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   الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة:أوالً 

  
    الرقم الوظيفي  عدي عسل صالح حميد الجبوري. د  االسم

  مدرس  المرتبة العلمية

  مدنيةھندسة الال قسم – كلية الھندسة –جامعة الموصل   جھة العمل

  انشاءات –  مدنيةھندسة   التخصص

  009647703031376  الجوال  009647703031376   العملھاتف

  البريد االلكتروني
iq.edu.uomosul@odaycivileng          com.yahoo@odaycivileng     

com.ilgma@odaycivileng 
  

  الموقع االلكتروني 

iq.edu.uomosul.engineering://http 
en=hl&AAAAJ4MfiTim=user?citations/com.google.scholar://https

Salih_Oday/profile/net.researchgate.www://https 
7.salih.oday/com.facebook.www://https 

  
  

  
   الـعـلـمـيـةالمؤھالت: ثـانـيـاً 

  

  التخصص  البلد  اســم الجامعـــة  تخـرجســنة ال  الدرجـة

 انشاءات/ مدنية ھندسة   الصين Chongqing University 2010 الدكـتــــوراه

 انشاءات/ مدنية ھندسة   العراق  جامعة الموصل  2000 الماجســــتيـر

 مدنيةھندسة   العراق  جامعة الموصل  1995 البكالوريـوس
  )االول على القسم(

  

 \مجالھا   يررسالة الماجستنوان ع
  التخصص

تاريخ   مكان النشر
  النشر

Nonlinear Three Dimensional Finite Element Analysis 
Of Reinforced Concrete T-Beams. 

   Tثي االبعاد للعتبات الخرسانية المسلحة على شكل  التحليل الالخطي الثال
  .باستعمال طريقة العناصر المحددة

/ مدنية ھندسة 
 انشاءات

جامعة 
/  الموصل

  كلية الھندسة
2000  

  
  

  سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 \مجالھا     الدكتوراهاطروحة  عنوان
  التخصص

تاريخ   مكان النشر
  النشر

Experimental Study on Seismic Behavior of Confined 
Masonry Walls using Different Retrofitting Techniques 

  

/ مدنية ھندسة 
 انشاءات

Chongqing 
University / 

China 
2010  

  
  

  المھام التدريسية: ثـالـثـاً 
  

  الفترة الزمنية  الدراسيةلمادة ا  االوليةلدراسات ا

  2006-2000 الھندسي ميكانيكال   جامعة الموصل  \ كلية الھندسة \ قسم الھندسة المدنية \المرحلة االولى 

   الى االن- 2000من   نظرية االنشاءات   جامعة الموصل  \ كلية الھندسة \ قسم الھندسة المدنية \ الثةثالمرحلة ال

   الى االن- 2010من  تطبيقات حاسبة     جامعة الموصل  \ كلية الھندسة \ قسم الھندسة المدنية \ رابعةالمرحلة ال

      
  

  الفترة الزمنية  الدراسيةلمادة ا  لياعاللدراسات ا

   الى االن- 2011من  تطبيقات حاسبة     جامعة الموصل  \ كلية الھندسة \ قسم الھندسة المدنية \ )أنشاءات(دبلوم 

تصاميم منشأت    جامعة الموصل  \ كلية الھندسة \ قسم الھندسة المدنية \ )أنشاءات(دبلوم 
   الى االن- 2011من   خرسانية خاصة

  2012-2011  عناصر محددة   جامعة الموصل  \ كلية الھندسة \ قسم الھندسة المدنية \ )بيئة(ماجستير

  2012-2011  مواضيع مختارة   جامعة الموصل  \ كلية الھندسة \ قسم الھندسة المدنية \ )أنشاءات (توراهكد

   الى االن- 2018من   االنشائيةلھندسة ا   جامعة الموصل  \ كلية الھندسة \ قسم الھندسة المدنية \ )أنشاءات(دبلوم 
  
  ات العمليةالخبر: اً ـعبار
  

  الفترة الزمنية  جھة العمل  الوظيفة

   الى االن- 2000من    كلية الھندسة–جامعة الموصل   عضو الھيئة التدريسية

   الى االن- 2018من    كلية الھندسة–جامعة الموصل    شعبة الشؤون العلميةمسؤول

 كلية –لجنة امتحانية في قسم الھندسة المدنية  عضو
  2017 - 2010من   صلجامعة المو - الھندسة

 كلية –  في قسم الھندسة المدنيةعلميةلجنة   مقرر
  2014 - 2013من   جامعة الموصل - الھندسة

 كلية –  في قسم الھندسة المدنيةمجلس قسم  عضو
  2018 - 2017من   جامعة الموصل - الھندسة

مسؤول مختبر فحص المواد 
  االنشائية

دسة  قسم الھن- كلية الھندسة–جامعة الموصل 
  2014 - 2013من   المدنية

مسؤول مختبر فحص المواد 
  االنشائية

 قسم الھندسة - كلية الھندسة–جامعة الموصل 
   الى االن- 2017من   المدنية

   الى االن- 1996من   نقابة المھندسين العراقية  مرتبة استشاري

   الى االن- 2013من   اتحاد المھندسين العرب    عضو



كلية الھندسة/ جامعة الموصل  

    عنوان البريد االليكتروني                             رقم الھاتف                              التدريسياسم            
  odaycivileng@yahoo.com                   07703031376               عدي عسل صالح         .  د                  

 قسم الھندسة - كلية الھندسة–لموصل جامعة ا  عضو استشاري
   الى االن- 2001من    مختبر فحص المواد االنشائية-المدنية 

