
دسة جامعة الموصل/ كلية الهن  

 اسم التدريسي                                 رقم الهاتف                                 عنوان البريد االليكتروني

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:

 

  الرقم الوظيفي  أحمد  عشتارصالح  االسم 

 مدرس المرتبة العلمية 

 المدنية  الهندسة  قسم /الهندسة كلية /الموصل جامعة جهة العمل

 إنشاءات /مدنية  هندسة  التخصص 

 009647736976879 الجوال  العمل هاتف

 aziztaher@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني 

 الموقع االلكتروني 

http://engineering.uomosul.edu.iq 

https://https://scholar.google.com/citations?user=QVpEY5AAAAAJ&hl=en

www.researchgate.net/profile/Ashtar_Saleh 

 

 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 

 

 التخصص  البلد  اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج الدرجـة

    --- الدكـتــــوراه

 مدنية  هندسة  العراق جامعة الموصل 2006 الماجســــتيـر

 مدنية  هندسة  العراق جامعة الموصل 2003 البكالوريـوس 

 

 الخبرات العملية ثـالـثـاً: 

 

 الفترة الزمنية هة العملج الوظيفة 

 الى االن - 2007من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية 

 

 

 

 

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

  

 

https://scholar.google.com/citations?user=QVpEY5AAAAAJ&hl=en


 جامعة الموصل/ كلية الهندسة 

عنوان البريد االليكتروني                        رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة  رابـعـاً:

 بحوث ال

 

1 Flexural Behavior Of R/C Beams with Externally Bonded GFRP Sheets 

2 
Effect of Externally Bonded GFRP Sheets on the Shear Transfer Capacity of 

Concrete 

3 
The Effect of a Variable Percentage of Limestone Filler on Some Mechanical 

Properties Of Self-Compacting Concrete 

4 Design Chart of Concrete Containing Recycled Coarse Aggregate 

5 
Study the Effect of Adding Marble and Porcelain Waste on Mechanical 

Properties of Concrete Containing Recycled Aggregate 

6 
The Effect of Different Curing Method and Water/Cement Ratios on 

Concrete Compressive Strength 

7 
Mechanical Properties of Recycled Aggregate Concrete with Steel Fiber: A 

Review 

8 Strengthening and Rehabilitation of Concrete Prisms Using GFRP Sheets 

 الكتب والمؤلفات: 

 

 االنشطة العلمية 

 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 

 

 ال يوجد  

 
 شارك فيه  التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ  اسم المؤتمر  م

  اليوجد  1

 

 

 

 

 1 تقييم بحوث لمجالت عالمية ضمن مستوعبات سكوياس 
 2 تقييم بحوث في مؤتمرات محلية

ارة وترتيب المصادر ة استخدام برنامج مندلي الد يفي ة الكترونية عن كدور إقامة  3 

Engineering and applied sciences journal لةجمقيمة بحوث في م  4 

publons academic 5 الحصول على شهادة مقيمة من 



 جامعة الموصل/ كلية الهندسة 

عنوان البريد االليكتروني                        رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

ي سم البرنامج التدريبأ م  التاريخ  

 2007   الموصل جامعة  -  الجامعي التدريس طرائق 1

 2008   الموصل جامعة - الحاسوب  كفاءة 2

 2010   الموصل جامعة  -الجامعي التدريس طرائق 3

2018 الموصل  جامعة - العربية  اللغة سالمة 4  2018 

 2018   الموصل  جامعة   -االنكليزية اللغة  في البحوث  كتابة كيفية 5

معهد جورجيا للتكنولوجيا -مقدمة في ميكانيكا الهندسة  6  2018 

ارة وترتيب المراجعكيفية استخدام برنامج مندلي الد 7  2020 

برنامج االكسلالتحليل االحصائي للبيانات باستخدام  8  2020 

 2020 كتابة األوراق البحثية للمجالت العلمية 9

إصالح البناء -التصميم  -التحقيق  10  

 واستراتيجيات الصيانة

2020 

 

قام باإلشراف عليها  التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل  عنوان الرسالة  اسم الباحث  م

 
   ال يوجد 

قام بمناقشتها  التيل الرسائ  

 التاريخ  عنوان الرسالة  اسم الباحث  م

طالب (محمود  عمارحمد  1  

 )دبلوم

  الخرسانة   من   مركب   جسر   وتصميم   تحليل 
 والفوالذ 

21/5/2014 

 


