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  ,التبليط المرن( ا/سفلتي) : ھندسة الطرق, ھندسة التلبليط , التصميم الھندسي للطرق , موادا/ھتمامات البحثية 
  صيانة وتأھيل الطرق ا/سفلتية

وتنفيذ الطرق من خ�ل كوني مھندس موقع ومقيم ومن ثم   سنة خبرة عملية في تصميم 23الخبرة العملية:  -1: ا/كاديميةالخبرة 
استشاري في مديرية طرق وجسور ا/نبار التابعة لوزارة ا/سكان والتعمير اضافة الى خمس سنوات مھندس انشائي في مديرية ا/شغال 

  العسكرية.
سنوات تدريسي في كلية الھندسة جامعة ا/نبار لمادة ھندسة الطرق لطلبة المراحل ا/ولية اضافة  9 وا/كاديمية: الخبرة العلمية  -2

  والتصميم الھندسي للطرق لطلبة الدراسات العليا.  يةا/سفلتالخرسانة لتدريس  تكنولوجيا 
  

  2015ولغاية  2008مدرس في كلية الھندسة من  -1:المراتب العلمية والجوائز 
  2015- 7-28مساعد  في كلية الھندسة اعتبارا من  استاذ -2

تقدير في وزارة ا/سكان والتعمير اضافة الى العديد من كتب الشكر لكتب الشكر والتقدير : حصلت على عدد كبير من كتب الشكر وا
  في ا/نبار وجامعات اخرى. كلية الھندسة مداءوالتقدير من رئيس الجامعة وع

  
   2009-2-22عضو بصفة استشاري في نقابة المھندسين العراقية من  -1: الجمعيات ا/كاديمية والعلميةعضوية 

2- Association of Asphalt Paving Technologies  2011- 12-4منذ   
3- Middle East Society of Asphalt Technologists  2010- 6-5منذ  

  منشورات المج�ت 
1-  Used to Evaluate the Reflective Cracking in Overlay Asphalt PavementA Laboratory Tool  -1  في

 2011السنة      3اصدار   19العراق مجلد–جامعة الموصل  -مجلة ھندسة الرافدين
2- Influence of Using White Cement Kiln Dust as a  Mineral Filler on  Hot  Asphalt Concrete Mixture 

Properties  2014- 12-27مقبول للنشر في مجلة ا/نبار للعلوم الھندسية منذ  
3- An Empirical Relationship Between Asphalt and Water Absorption of Coarse Aggregates in HMA   في

  Vol. 19, No.1, 2015مجلة الھندسة والتنمية  كانون الثاني  
4- nd Aggregate Blend Proportions in the Production Selecting the Optimum Graphical Method to Fi

of HMA  في مجلة الھندسة والتكنولوجياVol.33 part A, No.7 2015 
  

  لعدم وجود ا/ختصاص في القسم . با/شراف 2016-12- 18: لم اتشرف لغاية يوم ا/شراف على الدراسات العليا 

  

 التقييس والسيطرة النوعية على تطبيقات ا/يزو في –دورة في وزارة التخطيط  -1 : اشتركت بعدة دورات منھا:الدورات التدريبية
   .بغدادلمواد ا/نشائية المختبرية لفحوصات  ال
  2008ا/ردن  - عمان–دورة في التخطيط ا/ستراتيجي  -2
  2010تركيا -استنبول  –دورة في النھوض والتخطيط المستقبلي في محافظة ا/نبار  -3
   2010الو/يات المتحدة ا/مريكية  –في جامعة اوھايو  ABETرة على تطبيق نظام دو -4



  :المھارات ا/ستشارية
في الرمادي والقائم والفلوجة ومناطق  القيام بتقديم العديد من ا/ستشارات الخاصة بالطرق ا/سفلتية والتصميم الھندسي للطرق -1

 اخرى .
 الحج البري من الرمادي الى النخيب وتصميم جزء من الطريق الشمالي في الرمادي.تصميم كثير من المشاريع منھا طريق  -2
 احد المشاركين في اعداد المدونة العراقية لمواصفات الطرق  -3
  المشاركة بعدد كبير من المؤتمرات الخاصةباعمال الطرق والمعقودة في الوزارات والجامعات العراقية. -4

  المنصور-ي بغداد ف 1957مواليد : المعلومات الشخصية
  متزوج ولي سبعة ابناء ث�ث بنين واربع بناتالحالة الزوجية: 

  مدينة الرمادي–السكن الحالي: ا/نبار 

  


