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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي د.سفيان يونس احمد كشمولة االسم

 استاذ مساعد المرتبة العلمية

 عضو هيئة تدريسية في جامعة الموصل/كلية الهندسة جهة العمل

 انشاءات التخصص

 07701653742 الجوال ------ العمل هاتف

 sofyan1975@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني

 ----- الموقع االلكتروني 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 انشاءات العراق الموصل 2007 الدكـتــــوراه

 تكنلوجيا الخرسانة العراق الموصل 2000 الماجســــتيـر

لموصلا 1997 البكالوريـوس  مدني عام العراق 

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 لحد االن -2004 مختبر فحص المواد فاحص ومقيم انشائي

   

   

   

 

 

 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

لمنشأ التربة.التحليل الديناميكي الالخطي للمنشآت الهيكلية تحت تأثير تداخل ا 1  

 تصرف اإلجهاد عند السطح البيني لكل من التربة واألساس 2

 فجارحمل االن ىرضة إلالمسلحة جزئياً بقضبان ألياف البوليمر الكاربونية المع االستجابة الالمرنة للهياكل الخرسانية 3

 ةبونيوليمر الكارتحليل العناصر المحددة الالخطي للعتاب الخرسانية المسلحة بقضبان ألياف الب 4

 .التقييم الزلزالي للهياكل الخرسانية المسلحة بإستخدام التحليل ألسكوني الالخطي 5

 يوم باستخدام فحص المقاومة المعجلة. 28تقدير مقاومة انثناء الخرسانة بعمر  6

 الكتب والمؤلفات:

1 ---------------- 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

 تقييم االنشائي واعداد تقرير المعالجة لعدد من ابنية محافظة نينوى وجامعة الموصلال 1

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ أسم المؤتمر م

في جامعة متيأ في انقرة / تركيا نمؤتمر الجيولوجيي 1  2012 

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

ينامج التدريبسم البرأ م  التاريخ 

في اعادة تأهيل المنشات انواع االيبوكسي واستخداماته 1  2018 

 2018 طرق التقييم والتأهيل والمعالجة في اعادة تأهيل المنشات 2

 

 قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

 2010 يرلبوليماف ااالستجابة الديناميكي للهياكل الخرسانية المسلحة جزئيا بقضبان الي غربي غفران عبد المجيد 1

 رياض مؤيد مال هللا 2
 حةالمسل للهياكل الخرسانيةعلى االستجابة الديناميكية تأثير الشكل الهندسي 

 تحت تأثير الحمل االنفجاري 
2019 

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   
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نوان الرسالةع اسم الباحث م  التاريخ 

 2018 خصائص الخرسانة المفرغة من الهواء انس 1

 2019 خصائص التثبيت لحديد التسليح ذات الرؤوس ايمن 2

 2020 خصائص خرسانة الجيوبوليمر زهراء 3

 
 


