
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

 

 

 

 دكتىراِ فٍ انهُذضح انًذَُح ويتخصص فٍ انهُذضح االَشائُح 

 كهُح انًُصىر انجايعحيمرر وتذرَطٍ فٍ لطى انهُذضح انًذَُح وايٍُ ضر 
 

 انخبزاث
 االن انى –2012مه تاريخ  

 أميه مجهش كهيت انمىصىر انجامعت 

 االن انى –2011مه تاريخ 

 مقزر وتذريضي في قضم انهىذصت انمذويت / كهيت انمىصىر انجامعت 

 2002 انى –2002مه تاريخ 

 حاضز خارجي في كهيت انهىذصت جامعت بغذادتذريضي بصفت م 

 2002 انى –1990مه تاريخ 

 مهىذس تصميم وتىفيذ نكثيز مه انمشاريع االوشائيت 

 1992 انى –1992مه تاريخ 

 انيىغضالفيت FDSPشزكت -/ مشزوع انىعماويت مهىذس مختبز وتىفيذ في مذيزيت االشغال انعضكزيت

 
 

 االكاديميت انشهاداث
 2011 

 تغذاد -انعراق  –جايعح تغذاد ، دكتىراي  في انهىذصت انمذويت / االوشاءاث  

  (انصة حانًطثم انًىصهح عىارضان نطهىن وانُظرٌ انتجرَثٍ انتحمُك) عُىاٌ االطروحح

 

1999 

 تغذاد -انعراق  –جايعح تغذاد ، ماجضتيز في انهىذصت انمذويت / االوشاءاث 

 عرضحانًُشاءاخ انخرضاَُح انًطهحح انً تحهُم فٍ وانتمرَثُح انصاريح انطرق تٍُ يمارَح) عُىاٌ االطروحح

 نالحًال انعاصفح(
 

1992 

 تغذاد -انعراق  –جايعح تغذاد ، بكانىريىس في انهىذصت انمذويت 

 
  

 انمهاراث
 اجادج انعًم عهً انعذَذ يٍ انتطثُماخ فٍ يجال انهُذضح انًذَُح 

 ٍنغاخ انثريجح اجادج انعًم عهً انعذَذ ي 

  انعايح نكفاءج يختثراخ انفحص وانًعاَرجانًتطهثاخ حاصم عهً شهادج ISO 17025  

 طرائك انتذرَص يٍ انتعهُى انًطتًر فٍ انجايعح انتكُىنىجُح حاصم عهً شهادج 

 عىىان انبزيذ االنكتزووي انزصمي

 

 رابط حضاب انجىجم صكىنز

 
 معرف االوركيد

 د. قاصم عهي حضيه انقزيشي
 

Qassim.ali@muc.edu.iq 

 

https://scholar.google.com/citations?user=My6-kx0AA 

AAJ&hl=en 
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https://scholar.google.com/citations?user=My6-kx0AA


 

 

 

 

 ةانمؤنفاث وانبحىث انمىشىر
 يجهح انهُذضح انًذَُح وانتكُىنىجُا انًثاشر انمص فٍ جذا عانُحانو عانُحوان ،حعادَراخ انًماويح ان انخرضاَح ضهىن,

(IJCIET_09_02_034 ٍف )2012 

 2012كهُح انًُصىر انجايعح  –, انًؤتًر انطادش عشر انخرضاَح اَكًاظ عهً انذلُمحانحذَذَح  األنُاف إضافح تأثُر 

  ,انهُذضُح نهعهىو انحذَثح االتجاهاخ حىل األول انذونٍ انًؤتًرتحهُم انتىزَع انًُتظى نهىحذاخ انفرعُح نهرٌ تانتُمُط 

 2012انعراق تغذاد، ،2012 أَار/  ياَى 12-12 واالضتذايح

  يماويح انخرضاَح انخفُفح انًعرضح نهحرارجARPN J  ٌ2012حسَرا 

 ( تصرف االَحُاء انالخطٍ نجطر خرضاٍَ َاتئ يطهح ويمىي تانطُكا رابCFRP  )2012 

 
   

 انجىائز، انتقذيزاث، وبزاءاث االختزاع ان وجذث
 وانرَاضح كتاب شكر وتمذَر يٍ وزَر انشثاب 

 12 .ٌكتاب شكر وتمذَر يٍ عًادج كهُح انًُصىر انجايعح خالل يذج انتعٍُُ انً اال   

 

             https://www.facebook.com/qassim.alhawy 

              HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/QASSIM-ALQURAISHY-05A67BAB/              
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