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 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 هندسة إنشائية العراق جامعة الموصل 6991 الدكـتــــوراه

 عنوان االطروحة للدكتوراه:
"Nonlinear Finite Element Analysis of Fibrous Reinforced Concrete Structural 

Members” 

لماجســــتيـرا  هندسة إنشائية العراق جامعة الموصل 6911 

 عنوان الرسالة للماجستير:
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Order Finite Strip Method” 

 هندسة مدنية العراق جامعة الموصل 6911 البكالوريـوس
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 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 1982-1985 كتيبة الهندسة الميدان الوطنية مهندس في الخدمة

 دسة /في كلية الهن طالب ماجستير

 الموصل جامعة
 1985-1988 كلية الهندسة / جامعة الموصل

 عضو الهيئة التدريسية

مساعد،  مدرس  1992-1988 -

كلية  ألمدنية الهندسة قسم

 .الموصل جامعة الهندسة /

 طالب دكتوراه قسم 1996-1992  -

 كلية الهندسة / ألمدنية الهندسة

 الموصل. جامعة

 مدرس، قسم  1999-1994 -

 كلية الهندسة / دنيةألم الهندسة

 الموصل. جامعة

 مساعد، قسم أستاذ 1999-         -

 كلية الهندسة / ألمدنية الهندسة

 الموصل. جامعة

كلية الهندسة –جامعة الموصل   الى االن - 8211من  

 األبنيةتصميم عشرات 

من ضمنها بناية والمستشفيات 

القصر ، رئاسة جامعة الموصل

، جسر الرئاسي في تكريت

اريب، مستشفى القيارة سنح

 .ومستشفى مصفى بيجي

 الى االن - 8211من  /جامعة الموصل المكتب االستشاري الهندسي

االستشاري لعدة مشاريع  اإلشراف

من ضمنها مشروع المسبح 

القصر الرئاسي في ، االولمبي

، كراج نينوى الموحد تكريت

 .ومستشفى القيارة

 الى االن - 8211من  صل/جامعة المو المكتب االستشاري الهندسي

لعدة جوامع من  واإلشرافالتصميم 

)جامع  ضمنها جامع الموصل الكبير

 .صدام سابقا(

 الى االن - 8211من  /جامعة الموصل المكتب االستشاري الهندسي

التدقيق االنشائي للعديد من 

المشاريع الهندسية من ضمنها 

مشروع المخازن العالية في معمل 

لمحطة الكهربائية ادوية نينوى ، ا

الغازية في القيارة والمحطة 

 الكهربائية الغازية في بيجي.

 الى االن - 8211من  /جامعة الموصل المكتب االستشاري الهندسي

المعالجات االنشائية للعديد من 

 االبنية والجوامع.
 الى االن - 8211من  /جامعة الموصل المكتب االستشاري الهندسي

للتخصصات  استشاري لوضع مناهج

 الحديثة
 9580 جامعة نينوى

 الى االن 8219 نقابة المهندسين العراقية العراقية المهندسيننقابة  في عضو

المكتب االستشاري  في عضو

 جامعة في كلية الهندسة / الهندسي

 الموصل.

 

 

 الى االن – 8219 المكتب االستشاري الهندسي
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 والعليا )الماجستير والدكتوراه( األوليةة للدراسات تدريس عدة مواد دراسي الخبرات التتدريسية:

      : وهي

Estimation and Technical Specification, Construction 

Methods, Reinforced Concrete Structures, Computer 

Programming, Computer Application in Civil 

Engineering, Design of Reinforced Concrete Structures, 

Strength of Material, Theory of Shells (Ph.D. course), 

Finite Element Analysis (Ph.D. course), Computer 

Graphics (Ph.D. course), Advanced Mechanics of 

Material (M.Sc. course), Advanced Structural Analysis 

(M.Sc. course), Bio-Mechanics (Ph.D. course, College of 

Dentistry). 
 

