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 الشاويحبيب  عباس البروفيسور مصطفى

 البصرة  6591 مواليد 

 

 

 

 : العلمية مؤهالتلا

  6591، جامعة ليدز ، المملكة المتحدة  االنشاءاتالبناء ودكتوراه في إدارة 

  6596ايو ، الواليات المتحدة األمريكية ، جامعة والية أوه االنشاءاتالبناء وماجستير إدارة 

  ، 6511بكالوريوس هندسة مدنية ، جامعة البصرة ، العراق  

  6551اإلنشاءات منذ عام و ءانبلاهندسة أستاذ اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات في. 

 FRSA Fellow (invited) of the Royal Society of Art, UK 2008 

 FILT Fellow of the Higher Education Academy, UK 2002 

 FCIOB Fellow (invited) of the Royal Society of Art, UK 2015 

 ةيرادالاو المناصب األكاديمية والصناعية

 1122 - لشركة  عام مديرUnisearch  (شركة مقرها المملكة المتحدة)المحدودة 

 1122 -  لشركة  عام مديرIEC (شركة مقرها اإلمارات العربية المتحدة) 

 2992  رئيس تحرير مجلة االبتكار في اإلنشاءات(Emerald ،UK) 

 1119-1122 جامعة سالفورد ، المملكة المتحدة ، معاون عميد 

 1112-1119 ، المعهد األعلى تقييًما في )جامعة سالفورد  مدير معهد بحوث البيئة المبنية والبشرية

RAE) 

 2992  جامعة سالفورد ، المملكة المتحدة( اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات في البناء)أستاذ ، 

  ، 1112-1112مدير مركز بحوث تكنولوجيا المعلومات 
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  (دبغدا) لإلصالح االقتصادي يمعهد العراقالرئيس 

  اإلمارات العربية  ، دبي ،، جامعة حمدان بن دمحم ( 1112-1111)عضو في المجلس االستشاري

المتحدة ؛ أول مؤسسة تحصل على اعتماد التعلم اإللكتروني من وزارة التعليم العالي في الشرق 

 .األوسط

  (ماليزيا)مستشار دولي لمجلس تنمية صناعة البناء 

 في الميدان االقتصادي بشأن االستثمار في البنية التحتية (منظمة التعاون والتنمية) ـمستشار دولي ل 

  (اإلمارات العربية)مستشار دولي للمدير العام لبلدية العين 

  سوريا ،  هونغ كونغ والدنمارك والمملكة العربية السعودية ،وظائف استشارية في بلدان مختلفة مثل

 .األمم المتحدة لت من قبلاألردن ، ومستشار البنك الدولي ومشروعات مو

 : براتـالخ

  في إدخال  واالدارية عاًما من الخبرة األكاديمية والصناعية 21يتمتع األستاذ الشاوي بأكثر من

 .واالنشاءات تقنيات وعمليات جديدة لتحسين أداء مؤسسات البناء

 رائدة في تحسين أداء المؤسسات من خالل إدخال تقنيات جديدة مثل تسليم الدولية  أعمال نفذ

بنجاح على برمجيات البناء واسعة  (BIM) وإدارة معلومات المباني (IPD) المشروع المتكامل

 .( مليون دوالر 241بقيمة أكثر من )النطاق في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  شركتيعام  وهو المدير Unisearch (المملكة المتحدة )و IEC (اإلمارات العربية المتحدة )، .

 RICS ومؤخراً من( لندن) 1122على جائزتين عالميتين من بنتلي في عام  زت اعمالهحاوالتي 

في منظمات  BIM أفضل برنامج مشاركة ودعم لتنفيذ"عن  BIM4SME (2015) ؛ جائزة( لندن)

 ."العمالء

  شركةUnisearch  هي شركة بريطانية حائزة على العديد من  1122، التي تأسست في عام ،

الجوائز ، وتركز بشكل رئيسي على تقديم خدمات إدارة المشاريع المبتكرة والمتخصصة للغاية ، 

بهدف تحسين ( رقمنة معلومات األصول)لمشاريع البناء ( BIM)وخدمات إدارة معلومات المباني 

 :تمتد الخدمات إلى. المال و النفقات التشغيليةالكفاءة وتقليل رأس 

  .ادارة المشاريع ممارسات  تبني تحسين كفاءتهم بواسطة تمكين المنظمات على نحو فعال .6

 .BIM بواسطةخدمات إدارة المشاريع  .2
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 إدارةمجال لمعالجة نقص المهارات الحرجة في هذا  للشركاتبرامج تدريبية مصممة خصيًصا  توفير .3

 .المشاريع

تطوير البرامج لسد الفجوات الحالية بين للعاملين تطوير المعرفة األساسية و ،التدريب وبناء القدرات .4

 .يةالمستخدمين النهائوياجات العمالء األعمال واحت اتوعملي

 شركة  فازتUnisearch األبراج السكنية )في اإلمارات  بالعديد من مشاريع البناء الكبيرة

وقادت بنجاح تنفيذ شامل ومتناسق لممارسات اإلدارة المبتكرة القائمة على أحدث التقنيات ( والتجارية

(BIM ) (.مليون دوالر 211القيمة اإلجمالية أكثر من )على عدد من المشاريع 

  ريع بواسطة االمشبتطوير برنامج شهادة إدارة  قامBIM التدريب للمؤسسات الكبيرة في كل  وقدم

 .من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة


