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 االهتمامات البحثية 

 دراسة خصائص المواد االسفلتية 

 هندسة المرور وتفييم وتحسين شبكات النقل 

 دراسة الكلل وقوة االلتصاص للمواد االسفلتية 

 تصميم الهندسي ودراسة وتقيم هيكل التبليط -هندسة الطرق 

  انو باستخدام بمستوى النخلطات االسفاتية للدراسة الخصائص المكانيكيةAFM, 

Nanoindentation 

  المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 5002 كلية الهندسة جامعة االنبار

المملكة -جامعة ليدز الماجستير

 المنحدة

Institute for Transport Studies 2011 

 هالدكتورا

 

المملكة -جامعة ليفربول

 حدة                    المت

 5002 كلية الهندسة

 

 التدرج الوظيفي  

 

  التدريس الجامعي 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 5000-5002 جامعة االنبار-كلية الهندسة مهندس 0

 الى االن 5000 جامعة االنبار-كلية الهندسة تدريسي  5
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 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 الى االن 5002  العراق -االنبار كلية الهندسة 1

 5002-5002 المملكة المتحدة -ليفربول كلية الهندسة 2

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 5002 مختبر المواد  قسم الهندسة المدنية 0

 5002-5002 مختبر الخرسانة قسم الهندسة المدنية 5

 5005 مساحة هندسية قسم الهندسة المدنية 2

 5002 لغة انكليزية قسم الهندسة المدنية 4

 

 المؤتمرات 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر الدولي السادس  1

 للمواد االسفلتية 

 نشر بحث علمي اليونان 5002

ولي السابع المؤتمر الد 2

 لتكنولجيا االسفلت

 نشر بحث علمي  السويد 5002
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