 الدراسات األولية 

 عملي نظري عنوان المادة

Estimation and Technical Specification √  

Construction Methods √  

Reinforced Concrete Structures √  

Computer Programming √ √ 

Computer Application in Civil Engineering √ √ 

Design of Reinforced Concrete Structures √  

          Engineering project          √          √ 

Strength of Material √  

 

 

 

 الدراسات العليا: 

 ماجستير دكتوراه عنوان المادة

Theory of Shells √  

Finite Element Analysis √  

Computer Graphics  √  

Advanced Mechanics of Material  √ 

Advanced Structural Analysis  √ 

Bio-Mechanics
*
 √  

*
 Ph.D. course, College of Dentistry 
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

8 Analysis of Continuous Deep Beams Using Higher Order Finite Strip, 

Proc. of  First Scientific Conf. of University of  Salahaddin, Vol. 2, 

Nov.1988, PP. 253-272. 
9 "Solution of  Finite Strip Analysis of  Prestressed  Box-Girder”, Journal 

of Computers and Structures, Vol. 36, No. 5, Aug.1990, PP.817-822. 

 
0 

Solution of Continuous Box Girder Bridge Using Higher Order Finite 
Strip Method”, Journal  of Engineering and Technology, Vol. 12, No. 7, 

1993, PP. 50-68. 

0 
Distribution of  Moments and  Shear  Forces in Box-Girder Bridges 
Using Higher Order Finite Strip”, AL-Rafidain Engineering Journal, Vol. 

1, No. 2, 1993, PP. 32-45. 
7 

Finite Strip Analysis of Curved Box-Girder”, AL-Rafidain Engineering  

Journal, Vol. 2, No.2, 1994, PP. 122-142. 
6 

Analysis of Thin Shell Roofs Using Semiloof Shell Element”, AL-

Muhandis Journal,   Serial  135, No. 3, 1998, PP. 28-36. (Proc. of the twelve 

Scientific Engineering  Conference, Baghdad University, 13-15 November 

1995.). 
5 

Solutions of Box–Girder Bridges with Interior Diaphragm”, The 

Scientific Journal of Tikrit University, Engineering Sciences, Vol. 6, No. 3, 

Sept., 1999, pp. 55-70. 
1 

Solutions of Box–Girder Bridges on Flexible Bent”, The Scientific Journal 

of Tikrit  University, Engineering Sciences, Vol. 6, No. 4, Sept., 1999, pp. 

59-73. 

2 
Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Plates Using Assumed Strain  
Elements”, (Proc. of the 29

th
. Scientific Engineering Conference, Damascus 

University, 6-9   November 1999. 
85 

Modelling Shear Behaviour of Fibrous Reinforced Concrete Beams”, 

(Proc.of the Second Scientific Engineering Conference, Jordan University, 

16-19 November 1999. 
88 

Modelling Flexural of Fibrous Reinforced Concrete Beams”, The 

Scientific Journal of Tikrit University, Engineering Sciences, Vol. 6, No. 5, 

Dec, 1999, pp. 89-102. 
89 

Influence  of  Support Simulation on the Analysis of Fibrous Reinforced  
Concrete deep  Beams”, AL-Rafidain Engineering Journal, Vol. 7, No.2, 

1999, PP. 70-85. 
80 Solution of Curved Box-Girder Bridges on Flexible Bents”, The 

Scientific Journal of Tikrit University, Engineering Sciences, Vol.8, No.3, 

Sept., 2001, pp. 38-55. 
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80 
Elastic Instability of Domes Using Finite Element Method”, The 

Scientific Journal of Tikrit University, Engineering Sciences, Vol.8, No.4, 

Dec., 2001, pp. 45-61. 
87 Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Slabs Using Assumed Strain  

Element”, AL-Rafidain Engineering Journal Vol.9, No.2, 2001, pp. 48-58. 
86 Nonlinear  Analysis  of  Reinforced Concrete Plates”, Majalah Sains dan 

Teknologi SIGMA, Vol. 5, No.1, 2002, PP.9-18. 
85 The Influence of Tension Stiffening Models on The Nonlinear Analysis 

of Reinforced   Concrete Shells”,  The Scientific Journal of Tikrit 

University, Engineering Sciences, Vol.9, No.2, July, 2002 , pp.49-70. 
81 Nonlinear Material and Time Dependent Analysis of Reinforced 

Concrete Slabs”, The Scientific Journal of Tikrit University, Engineering 

Sciences, Vol.9, No.1, April., 2002, pp.46-61. 
82 Solution of Box-Girder Bridges with Intermediate Diaphragm”, AL-

Rafidain Engineering Journal Vol.10, No.1, 2002 , pp.1-22. 
95 The Influence of Tension Stiffening Models on The Nonlinear Analysis 

of Reinforced Concrete slabs”, Dirasat, Engineering Sciences, Vol. 29, 

No.2, 2002, PP.237-253. 
98 Geometric and Material Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete 

Slabs Using Assumed Strain Elements”,  MO’UT  Journal,  Vol. 17, No. 

