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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 ريوسبكالو

 

 9111 كلية الهندسة اقالعر  -جامعة االنبار

 2002 البناء واالنشاءات العراق -الجامعة التكنولوجية الماجستير

 هالدكتورا

 

 2092 كلية الهندسة المملكة المتحدة -جامعة نوتنكهام

    أخرى

 

  . لوظيفيثانياً : التدرج ا 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002 -2002 رجامعة االنبا -كلية الهندسة  مدرس مساعد 9

 لحد االن -2002 جامعة االنبار -كلية الهندسة  مدرس 2

 وكيل مدير المكتب االستشاري الهندسي 2

وعضو الهيئة المشرفة على المكتب 

 االستشاري

ولغاية            2099-1-92 المكتب االستشاري الهندسي –كلية الهندسة 

9-4-2092 

4    

5    

2    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد االن -2002 جامعة االنبار كلية الهندسة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2002ولغاية  2002 هندسة الطرق قسم الهندسة المدنية 9

 2092ولغاية  2002 هندسة الطرق قسم الهندسة المدنية 2

 2092ولغاية  2092 هندسة الطرق قسم الهندسة المدنية 2

 2002-2002 الرياضيات قسم الهندسة المدنية 4

 2092-2092 مختبر هندسة الطرق قسم الهندسة المدنية 5

 2001ولغاية  2005 برمجة الحاسبات قسم هندسة السدود والموارد المائية 2

 2001ولغاية  2005 برمجة الحاسباتمختبر  قسم هندسة السدود والموارد المائية 2

 2092ولغاية  2092 برمجة الحاسبات قسم الهندسة المدنية 2
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 2092ولغاية  2092 برمجة الحاسباتمختبر  قسم الهندسة المدنية 1

 2092-2092 برمجة الحاسبات قسم الهندسة الكيماوية والبرتروكيمياوية 90

 2092-2092 برمجة الحاسباتمختبر  قسم الهندسة الكيماوية والبرتروكيمياوية 99

 2011-2010 )الماجستير( الدراسات العليا –تصميم هندسي متقدم  قسم الهندسة المدنية 92

92    

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

9    

2    

2    

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 9
th
 International Conference on 

Road and Airfield Pavement 

(ICPT2015) 

 بحث الصين 2095

2     

3     

4     

5     
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 الجامعة التكنولوجية –دورة كفاءة بالحاسبة االلكترونية  عضو اللجنة االمتحانية لمدة ست سنوات

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

6 Effect of cementation level on performance of 

rubberized cement-stabilized aggregate 

mixtures 

Materials and design 2092 

2 Characterization of rubberized cement bound 

aggregate mixtures using indirect tensile 

testing and fractal analysis 

Construction and 

building materials 
2092 

3 Flexural characteristics of rubberized cement-

stabilized crushed aggregate for pavement 

structure 

Materials and design 2095 

4 Estimation of Suitable Grade Value for 

Stopping Sight Distance Computation on 

Vertical Curves 

 

Iraqi journal of civil 

engineering 
2002 

5 Effect of wind pressure on horizontal 

alignment of highways 

Iraqi journal of civil 

engineering 
2002 
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 ات التقدير.و شهاد الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2005 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر  9

 2002 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر  2

 2002 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر  2

 2001 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر  4

 2001 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر  5

 2090 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر  2

 2092 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر  2

 2092 رئيس جامعة االنبار شهادة تقديرية 2

 2005 عميد كلية الهندسة كتاب شكر  1

 2090 عميد كلية الهندسة كتاب شكر  90

 2005 رئيس قسم الهندسة المدنية كتاب شكر  99

 2002 ة السدودرئيس قسم هندس كتاب شكر  92

 2002 رئيس قسم الهندسة المدنية كتاب شكر  92

 2092 عميد كلية الهندسة كتاب شكر  94
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

9   

2   

2   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية -9

 االنكليزية -2

                  

 

 

   CD نسخة على   يتم تسليم


