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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة :أولا 
 

  الرقم الوظيفي ثامر محمد نوري عبد العزيز خضر السم

 أستاذ مساعد المرتبة العلمية

 قسم الهندسة المدنية –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  جهة العمل

 تربة وصخور وأسس التخصص

 669726009792946 الجوال 669726607046900 العمل هاتف

 thamer55nuri@yahoo.com البريد اللكتروني

 thamer55nuri@uomosul.edu.iq الموقع اللكتروني 
 

 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالت: ثـانـيـاا 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

    ---- الدكـتــــوراه

 سة مدنيةهند العراق جامعة الموصل 9191 الماجســــتيـر

 هندسة مدنية العراق جامعة الموصل 9111 البكالوريـوس

 

 

 

 الخبرات العملية: ثـالـثـاا 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى النو - 0990 ذ سنةمن كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية

 الى النو - 0990 ذ سنةمن        كلية الهندسة –ل جامعة الموص           في المكتب األستشاري الهندسيالعمل 

 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
 

  



كلية الهندسة/ جامعة الموصل  

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة :رابـعـاا 
 

    0992/ والمنشور في مجلة دراسات األردنية العدد السادس الخصائص الهندسية لمرمر الموصل  0
 

  صخور واألنفاق في الهندوالمنشور في مجلة ميكانيك ال الرسوبيةخصائص القوة لنماذج مجوفة من الصخور  4

. 4669/  4/ العدد   
 

 دراسة مقارنة بين فحص التحميل النقطي وقوة التحمل باالنضغاط والشد لبعض الصخور الرسوبية بالموصل 0
.4606/  0ت 44 – 09تركيا من / والمنشور في المؤتمر العلمي والمنعقد في مدينة  أدنة   

 

 العدد األول مجلة هندسة الرافدين  والمنشور في  ص لصخور الحجر الرمليتأثير خصائص التساوي على قوة الق 2
.جامعة الموصل / كلية الهندسة  -      1996- 

 

0 
العدد  –والمنشور في مجلة الهندسة والتكنلوجيا  الموازنة بين النفاذية وخصائص االنتفاخ في التربة الطينية

 .اقالعر -الجامعة التكنولوجية  – 0996/ الخامس 

 

المؤتمر العلمي  والمنشور في  تأثير نوعية الزيوت على خصائص القوة واالنحراف لصخور الحجر الجيري 7
.العراق  / بغداد  0999/ آذار  42 – 40السادس لألسس والتكنولوجيا والمنعقد للفترة من   

 

/   العدد األول هندسة الرافدين مجلة  والمنشور في  الخواص الجيوتكنيكية لبعض الصخور الرسوبية في الموصل 6   

4664/ جامعة الموصل / كلية الهندسة    

    

9 
           -4664/ العدد الثالث مجلة هندسة الرافدين  والمنشور في مقاومة االنحناء العتبات الترابية المسلحة 

 .جامعة الموصل / كلية الهندسة 

 

   -4664/ العدد الثاني مجلة هندسة الرافدين  والمنشور في  ةقياس متانة بعض الصخور الرسوبية بطرق مختلف 9
.جامعة الموصل / كلية الهندسة           

 

والمنشور في المؤتمر السادس للسدود  مالئمة صخور الحجر الجيري في الموصل كحجارة تحكيم لسكك الحديد 06
.  4669 – 0ت 49 – 46والموارد المائية والمنعقد في جامعة الموصل  

 

مجلة  والمنشور في  تاثير نوعية السوائل على الخواص الهندسية لصخور الحجر الجيري من منطقة اسكي موصل 00
. جامعة الموصل / كلية الهندسة  -4606/ العدد االثالث هندسة الرافدين   

 

مجلة  والمنشور في  تاثير تغير المحتوى الرطوبي على بعض خصائص القوة لصخور الحجر الرملي في الموصل 04
. جامعة الموصل / كلية الهندسة  4606/ العدد االثالث هندسة الرافدين   

 

تأثير دورات االنجمادوالذوبان على الخواص الميكانيكية لبعض الصخور الرسوبية الواقعة بالقرب من مدينة  00
. 4600لسنة  07/ والمنشور في مجلة الهندسة والتكنولوجيا العدد  الموصل  

 

:الكتب والمؤلفات  

 

 

 

 



كلية الهندسة/ جامعة الموصل  
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 التدريب واألعمال التطوعية: خـامـسـاا 
 

الخاصة  تقديم االستشارات الهندسيةوالخاص بالفحوصات الحقلية والمختبرية و العمل في المكتب االستشاري الهندسي   0

 ختيار نوع االسسة واالخاصة بقوة تحمل الترب آعطاء التوصياتمع أجميع دوائر الدولة ولبسالمة االبنية والمشاريع 

.المناسبة للمشروع      

 
ا  شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية : سادسا

 التاريخ اسم المؤتمر م

0 
 0999/ آذار  42 – 40 .العراق  / بغداد   -المؤتمر العلمي السادس لألسس والتكنولوجيا 

4 
 4669 – 0ت 49 – 46 ل المؤتمر السادس للسدود والموارد المائية والمنعقد في جامعة الموص

0 
 4606/  0ت 44 – 09 .تركيا/ المؤتمر العلمي المنعقد في مدينة  أدنة 

 
دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس: سابعاا   

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

0 
دورة تطوير الكادر األداري للمنظمات غير الحكومية والمقامة في 

 .جامعة الموصل/ كلية الدارة والقتصاد 

                     4662/  0ك - 9ولغاية   4ت -06من 

4 
والمقامة في  4662-دورة الرسم الهندسي باستخدام برنامج أوتوكاد

 .المعهد الفني بالموصل 
  4600/ 0ت -00 لغاية  9من 

0 
تطبيق واعداد نظام الجودة للحصول على شهادة العتماد دورة 

  . قامة في جامعة الموصلوالم لمختبرات الفحص

  4600/ 7 / 06لغاية  47 من 

2 
دورة التوثيق وتطبيق اجراءات العتماد وحسب المواصفة الدولية  

 .والمقامة في جامعة الموصل
 4600 / 4ت -42لغاية  46من 

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

جيلتاريخ التس عنوان الرسالة اسم الباحث م  

0 
تأثير نوعية السوائل على بعض الخصائص الهندسية لصخور  أحمد محمد نجم

 .الحجر الجيري من منطقة أسكي موصل 

4667 

4 
تأثير تغير المحتوى الرطوبيعلى بعض خصائص القوة لصخور   عبد الرحمن مهند غانم

 الحجر الرملي في مدينة الموصل 

4666 

0 
ون وانتشار التشققات في الصخور الجيرية دراسة عملية لتك صديق ذنونحسين 

 .في حالتي الضغط والشد 

4604 
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قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

0 
تأثير محاليل ملحية وحامضية على ديمومة بعض الصخور  هديل محمد صالح

 الجيرية في مدينة الموصل 

4604 

4 
 4600 ية لمجسر المثنى في الموصلدراسة موقع محمد قصي حاجم

3 
 4600 مشروع تصميم سد ترابي عبد الرحمن أحمد نجم

 
 