 قسم الھندسة - كلية الھندسة–جامعة الموصل   عضو استشاري
   الى االن- 2001من   المكتب االستشاري الھندسي –المدنية 

  عضو استشاري
الفريق االستشاري للمختبر الحقلي لمشروع 

 \ينوى الغازية في ناحية القيارة محطة ن
  نينوى

  2014 - 2012من 

 عضو استشاري
الفريق االستشاري للمختبر الحقلي لمشروع 

 صالح \  في بيجي 2محطة بيجي الغازية 
  الدين

  2014 - 2013من 

الفريق االستشاري للمختبر الحقلي لمشروع  عضو استشاري
  2014 - 2013من    نينوى\مجمع سنجار السكني في سنجار 

 عضو استشاري
الفريق االستشاري للمختبر الحقلي لمشروع 

 \مجمع عين العراق السكني في الموصل 
  نينوى

  2014 - 2013من 

الفريق االستشاري للمختبر الحقلي لمشروع  عضو استشاري
  2014 - 2013من    نينوى\ملعب نينوى االولمبي في الموصل 

 جسر وادي الشور التصميمي لتصميمالفريق  عضو استشاري
  2014 - 2013من    نينوى\في الموصل 

 عضو استشاري
لتقييم االضرار الحاصلة الفريق االستشاري 

وطرق معالجتھا في مجسر الصحة في الجانب 
   نينوى\ االيمن من مدينة الموصل 

2017  

  
  البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة :ـاً سـماخ
  

1  Nonlinear performance of a ten-story reinforced concrete Special Moment Resisting 
Frame (SMRF) 

2  A Comprehensive Analysis of the Devastating Wenchuan Earthquake of May 12th 2008 

3  Design standards comparison of reinforced concrete strengthening using FRP composite 
in Chinese and ACI codes 

4  In-plane Seismic Behavior of Solid Confined Masonry walls “without opening” 

5  Experimental Study on In-Plane Performance of Confined Perforated Masonry Walls 
under Cyclic Loading 

6  Wind tunnel study on the Xia-Zhang Bridge under construction:  unique tower condition 

7  Earthquake risk in Syria 

8  Full Model Wind Tunnel Study on the Xia-Zhang Bridge under Operation Stage 

9  Experimental Study on the Influence of Openings and Tie Columns on Masonry Walls 
Subjected To Cyclic Loading 

10  In-Plane Seismic Behavior of Perforated Masonry Walls Retrofitted Using CFRP 
Laminates 

11  Experimental Study on Seismic Behavior Before and After Retrofitting of Masonry Walls 
Using FRP Laminates 

12  Experimental Study on Seismic Behavior of Masonry Walls Retrofitted Using Epoxy 
Resin Injection 

13  Behavior and Design of Partially-Encassed Composite Beam-Columns. 

14  Bearing Resistance of CFRP wrapped Concrete 
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:الكتب والمؤلفات  

يوجدال 

  
  التدريب واألعمال التطوعية:  سادًسا

  
  .لمنتسبي محطة بيجي الحرارية) AutoCadبرنامج االتوكاد  ( اعطاء دورة تعليم مستمر حول   1

  لمنتسبي دوائر الدولة المختلفة   )STAAD PROبرنامج االستاد برو  ( اعطاء دورة تعليم مستمر حول   2
 

   شارك فيهالتيالمؤتمرات العلمية : ابعً سا

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 World Conference on Earthquake Engineering (14th WCEE), 
Beijing, China 2008 

2 International Symposium on Computational Structural 
Engineering (CSE'09),Shanghai, China 2009 

3 3rd International Earthquake Symposium (IESB-3), Dhaka, 
Bangladesh.   2010 

4 th International Masonry Conference 2010 (8IMC 2010), 
Dresden, Germany 2010 

5 The 5th International Conference on FRP Composites in Civil 
Engineering (CICE 2010), Beijing, China 2010 

العلمي الثالث لكلية الھندسة في حامعة تكريتالمؤتمر  6  2012 
7 14th ASEC conference in Jordan 

Jordan University of Science & Technology 
 

2018 

 
دورات تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس: اً امنث  

يبرنامج التدريبسم الأ م  التاريخ 

 2000  جامعة الموصل–طرائق التدريس الجامعي  1
دورة التوثيق وتطبيق اجراءات االعتماد لمختبرات الفحص وحسب  2

لتقيسس والسيطرة النوعيةلالمركزي جھاز ال -المواصفات الدولية  2011 

جامعة الموصل -كلية االداب  –سالمة اللغة العربية  3  2018 
 االمارات العربية - شركة جندال– الخاصة باالنابيب دورة الفحوصات 4

 2018 المتحدة

 2018  اربيل-  شركة سيكا العراق –دورة العزل المائي  5
 

  قام باإلشراف عليھاالتي الماجستير والدكتوراه رسائل

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

      ال يوجد 
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  قام بمناقشتھاالتيالرسائل 

الباحثاسم  م  التاريخ عنوان الرسالة 

اكرم سعيدفھد  1 العتبات الخرسانية المسلحة الحاوية على فتحات في تقوية  
 منطقة القص تحت تأثير االحمال التكرارية

21/11/2012  

االمثل للجسورالتصميم   عصام فخريانفال  2  21/4/2014  

ال طه خضر العزامع 3 29/11/2018 دراسة إمكانية اعادة بناء منارة الحدباء بنفس األبعاد   
  


