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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 5002 الهندسة االنبار

 5002 الهندسة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 5002-5002 كلية الهندسة  –جامعة االنبار  مساعد مهندس 0

 5002-5002 كلية الهندسة  –جامعة االنبار  مهندس 5

 5002-5002 كلية الهندسة  –جامعة االنبار  مهندس اقدم 2

 5002-5002 كلية الهندسة  –جامعة االنبار  تدريسي 2

2    

6    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 5002 - 5002 جامعة االنبار كلية الهندسة 1

2    

 

 سها.رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدري 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 Dynamic 2013-2014 المدني 0

 Dynamic 2013-2014 السدود 5

 Numerical Methods 5002-5002 المدني 2

 Numerical Methods 5002-5002 السدود 2

 Theory of Structures I  5002-5002 المدني 2

 Theory of Structures I 5002-5002 السدود 6

 Steel Structure 5002-5006 السدود 2

 Computer Applications 5002-5006 السدود 8

 Steel Structure 2016-2017 المدني 2

 Theory of Structures II 2016-2017 المدني 00

 Strength of Materials 2016-2017 السدود 00

 Computer Applications 2016-2017 السدود 05

 Steel Structure 2016-2017 دالسدو 02

 Theory of Structures I  5002-5008 المدني 02

 Steel Structure 5002-5008 المدني 02

 Theory of Structures II  5002-5008 المدني 06
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

0    

5    

2    

2    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 و المخاطر حقيقة بين الموصل سد 1

 االعالمي التهويل

 اللجنة التحضيرية جامعة االنبار 5006

2     

 

 . االخرى  سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم
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 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Non-Linear Behavior of Strengthened 

Steel-Concrete Composite Beams with 

Partial Interaction of Shear Connectors 

Journal of 

Engineering 

/Baghdad University 

2112 

2 Improving  Strengths of Porcelanite  

Aggregate Concrete by Adding Chopped 

Carbon Fibers 

 

Al-Nahrain Journal 

for Engineering 

Sciences 

2112 

 

 . الهيئات العلمية المحلية والدوليةعضوية  :تاسعا 

0-     

5-    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 5002 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير 0

 5002 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير 5

 5006 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير 2

 5002 عميد كلية الهندسة شكر وتقديركتاب  2

 5002 عميد كلية الهندسة كتاب شكر وتقدير 2

 5006 عميد كلية الهندسة كتاب شكر وتقدير 6

 5006 عميد كلية الهندسة كتاب شكر وتقدير 2

 5002 عميد كلية الهندسة كتاب شكر وتقدير 8

 5002 عميد كلية الهندسة كتاب شكر وتقدير 2

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   
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 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 الكردية اللغة  -0

 العربيةاللغة  -5

         االنكليزيةاللغة   -2
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