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 سيرة ذاتية
 

 معلومات شخصية: .1
 

 كريم الجميلي االسم/ اياد عبدالحميد صليبي

 5511 -الرمادي  –مكان وتاريخ الوالدة: االنبار 

 يالجنسية: عراق

 حي التقدم  – الرمادي –العنوان: االنبار 

 متزوج الحالة الزوجية:

 
Contact Information: E-Mail: ayad_slaby@yahoo.com 

Mobile : + 9647812916755 

 
 المؤهالت األكاديمية: .2
 

 القسم والجامعةكلية ال الشهادة
التخصص 

 الدقيق
 اللغة السنة

 انكليزي 0222 انشاءات المدنيةالهندسة  جامعة بغداد – كلية الهندسة دكتوراه

 انكليزي 5511 انشاءات المدنيةالهندسة  جامعة بغداد – كلية الهندسة ماجستير

 انكليزي 5511 انشاءات المدنيةالهندسة  جامعة بغداد – لهندسةكلية ا بكالوريوس

 
 :عناوين الرسائل واالطاريح .3

 
 الدكتوراه:
 Analysis of Curved Box-Girder Bridges by Spline Finite Strip Method. 

Supervisor: Dr. Khalid S. Mahmood. 

 
 :الماجستير

          Optimum Design of Reinforced Concrete Frames.  
Supervisor: Dr. Khalid S. Dinno.  
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 :الخبرة االكاديمية .4
 
الرياضددياتع علدم الميكانيدد   المدواد : جامعددة االنبدار رتدددريس -فدي كليددة الهندسدة  التددريسأ. 

 تئامنشددع تصددميم النشدداءاتالمددوادع نيريددة اال مقاومددةالهندسدديع مددواد الهندسددة المدنيددةع 

 (.0222-5551رترة للفالفوالذية... الخ(. 

 

 جامعددة االنبددار         – فددي كليددة الهندسددة ر طلبددة الماجسددتير( فددي الدراسددات العليددا التدددريسب. 

صدر االعن ةقديع طرالمتقدمالمتقدمع الرياضيات الهندسية تحليل المنشئات  المواد : ر تدريس

 .(0222-5551ر . للفترة(دةالمحد

الرسددم  عالرياضدديات  المددواد: ادي ر تدددريسمسدداعد فددي المعهددد الفنددي فددي الرمدد مدددرسج. 

-5515ر . للفتددرة(ةالهندسددي ةحاالمسدد عالميكانيدد  الهندسددي نشددائي عالرسددم اال عالهندسددي

5551.) 

جامعددة  - ماجسددتير فددي  قسددم الهندسددة المدنيددة بددةبحددوط طل 1د. االشددراع علددث اكنددر مددن 

 االنبار.

 واالنشائية.في الهندسة المدنية  نمانية بحوط منشورةهـ. اكنر من 

 و. المشاركة في سمنرات قصيرة ومؤتمرات هندسية داخل وخارج القطر.

 

 الخبرة المهنية واإلدارية: .5

 

 (.0222-0222أ. مدير المكتب االستشاري الهندسي لجامعة االنبار ر

 .(0222-0221جامعة االنبار رفي عميد كلية الهندسة  عاونب. م

-5551شددداري الهندسدددي لجامعدددة االنبدددار رج. عضدددو الكدددادر االستشددداري للمكتدددب االست

0222). 

 (.0220 -0222د. رئيس قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة االنبار ر

 (.5551-5551الشؤون الهندسية في جامعة االنبار ر قسمهـ. رئيس 

 (.5551-5550ر / الصقالوية في الرمادي فنيو. رئيس قسم الهندسة المدنية في المعهد ال

 (.5550-5515في الصقالوية رالفني  معهدلالجديدة ل بنيةهندس مقيم في مشروع االز. م

-5511ر / الصددقالوية فددي الرمددادي فندديالشددؤون الهندسددية فددي المعهددد ال قسددمح. رئدديس 

5515.) 
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 التصميم والبناء االنشائي:مجال الخبرة العملية في  .6

 

مع ديوان محافية عقد خدمات استشارية   0250الث حزيران   0252من كانون  . أ

 االنبار.

 

عقدددد اشدددراع استشددداري مدددع هيئدددة   0255الدددث تمدددوز  0252مدددن تشدددرين نددداني  . ب

 استنمار االنبار.

 
: رئيس القسم االنشائي فدي مركدز التصدميم  0225حزيران الث  0222من تموز  . ت

االمدددارات العربيدددة المتحددددةع وقيدددادة فريددد  المهندسدددين  –الستشدددارات فدددي دبدددي ل

وبنايات متعدددة  دورواالشراع علث  والمتابعةوالمخططين العاملين في التصميمع 

 ,ETABSاستخدام البرامج الهندسدية المتقدمدة  مندل : ب وابراج عالية ع الطواب 

SAFE, Prokon الكودات العالميةمواصفات وال وبرامج اخرى طبقا الخر. 

