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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي سامر سامي مجيد رحومي كصكوص االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 قسم هندسة السدود والموارد المائية -كلية الهندسة  - جامعة الموصل جهة العمل

 إنشاءات -هندسة مدنية  التخصص

 997070030700900 الجوال 997070030700900 العمل هاتف

 البريد االلكتروني
s.gasgous@uomosul.edu.iq , samir_sami_63@yahoo.com  

,   samersamimajeed@gmail.com,   civilsamersami@gmail.com 

 الموقع االلكتروني 

https://www.researchgate.net/profile/Samer_Sami5 

 

http://engineering.uomosul.edu.iq 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&view_op=list_works&gmla=AJs

-N

dimsE0XJNFIkqkmQr_Ldx9zp65s_R511BdbF542o53grKWOP0dFO_yFd

-BDb4rqJESD0ZNRNd_tMxBky3-NUs7vDsH

0iGxH7bVwNRaaThzxZe_mhCw&user=NRnEjhUAAAAJ 

 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

    --- الدكـتــــوراه

 هندسة مدنية العراق الموصلجامعة  8992 الماجســــتيـر

 هندسة مدنية العراق جامعة الموصل 5891 البكالوريـوس

 
 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 عضو الهيئة التدريسية
 الى االن - 9727من  كلية الهندسة –جامعة الموصل 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

9 
 مقاومة اإلقتالع لحديد التسليح المدعم برأس مطمور في خرسانة ليفية

8 
 تأثير ضغط الرص في الحالة الطرية على مقاومة اإلنضغاط والشد للخرسانة

3 
 معاير الكسر للعتبات الخرسانية المسلحة كليا ً وجزئيا ً بألياف البولي بروبلين

7 
الخواص الميكانيكية للخرسانة ومونة األسمنت المضاف إليها غبار السليكا دراسة تأثير الحرارة العالية على بعض 

 والخرسانة المدعمة باأللياف الزجاجية

 الكتب والمؤلفات:

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

 
 ال يوجد

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

9 
 32/2/3202 بين الواقع والطموح )قسم هندسة السدود والموارد المائية(الموارد المائية 

8 
قسم هندسة السدود والموارد الشحة واالستغالل )-واقع الموارد المائية في العراق

 المائية(

3200 

3 
 4/4/3203 )قسم هندسة السدود والموارد المائية(تحديات الشحة واالستدامة وتغير المناخ 

7 
 3202 )قسم هندسة السدود والموارد المائية(المؤتمر العلمي الهندسي الثاني 

5 
 32/4/3202 )قسم هندسة السدود والموارد المائية(التحديات التي تجابه الموارد المائية في نينوى 

0 
المؤتمر العلمي الدوري التاسع لمركز بحوث السدود والموارد المائية )الواقع المائي 

 حاجات العراق التنموية(وتحقيق 

تشرين الثاني  32-32

3202 

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  9  2899  

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  8  8999 

جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  3  8999 
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قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

   ال يوجد 
 

قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

   ال يوجد 

 
 


