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  الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة :أوالً 
  

    الرقم الوظیفي  محمد نواف جرجیس شاھین الزیدي  االسم

  مدرس مساعد  المرتبة العلمیة

  قسم الھندسة المدنیة - كلیة الھندسة  -جامعة الموصل   جھة العمل

  میكانیك التربة –ھندسة مدنیة   التخصص

  07704167202  لالجوا 07704167202  العمل ھاتف

 mohammednawaf@uomosul.edu.iq –  mohammednawaf@yahoo.com  البرید االلكتروني

  الموقع االلكتروني 
http://engineering.uomosul.edu.iq 

https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Alzaidy 
 le.com/citations?user=Hevf87cAAAAJ&hl=arhttps://scholar.goog  

  

  
  الـعـلـمـیـة المؤھالت: ثـانـیـاً 

  

  التخصص  البلد  اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج  الدرجـة

- ---- الدكـتــــوراه   ----- - ----  -- ---  

  میكانیك التربة  العراق  جامعة الموصل  2012 الماجســــتیـر

  ھندسة مدني  العراق  جامعة الموصل  2006 البكالوریـوس

  

  
  عملیةالخبرات ال: ثـالـثـاً 

  

  الفترة الزمنیة  جھة العمل  الوظیفة

  2007-2006  مدیریة بلدیة الموصل  مھندس مشاریع

  2010-2007  قسم المدني -كلیة الھندسة –جامعة الموصل   معید في قسم المدني

  نالى اآل - 2012  قسم المدني -كلیة الھندسة –جامعة الموصل   عضو الھیئة التدریسیة

  نالى اآل - 2012  تشاري الھندسيسالمكتب اال  ستشارياعضو 

  
  

  سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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  البحوث واألنشطة الـعـلـمـیـة :رابـعـاً 
  

1  Effect of Anisotropy on Unsaturated Hydraulic Conductivity and SWCC of 
Clayey Soil 

2  Effect of Anisotropy on Compression, Strength and Permeability Properties 
of Clayey Soil 

3  A Theoretical Study of Some Unsaturated Properties for Different Soils 

4  Stabilization of Soils Using Chemical Admixtures: A Review 

5  Experimental Study for Stabilizing Clay Soil with Egg Shell Powder and 
Plastic Wastes 

6  Effect of Metal Tanks Wastes as Fibers on Some Concrete Properties 

7  Bearing Capacity of Strip Footing on Lime Stabilized Expansive Clayey Soil 

8  Effect of Gypsum Content on Unsaturated Engineering Properties of Clayey Soil 
 

:الكتب والمؤلفات  

  ال یوجد 1

  
  

  التدریب واألعمال التطوعیة: خـامـسـاً 
  

  2017المشاركة في إعادة إعمار قسم الھندسة المدنیة والمختبرات التابعة لھ في عام   1

 

  شارك فیھ التيالمؤتمرات العلمیة : سادًسا

 التاریخ أسم المؤتمر م

1 The 2nd international conference on “Sustainable Engineering 
Techniques” 

6-7 March 2019 

 
دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس: سابعاً   

يسم البرنامج التدریبأ م  التاریخ 

جامعة الموصل –برمجیات الحاسوب  1  2009 

جامعة الموصل –طرائق التدریس الجامعي  2  2012 

جامعة الموصل –سالمة اللغة العربیة  3  2018 

جامعة الموصل -كفاءة اللغة اإلنكلیزیة 4  2018 

جامعة الموصل –طرائق التدریس الجامعي  5  2019 
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 قام باإلشراف علیھا التيالماجستیر والدكتوراه  رسائل

 تاریخ التسجیل عنوان الرسالة اسم الباحث م

      ال یوجد 1

 

قام بمناقشتھا التيالرسائل   

خالتاری عنوان الرسالة اسم الباحث م  

      ال یوجد 1

 

  


