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 الـعـلـمـيـة  المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص  البلد  اســم الجامعـــة ســنة التخـرج  الدرجـة

 2010 الدكـتــــوراه
Harbin Institute of 

Technology 

China Structural 

Engineering 

 إنشاءات  العراق  جامعة الموصل  2001 الماجســــتيـر 

 عام -مدني العراق  الموصل جامعة  1998 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العملية ثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية  جهة العمل الوظيفة

 الى االن  - 2002من  كلية الهندسة  –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية 

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة  رابـعـاً:
 

1 Shear strength and behavior of tubed reinforced and steel reinforced concrete (TRC 

and TSRC) short columns 

2 Compressive Axial Behavior and Design method of Tubed Circular Steel Reinforced 

Concrete (TCSRC) Short Columns 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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3 Behavior and design method of tubed circular reinforced concrete (TCRC) short 

columns under axial compression 

4 Behavior and Design method of Tubed Circular Reinforced Concrete (TCRC) Short 

Columns under axial compression 

5 Hysteretic behavior and design of square tubed reinforced and steel reinforced 

concrete (STRC and/or STSRC) short columns 

6 Seismic Behavior of Tube Confined Steel Reinforced-Concrete Beam-Columns 

7 Seismic Behavior and Shear Strength of Tubed RC Short Columns 

8 Bearing Capacity of Steel Fibrous Concrete 

9 BEARING RESISTANCE OF CFRP WRAPPED CONCRETE 

10 Behavior and Design of Partially-Encased Composite Beam-Columns 

11 Shear Behavior Simulation of Self Compacted Reinforced Concrete Beams 

12 Finite Element Modelling of CFRP wrapped Concrete Subjected to Localized Axial 

Compression 

 الكتب والمؤلفات: 

1 
 اليوجد

 

 

 التدريب واألعمال التطوعية خـامـسـاً: 
 

1  

 
 شارك فيه  التيالمؤتمرات العلمية  سادًسا: 

 التاريخ  اسم المؤتمر م

1 
the Third International Symposium on Innovative Civil & 

Architectural Engineering (ICAE2008),  

October 3-4, 2008 

2 
the 4th International Symposium on Improvement of Structural 

Safety for Building Structures (ISSBS’08), , Harbin Insitute of 

Technology, Harbin, China 

October 10-11, 

2008 

3 
The14th ASEC conference in Jordan,  Jordan University of 

Science & Technology 

12-15 April 2018 

4 
3rd International Conference on Recent Innovations in 

Engineering (ICRIE) 

9-10 Sep. 2020 

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ  
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دورة تدريب االساتذة الجامعيين على االليات الحديثة لتدريس مادة   1
 الجامعات العراقية حقوق االنسان في 

2012 

جامعة الموصل –سالمة اللغة العربية  2  2018 

 

قام باإلشراف عليها  التيالماجستير والدكتوراه   رسائل  

 تاريخ التسجيل  عنوان الرسالة  اسم الباحث  م

1 
 Performance of Partially-Encased composite اطياف عبدالعزيز 

Self-Connected Beams 

2020 

 
قام بمناقشتها  التيالرسائل   

 التاريخ  عنوان الرسالة  اسم الباحث  م

1 
دراسة تاثير الزالزل على استجابة الهياكل الخرسانية المسلحة   علي امير سلطان 

 المزودة بااللواح االمالئية 

1/7/2013 

2 
 2014   تصميم بناية متعددة الطوابق العباديجمال 

3 
 29/11/2018 امكانية اعادة بناء منارة الحدباء بنفس االبعاددراسة  طه خضر  عال

4 
 22/4/2020 التصميم االنشائي لخزان حديدي مائي عال مع قاعدته محمد وليد وعدهللا

 
 


