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 اللغات:

 اللغة العربية : لغة االم

 اللغة االنكليزية : متوسط

 ادج ديج : ةيسرافلا

 الخبرات:

العمل في مجلس محافظة كربالء المقدسة في لجان النقل و االتصاالت ثم العمل في لجنة  -

 نصف. سنوات و 4مار بعقد مؤقت الكثر من الرقابة على االستث

 الحاسوب و االنترنيت.العمل على اجهزة  -

 ادارة منظومات االنترنيت. -

العمل على اجهزة علمية )جهاز مطيافية االشعة تحت الحمراء و جهاز االشعة المرئية و  -

 فلور ... .تالمطيافية جهاز 

 

 :و الندوات المؤتمرات

عشر لطلبة الدراسات العليا في قسم الكيمياء في كلية  مشاركة في الندوة العلمية الثانيال -

 جامعة بابل.-العلوم

 

عشر لطلبة الدراسات العليا في قسم الكيمياء في كلية  الثالثالمشاركة في الندوة العلمية  -

 جامعة بابل.-العلوم
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 رئيس لجنة االمنية في مجلس محافظة كربالء المقدسة. -3

 رئيس لجنة النقل و االتصاالت في مجلس محافظة كربالء المقدسة. -4
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