 
رالعجمددددي مكتددددب فددددي  انشددددائي: مصددددمم 0222الددددث تمددددوز  0222مددددن نيسددددان  . ط

االمددارات العربيددة المتحدددة. تصددميم ومتابعددة  –لالستشددارات الهندسددية( فددي دبددي 

 وبنايات متعددة الطواب . عدد من الدور السكنيةل ةميم الهندسياالتص

 
  ندسددياله يمكتددب االستشددارالالمشدداركة فددي : 0222الددث اذار  5551مددن ايلددول  . ج

 من المشداريع فدي جامعدةكبيرعدد لدارة اللتخطيط والتصميم وافي الجامعة االنبار 

 ,STAD III) البددرامج الهندسددية المتددوفرة منددل:  وخارجهددا باسددتخدام االنبددار

SPRO, PROKON) .وبرامج هندسية اخرى 

 
: تخطيطع تصميم هندسيع ادارة واشراع مباشدر لعددد 5551الث  5515من عام  . ح

خرسددانة مددن الوبنايددات  دور سددكنيةالمشدداريع الهندسددية رمددن ضددمنها  كبيددر مددن

ة للددور  يددمسددلحة رلحددد سددبع طوابدد ( لمشدداريع سددكنية وتجاريددةع سددقائع حديدال

والصدددناعاتع جسدددور حديديدددة وخرسدددانية وخزاندددات مددداء حديديدددة وخرسدددانية. 

الددث بنايددات تعليميددة منددل المدددارس والكليددات واخددرى للقطدداع الخددا   باإلضددافة

 لقطاع العام.وا
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 بعض النماذج من المشاريع التي تم تصميمها وادارتها: . خ

 

 في دبي. (لوزانـ ر ال /  طاب   +512B+G بـ  بالخرسانة المسلحةبناية  .5

 لمحمد اليوسع في دبي. / طاب   +512B+G بـ بالخرسانة المسلحة بناية  .0

بحيددرة لشددركة الوليددد فددي  / طدداب    +112B+G بددـ بددرج بالخرسددانة المسددلحة .1

 جميرة في دبي.

 كايم في دبي.ماجد الطاب  ل  +2B+G 5بالخرسانة المسلحة بناية  .2

طداب  ومركدز للتسدو  للشديخ احمدد بدن  +2B+G 2بالخرسدانة المسدلحة بناية  .1

 راشد في دبي.

ومركز تجداري للشديخ حمددان بدن  طاب  +2B+G 2بالخرسانة المسلحة بناية  .2

 راشد في دبي.

طاب ع لمشدروع فندد  النخيدل فدي مديندة   2B+G+3 بالخرسانة المسلحةبناية  .1

 الرمادي.

 بناية قسم الهندسة المدنية ربطابقين( في جامعة االنبار. .1

 . في الرمادي بنالنة طواب  مع ارضي ةخاص ةبناية تجاري .5

 كبيرة لمحافي االنبار . دار سكنية .52

 .حةمن الخرسانة المسل متر ارتفاع( 12بناية بوابة جامعة االنبار رحوالي  .55

مع نيام تسقيع  متسدع طابقين بهيكل قاعة المؤتمرات الرئيسية لجامعة االنبار  .50

 .من الخرسانة المسلحة والهيكل الفوالذي وكبير

 ب في جامعة االنبار.وبناية بنالط طواب  + ارضي لكلية الحاس .51

 بناية بطابقين + ارضي لكلية العلوم في جامعة االنبار. .52

 جامعة االنبار. –الزراعة بناية بطابقين + ارضي لكلية  .51

 .بناية بسقع حديد لمعمل بلو  خا  في الفلوجة .52

 

  المشداركة الدث  باإلضدافة. يمكدن حصدرها هندا من المشاريع التدي الكبير وعدد

المدددواد الهندسدددية وتقدددديم التوصددديات  وفحددد  الختبدددار ةالتطبيقيددد األعمدددالفدددي 

 .في القطاع العام والخا  االستشارية لعدد من المشاريع
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 الهندسية والجمعيات النقابات .7

 

 .5511 تاريخ االنتساب . نقابة المهندسين العراقية بمرتبة استشاري في أ. عضو

 .0222ب. عضو جمعية دبي للمهندسين منذ عام 

 .0222 منذ عام ( AISCر  ج. عضو الجمعية االمريكية للمهندسين المدنيين


