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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي  ززينا احمد صالح القزا االسم 

 مدرس مساعد المرتبة العلمية 

 قسم الهندسة المدنية –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  جهة العمل

 ميكانيك التربة –هندسة مدنية  التخصص 

 009647701699887 الجوال 009647736976708 العمل هاتف

  zeena.kazzaz@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني 

 ----- الموقع االلكتروني 

 

 الـعـلـمـيـة  المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص  البلد  اســم الجامعـــة  جســنة التخـر الدرجـة

ــــتيـراجسالم  
هندسة مدنية /   عراقال جامعة الموصل 2015

 ميكانيك التربة 

 هندسة مدنية  عراقال جامعة الموصل 1994 البكالوريـوس 

 

 الخبرات العملية ثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة 

عمار المهندسة في قسم ا-1

 نشاءشراف على االوالمشاريع وا

معة وصيانة عدة ابنية في جا

 الموصل

عمار  االمعاون مدير قسم -2

 والمشاريع

مسؤولة قسم التخطيط والمتابعة -3

 عمار والمشاريع االفي قسم 

التنفيذ -4 شعبة  قسم   مسؤولة   في 

 عمار والمشاريعاال

 2016الى  1994من  والمشاريع االعمار جامعة الموصل / قسم

في قسم  تدريسية الهيئة ال. عضو 5

 الهندسة المدنية

 لحد االن 2016من  الهندسةكلية  –موصل ة الجامع

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
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. عضو في نقابة المهندسين  6

 العراقية

 لحد االن 1994من  نقابة المهندسين العراقية

. العمل في المكتب االستشاري 7

 الهندسي 

جامعة  – الهندسياالستشاري المكتب 

 الموصل

 لحد االن  2020- 4-20ن م

 

 

 ـمـيـةالبحوث واألنشطة الـعـل رابـعـاً:
 

1 Deterministic Extensional Viscosity and Cracking Index of Polypropylene-Modified-

Asphalt Binder 

2 Analytical Study of Load-Settlement Behavior of Soil Treated with Stone Columns 

have Different Sectional Shape 

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

 الكتب والمؤلفات: 

 
 ال يوجد 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعية خـامـسـاً: 
 

1 
 تدريبهم في قسم االعمار والمشاريع واالشراف على طالب التدريب الصيفي 

 
 شارك فيه  التيالمؤتمرات العلمية  سادًسا: 

 التاريخ  اسم المؤتمر  م

 2020-2-19 سة الجيوتقنية  علمي الدولي االول للهندالمؤتمر ال 1

 

 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

ي سم البرنامج التدريبأ م  التاريخ  

 ----- جامعة الموصل -لكترونية البرمجيات الحاسوب في مركز الحاسبة ا 1

 ----- جامعة الموصل -دورة تدريبية على برنامج براميفيرا  2

 2015 جامعة كركوك –طرائق التدريس الجامعي  3

 2018 جامعة الموصل –العربية  مة اللغةالس 4

 

 

قام باإلشراف عليها  التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل  عنوان الرسالة  اسم الباحث  م

   ال يوجد  
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قام بمناقشتها  التيرسائل ال  

 التاريخ  عنوان الرسالة  اسم الباحث  م

   ال يوجد  

 
 


