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 انـجـيـبَـبد انـشـخـصـيـخ أٔالً:

 

  انرلى انٕظيفي   ليخبر عجذ انْٕبة اثراْيى االصى

 يذرس انًرتجخ انعهًيخ

 انجيئخلضى ُْذصخ ا –كهيخ انُٓذصخ  –ربيعخ انًٕصم  رٓخ انعًم

 اَشبءاد -يذَيخ ُْذصخ  انتخصص

 669007706776677 انزٕال  انعًم ْبتف

 َيانجريذ االنكترٔ
kaythar6871@uomosul.edu.iq ,  kaythar6871@gmail.com  

 

 انًٕلع االنكترَٔي 
http://engineering.uomosul.edu.iq 

 

 

 

 انـعـهـًـيـخ انًؤْالدحـبَـيـبً: 

 

 انتخصص انجهذ اصــى انزبيعـــخ صــُخ انتخـرد انذررـخ

    --- الدكـتــــوراه

 ذَيخُْذصخ ي انعراق ربيعخ انًٕصم 1993 الماجســــتيـر

 ذَيخُْذصخ ي انعراق ربيعخ انًٕصم 1990 البكالوريـوس

 

 انخجراد انعًهيخحـبنـخـبً: 

 

 انفترح انزيُيخ ٓخ انعًمر انٕظيفخ

 انى االٌ - 7607يٍ  كهيخ انُٓذصخ –ربيعخ انًٕصم  عضٕ انٓيئخ انتذريضيخ

 

  اإلشراف على بحوث طلبة
 ومناقشتها الدراسات األولية

  مشاريع تخرج طلبة على اإلشراف

 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 ومناقشتها الدراسات األولية

 متابعة التدريب الصيفي للطلبة 

  المشاركة في أعمال المكتب
 ستشار  ففحوصات المواد اال

  عاما في التصاميم   02عملية خبرة
اإلنشائية وإدارة الشركات وإدارة 

فقبل  وتنفيذ المشاريع الهندسية
 االنضمام للجامعة .

 

 

 

 انجحٕث ٔاألَشطخ انـعـهـًـيـخ راثـعـبً:

 

0 
Improvement of soft soil properties using dynamic compaction with stone columns: 

case study 

7 
Studying of the effect of soil settlement under different type of footings on multistory 

building 

3 
Artificial Neural Network model for predicting the compressive strength of concrete 

using Ultrasonic pulse velocity 

 انكتت ٔانًؤنفبد:

 

 انتذريت ٔاألعًبل انتطٕعيخخـبيـضـبً: 

 

   إقامة دورة برنامجStaadPro 

  إقامة دورات جهاز المساحةTotal Station  
 

 
 شبرك فيّ انتيانًؤتًراد انعهًيخ صبدًصب: 

 انتبريخ اصى انًؤتًر و

0 Ist International Conference for Geotechnical Engineering 

& Transportation ICGTE 
2013 

2 Quality Control and Quality Assurance 2014 

 

 صبثعبً: دٔراد تًُيخ لذراد أعضبء ْيئخ انتذريش

يصى انجرَبيذ انتذريجأ و  انتبريخ 

ربيعخ انًٕصم –طرائك انتذريش انزبيعي  0  7607 

ربيعخ انًٕصم –انتعبلذاد انُٓذصيخ 7  7600 

ربيعخ انًٕصم –عي طرائك انتذريش انزبي 3  7600 

ربيعخ انًٕصم –صاليخ انهغخ انعرثيخ  0  7602 

 

لبو ثبإلشراف عهيٓب انتيانًبرضتير ٔانذكتٕراِ  رصبئم  



 جامعة المىصل/ كلية الهندسة

عنىان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 تبريخ انتضزيم عُٕاٌ انرصبنخ اصى انجبحج و

 
   ال يٕرذ

لبو ثًُبلشتٓب انتيانرصبئم   

 انتبريخ عُٕاٌ انرصبنخ اصى انجبحج و

 
   ال يٕرذ

 


