
 

 

 نموذج صفحة تدريسي صورة شخصية

 Nidal Adnan Jassim نضال عدنان جاسم دمحم اإلسم الرباعي

 .M.Sc ماجستير الشهادة

 lecturer مدرس اللقب العلمي

 Civil department الهندسه المدنيه التخصص العام
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 المواد الدراسية للتدريسي
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تصل ا
 بالتدريسي

 
 

 عنوان التدريسي في موقع 

 07723091575 

 
 

 السيره الذاتية السيرة الذاتية



 

 

 :نضال عدنان جاسم دمحماالسم     

  :دٌالىالعنوان 

  :ةمتزوجالحالة الزوجٌه. 

 :9137تارٌخ الوالدة  . 

 :انثىالجنس. 

 :73357719232رقم الهاتف المحمول 

  :ًالبرٌد االلكترون 

  :ًفً الهندسه المدنٌه.ماجستٌرالتحصٌل االكادٌم 

 .اللغات: العربً واالنكلٌزي 

 الجامعة حاسباتال مركزهادة كفاءه من على ش ةالخبرات فً مجال الحاسوب: حاصل/

 .المستنصرٌة

 سنة 57خدمة تدرٌسٌة االكادٌمٌه:  الخبره 

  :5795/مدرسااللقاب العلمٌه  و تارٌخ الحصول علٌها 

 بحوث منشوره7وث المنشورة: حالب. 

 :كلٌة الهندسة وفً جامعة دٌالى/كلٌة المستنصرٌة الجامعة فً ةكتدرٌسٌ تعمل الخبرات العلمٌة/

 .   الهندسة

 

 

 



 

 

            Curriculum Vitae 

Personal Details 
Family name:Nidal, first name:Adnan, middle name: Jassim. 
Sex:Femal  
Date of birth: March 27, 1973, place of birth: Diyala−Iraq. 
Religion: Moslem. 
Nationality: Iraqi. 
Marital status: Married, having one daughter and three sons. 
 
Languages 

1. Arabic (mother language), 2. English (well spoken and written). 
 
 
Academic Degrees 
1995− B.Sc. in civil engineering / Tikrit University. 
2001− M.Sc. in construction management / Al-Mustansiriya University  
 
 
A Brief of Historical Works 
2012−till now: lecturer in civil engineering department/ college of engineering/ Diyala 
University. 
 
1995−2012: lecturer in civil engineering department/ college of engineering /Al- 
Mustansiriya University for the following courses: (Statistics engineering, Construction 
building,  Construction management  and engineering economy, Estimation)  
 
 
During my professional life, I had done the following activities: 

1. Giving 3 researches concerning Construction management problems and their 
solutions. 

 

 

 

 


