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 انـبـيـبَـبث انـشـخـصـيـت أٔالً:
 

  انرقى انٕظيفي صبنى يٕصف عٕاد حضٍ انًعًبري االصى

 يذرس انًرتبت انعهًيت

 ربيعت انًٕصم رٓت انعًم

 ُْذصت يذَيت اَشبءاث شانتخصص

 02207020770 انزٕال 02207020770 انعًم ْبتف

               Sua269@gmail.com انبريذ االنكترَٔي

  انًٕقع االنكترَٔي 
 

 

 انـعـهـًـيـت انًؤْالثحـبَـيـبً: 
 

 انتخصص انبهذ اصــى انزبيعـــت صــُت انتخـرد انذررـت

 اَشبءاث انعراق ربيعت بغذاد 2010 الدكـتــــوراه

 َشبءاثا أألردٌ انزبيعت أألردَيت 2002 الماجســــتيـر

 ُْذصت يذَيت انعراق ربيعت انًٕصم 1992 البكالوريـوس
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 انخبراث انعًهيتحـبنـخـبً: 
 

 انفترة انزيُيت رٓت انعًم انٕظيفت

 يذٍَيهُذش 

 يخزجر فحص انًىاد االَشبئُخ

يًبرش ألعًبل انطُطرح انُىعُخ 

عهً انخرضبَخ واضزخذاو انًىاد 

انًضبفخ وفحىصبد انًىاد االَشبئُخ 

يع انًكزت االضزشبرٌ انهُذضٍ فٍ 

 جبيعخ انًىصم.

يطبعذ رذرَص يىاد انرضى االَشبئٍ 

ورصبيُى انخرضبَخ انًطهحخ 

 وانرَبضُبد انًزقذيخ وانحبضىة.

 1999-1996 كهُخ انهُذضخ /جبيعخ انًىصم

 يطبعذ ثحث ورذرَص

انهُذضُخ  بيىاد انًقبويخ وانًُكبَُك

 وانًطبحخ

ثعض يهُذش يُذاٍَ نإلشراف عهً 

 االثُُخ فٍ يذَُخ عًبٌ 

 قطى انهُذضخ أنًذَُخ /انجبيعخ االردَُخ

 دراضخ انًبجطزُر 

1999-2002 

 يذرش يطبعذ

فٍ انحبضىة  درذرَص يبدح رطجُقب

انهُذضخ انًذَُخ ثريجُبد االورىكبد 

 ضزبد ثرو ويبَكروضىفذ اوفُص

 رذرَص يبدح انجريجخ ثهغخ فىررراٌ

  و يقبويخ انًىاد 

 2005-2002 أنًذَُخ /جبيعخ انًىصم قطى انهُذضخ

 يذرش يطبعذ

 يخزجر فحص انًىاد االَشبئُخ

 رقذَى االضزشبراد انعهًُخ انخبصخ 

انطُطرح انُىعُخ عهً انخرضبَخ 

وثعض انزصبيُى االَشبئُخ وإعطبء 

انذوراد انخبصخ ثجريجُبد انزصًُى 

 االَشبئٍ

 قطى انهُذضخ أنًذَُخ /جبيعخ ثغذاد

 دراضخ انذكزىراِ

2005-2009 

 يذرش

 انزحهُم انعذدٌ

 رصبيُى انحذَذ

انجريجخ ثهغخ فىررراٌ و فجىال 

 ثُطك

 انعُبصر انًحذدح نهًبجطزُر ثُئخ

 انزحهُم انعذدٌ يبجطزُر ثُئخ

انرَبضُبد انًزقذيخ يبجطزُر 

 اَشبءاد

انزصًُى االَشبئٍ ثبنحبضىة ثرايج 

 2011-2009 قطى انهُذضخ أنًذَُخ /جبيعخ انًىصم
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 ضبة واَزبة دثهىو عبنٍ

 ٍ  اعبدح رأهُم انًُشئبد دثهىو عبن

 

 انبحٕث ٔاألَشطت انـعـهـًـيـت رابـعـبً:
 

2 1. Vertical vibration of base isolated machine foundations. Journal of engineering 

Baghdad University, 2010. 

 

7 2. Coupled horizontal Rocking dynamic stiffness of machine foundations. The Iraqi 

journal for mechanical and materials engineering. Special issue for the papers 

presented in 3
rd

 annual scientific conference of the college of engineering 23-24 

march 2011 part (A) university Babylon. 

 

3 3. Bearing Resistance of CFRP wrapped Concrete. Jasim Ali Abdullah
1
, Salem 

Yusuf Awad
2
 and Oday Asal Salih

3
. 14

th
 ASEC conference in Jordan 12-15 April 

2018, Jordan University of Science & Technology. 

 انكتب ٔانًؤنفبث:
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 انتذريب ٔاألعًبل انتطٕعيتخـبيـضـبً: 
 

2 
 2012بيج اورىكبد ٍ انً دوائر يحبفظخ َُُىي عهً ثرَدورح رذرَت انًهُذضٍُ انًُزطجُ

7 
 بيج اورىكبد ضزبدثروَدورح رذرَت انًهُذضٍُ انًُزطجٍُ انً دوائر يحبفظخ َُُىي عهً ثر

3 
 ثرَبيجًُزطجٍُ انً يحطخ كهرثبء ثُجٍ انحرارَخ فٍ ثُجٍ يحبفظخ يحبفظخ صالح انذٍَ عهً دورح رذرَت انًهُذضٍُ ان

 2012اورىكبد 

7 
 دورح انزعهُى انًطزًر نجرايج انزحهُم وانزصًُى أإلَشبئٍ نهًهُذضٍُ

 
 شبرك فيّ انتيانًؤتًراث انعهًيت صبدًصب: 

 انتبريخ اصى انًؤتًر و

2 
3

rd
 annual scientific conference of the college of engineering 

23-24 march 2011 part (A) university Babylon. 

23-24-3-2011 

7 
Just  
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 صببعبً: دٔراث تًُيت قذراث أعضبء ْيئت انتذريش

يصى انبرَبيذ انتذريبأ و  انتبريخ 

2 
َذوح انطُطرح انُىعُخ وضًبٌ انجىدح نهًخزجراد االَشبئُخ وانًقبيخ 

 وزارح انزعهُى انعبنٍ جبيعخ انًىصم.فٍ 

 2010َُطبٌ 

7 
 2012 دورح ضاليخ انهغخ انعرثُخ كهُخ انزرثُخ نهعهىو االَطبَُخ 

3 
 2012 دورح انعسل انًبئٍ شركخ ضُكب انعبنًُخ قطى انعراق فٍ ارثُم

7 
 2012 ورشخ انًكزجخ االفزراضُخ انعراقُخ /كهُخ انهُذضخ/جبيعخ انًىصم

0 
كهُخ انهُذضخ/جبيعخ  /research gateانجحث انعهًٍ  ورشخ ثىاثخ

 انًىصم

2012 

 

قبو ببإلشراف عهيٓب انتيانًبرضتير ٔانذكتٕراِ  رصبئم  

 تبريخ انتضزيم عُٕاٌ انرصبنت اصى انببحج و

2 
   

7 
   

 
قبو بًُبقشتٓب انتيانرصبئم   

 انتبريخ عُٕاٌ انرصبنت اصى انببحج و

2 
 2013  عسَس أضالو عجذهللا

7 
 2013  يهب يؤَذ

 
 