2, 2002. 
99 The Influence of Tension Stiffening Models on The Material and 

Geometric Nonlinear Analysis Reinforced Concrete Slabs”, Engineering 

and Technology Journal, Vol.21, No.10, 2002, PP. 716-735. 
90 Nonlinear Finite Element Analysis of Fibrous Reinforced Concrete 

Corbels”, AL-Rafidain Engineering Journal Vol.11, No.1, 2003 , pp. 34-46. 
90 Nonlinear Finite Element Analysis of Fibrous Reinforced Concrete 

Deep Beams” , AL-Rafidain Engineering Journal Vol.11, No.1, 2003 , pp. 

47-62. 
97 Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Shells Using Assumed 

Strain Elements”, Majalah Sains dan Teknologi SIGMA, Vol.6, No.2, 

2003, PP.123-133. 
96 Analysis of The Dynamic Response of Box-Girder Bridges”, Engineering 

and Technology Journal, Vol. 24, No. 5, 2005, PP. 601- 617. 
95 Artificial Neural Network Model for Predicting Structural Properties of 

Elasto-Plastic Plates”, (Proc. of the fourth Scientific Engineering 

Conference), Jordan University, April 2006. 
91 Nonlinear dynamic  Analysis of Reinforced Concrete Slabs”, Tikrit 

Journal of  Engineering Sciences, University of Tikrit, Vol.13, No.3, 

October, 2006, pp.121-142. 
92 Effect of Mix Property on Material and Time Dependent Analysis of 

Reinforced Concrete Slabs”, Journal of Engineering and Technology, Vol. 

25, Suppl. of No.2, 2007, pp.265- 280. 
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05 Artificial Neural Network Model for Predicting of Nonlinear Response 

of Uniformly Loaded Fixed Plates”, Engineering and Technology Journal, 

Vol. 25, No.3, 2007, pp.333- 348. 
08 Free Vibration Analysis of Rectangular Plates using Higher Order 

Finite Layer”,  AL-Rafidain Engineering Journal Vol.15, No.3, 2007 , pp. 

19-32. 
09 Analysis of Elasto-Plastic Plates using Artificial Neural Networks”, 

Published  in (Proc. of the Ninth Inter. Conf. on the Appli. of Artificial 

Intelligence to Civil, Structural and Environmental  Engineering ), St. 

Julians, Malta, 18-21 Sept. 2007. 
00 The Influence of Tension Stiffening Models on The Dynamic Analysis of 

Reinforced Concrete Slabs”, Accepted for Publication in College of 

Engineering Journal, Baghdad University. 
00 Analysis Including Time Effect of Reinforced Concrete Box Girder 

Bridges”, Accepted for Publication in Baghdad, Journal of Engineering and 

development, University of Al-Mustansiriya .”مجلة الهندسة والتنمية”. 
07 Artificial Neural Networks Models for Design and Analyses of 

Rectangular Plates”, International Conference on Innovative and Smart 

Structural Systems for Sustainable Habitat, 3-5
th
 Jan. 2008. 

06 Numerical Simulation of Interaction Between Slab–Type Bridges and 
Moving Vehicles”, International Conference on Innovative and Smart 

Structural Systems for Sustainable Habitat, 3-5
th
 Jan. 2008. 

05 Geometric and Material Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete 
Slabs at Fire Environment”, Tikrit Journal of  Engineering Sciences, 

University of Tikrit, Vol.15, No.3, Sept., 2008, pp. 1- 17. 
01 Analysis of Pretension Partially Prestressed Concrete Beams”, The First  

International Engineering Sciences Conference IESC ", 2008, University of 

Aleppo, Aleppo  2-4
th
 Nov. 2008. 

02 Artificial Neural Network Model for Predicting Nonlinear Response of 
Rectangular Plates”, The First International Engineering Sciences 

Conference IESC " 2008, University of Aleppo, