Summary
1)

Name:
Assist.prof. Dr. Meervat Altaie

2)

Faculty member and assistant professor in Civil
Department /College of engineering/ Baghdad
University.
Head of Quality assurance and Academic Performance
Department /College of Engineering.

Skill Highlights
 Expert in construction management
 Expert in sustainable engineering
 Expert in PPP contracts

Experience
 1996-2007:Demonstrator in Civil Department/ College of
engineering/ Baghdad University.
 1999-2002: structural engineer
in the Engineering
Consultancy Office / College of engineering/ university of
Baghdad.
 2007-2015 :Assistant lecturer in Civil Department / College
of Engineering/ Baghdad University.
 2015 –2018 :Lecturer, Faculty member in Civil Engineering
Department –Baghdad University.
 2015_ till Now :Head of Quality assurance and Academic
Performance Department/College of Engineeringuniversity of Bagdad.
 2018 –Until Now : Assist. Prof., Faculty member in Civil
Engineering Department –Baghdad University.

Education
 Ph.D. Degree in Construction Management – College of
engineering / Baghdad University, 2 April, 2015.
 M.Sc. Degree in Construction Management – College of
engineering/ Baghdad University, 23 June, 2007.
 B.Sc. Degree in Civil Engineering-Baghdad University 19941995.

Certifications








Internal auditor from Bureau varietals Certification

CIS intensive training program. Economic and Social
Sciences organized by the center for Iraq studies>
Expert member in the World Bank, the investment
environment in Iraq .
Expert member in the Iraqi Institute for Economic Reform.
Expert in using: Microsoft Office, AutoCAD, SPSS, ANP,
AHP,ANN, MS Project, STAAD Pro ,etc.
IC3 Standard computing fundamentals, Standard Key
Application, Standard Living Online.
TOFFEL ITP and other certification and trainings from the
ministry of higher education and scientific research in

االسم :ميرفت رزاق ولي الطائي

الخالصة :
 )1استاذ مساعد وعضو هٌئة تدرٌسٌة فً كلٌة الهندسة /قسم الهندسة المدنٌة  /جامعة
بغداد
 )2مدٌرة شعبة ضمان الجودة واالداء االكادٌمً فً كلٌة الهندسة  /جامعة بغداد

أبرز المهارات




خبٌرة فً االدارة االنشائٌة
خبٌرة فً الهندسة المستدامة
خبٌرة فً عقود مشاركة القطاع الخاص للعام والعقود التقلٌدٌة

الخبرات







 : 2007-1996معٌدة فً فً قسم الهندسة المدنٌة /كلٌة الهندسة  /جامعة بغداد.
 :2002-1999مهندسة تصامٌم فً المكتب االستشاري الهندسً فً جامعة بغداد.
 :2015-2007مدرس مساعد فً قسم الهندسة المدنٌة /كلٌة الهندسة  /جامعة بغداد.
 :2018-2015مدرس فً قسم الهندسة المدنٌة /كلٌة الهندسة  /جامعة بغداد.
 -2015لحد االن :مدٌرة شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعً فً كلٌة الهندسة /
جامعة بغداد.
 -2018لحد االن :استاذ مساعد فً قسم الهندسة المدنٌة /كلٌة الهندسة  /جامعة
بغداد.

التعليم
 دكتوراه فً ادارة المشارٌع  /قسم الهندسة المدنٌة من كلٌة الهندسة  /جامعة بغداد
2015
 ماجستٌر فً ادارة المشارٌع  /قسم الهندسة المدنٌة من كلٌة الهندسة  /جامعة بغداد
2007
 بكالورٌوس هندسة مدنٌة من كلٌة الهندسة  /جامعة بغداد 1995

الشهادات








مدقق داخلً ألنظمة إدارة الجودة (Bureau varietals ، )ISO 9001: 2015
.Certification
مشاركة فً برنامج التدرٌب المكثف  .CISللعلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة التً
ٌنظمها مركز دراسات العراق ()CIS
عضو خبٌر فً البنك الدولً حول بٌئة االستثمار فً العراق.
عضو خبٌر فً المعهد العراقً لإلصالح االقتصادي (. )IIER
خبٌرة فً استخدام التطبٌقات الحاسوبٌة , AutoCAD, Microsoft Office
 SPSS, ANP, AHP,ANN, MS Project, STAAD Pro.وبرامج هندسٌة
اخرى
حاصلة على شهادة  ،IC3أساسٌات الحوسبة القٌاسٌة ,تطبٌق مفتاح قٌاسً /
تطبٌقات االنترنت وزارة التعلٌم العالً العراقٌة .
شهادة التوفل فً اللغة االنكلٌزٌة ودورات تقوٌة وشهادات من وزارة التعلٌم
العالً اخرى باللغة االنكلٌزٌة.

