
 السيرة الذاتية

 

 

 االسم : معتز سلمان حسن 

 الحالة الزوجية : متزوج

 العنوان : ذي قار / قضاء الشطرة 

 07808355307:  الهاتفرقم 

  muatazsalamn1983@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 الجنسية : عراقي 

 : الجامعة التكنولوجية / هندسة ميكانيك  / هندسة االنتاج والمعادن بكلوريوسالجامعة 

 الجامعة ماجستير : جامعة بغداد / هندسة ميكانيكية/هندسة الليزر 

 1983/ 21/10تأريخ الوالدة : 

 

 االعمال 

 -------- – 2017/ 12/ 18الى   :  –تأريخ العمل من 

 اسم جهة العمل : جامعة العين 

 نوع العمل      : مدير قسم شؤون الطلبة والتسجيل 

 العنوان الوظيفي : مدرس مساعد  

 

 1/10/2019 – 2016/  9/ 1الى   :  –تأريخ العمل من 

 اسم جهة العمل : كلية االمام الكاظم ) ع( 

 نوع العمل      : تدريسي ورئيس قسم هندسة تقنيات الحاسوب اقسام ذي قار 

 العنوان الوظيفي : مدرس مساعد

 20/8/2011 – 2011/  1/ 5الى   :  –تأريخ العمل من 



 اسم جهة العمل : منظمة اكتد الفرنسية )منظمة مجتمع مدني غير حكومية (

 نوع العمل      : ماء وترميم المأوي 

واطنين المتضررين من النظام                     تفاصيل عن االعمل : انشاء محطات ماء ومد شبكات ماء في القرى وترميم  مساكن الم

 السابق

 العنوان الوظيفي : مسؤول القسم الهندسي فرع ذي قار  

 

 2/1/2011 – 2009/  4/ 4الى   :  –تأريخ العمل من 

 اسم جهة العمل : منظمة ملينيوم لخدمات االغاثة والتنمية االمريكية  )منظمة مجتمع مدني غير حكومية (

 عمل      : ماء وترميم المأوي نوع ال

 تفاصيل عن االعمل : انشاء مجمعات ماء وانشاء وترميم  مساكن المواطنين المتضررين من النظام السابق

 العنوان الوظيفي : مسؤول القسم الهندسي فرع المثنى ومهندس في القسم الهندسي في ذي قار 

 

 2/2/2009 – 2008/  9/ 3الى   :  –تأريخ العمل من 

 اتحاد المقاولين العراقين فرع ذي قاراسم جهة العمل : 

  مقاوالت نوع العمل      : 

 التنسيق بالعمل بين المحافظة والمقاول تفاصيل عن االعمل : 

  رئيس االتحاد العنوان الوظيفي : 

 

 3/9/2008 – 2008/  2/ 2الى   :  –تأريخ العمل من 

 اسم جهة العمل : شركة الروابي الشامخة للمقاوالت العامة المحدودة 

 نوع العمل      : انشاء شوارع  

 تفاصيل عن االعمل : اكساء الشوارع باالسفلت وانشاء ارصفة  

 العنوان الوظيفي : مهندس في القسم الهندسي ومشغل معمل اسفلت االمام الصادق العائد للشركة 

 

 2/8/2008 – 2007/  8/ 26الى   :  –تأريخ العمل من 

 اسم جهة العمل : منظمة انتر سوس االيطالية  )منظمة مجتمع مدني غير حكومية (

 نوع العمل      : ماء وترميم المأوي 

        تفاصيل عن االعمل : انشاء محطات ماء ومد شبكات ماء في القرى وترميم  مساكن المواطنين المتضررين من النظام             

 السابق



 قائد الفريق الجوال ومهندس في القسم الهندسيالعنوان الوظيفي : 

 

 

 4/8/2008 – 2007/  8/ 2الى   :  –تأريخ العمل من 

 شركة انوار طيبة للمقاوالت العامة المحدودة  اسم جهة العمل :

  انشاء شوارعنوع العمل      : 

 وانشاء ارصفة   اكساء الشوارع باالسفلتتفاصيل عن االعمل : 

   : مسؤول القسم الهندسي العنوان الوظيفي 

 

 4/8/2011 – 2009/  8/ 2الى   :  –تأريخ العمل من 

 اسم جهة العمل : شركة خرير الفرات للمقاوالت العامة المحدودة 

 نوع العمل      : انشاء شوارع 

 تفاصيل عن االعمل : اكساء الشوارع باالسفلت وانشاء ارصفة  

 العنوان الوظيفي : مسؤول القسم الهندسي  

 

 

 4/8/207 – 2006/ 7/ 2الى   :  –تأريخ العمل من 

 اسم جهة العمل : دائرة اسكان ذي قار  

 نوع العمل      : بناء العمارات السكنية ) مجمع الصدر السكني (  

 تفاصيل عن االعمل : االشراف على عملية بناء االسس وعملية الدفن وبناء العمارات 

 العنوان الوظيفي : مهندس في  القسم الهندسي  

 

 4/8/2008 – 2007/  8/ 2الى   :  –تأريخ العمل من 

 اسم جهة العمل : محاففظة ذي قار  

 نوع العمل      : انشاء شوارع 

 راف على انشاء شوارع في المحافظة  وانشاء الشوارع في المعهد التقني في الشطرة تفاصيل عن االعمل : االش

 العنوان الوظيفي : مهندس في غرفة عمليات المحافظة   

 



 

 

 

  الخبرات

 اجيد اللغة االنكليزية وحاصل على شهادة التوفل  -1

   IC3اجيد العمل على الحاسبة وحاصل على شهادة  -2

 اوتو كاد و ايرون كاد  (اجيد العمل على البرامج التالية )  -3

 

 

  

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 


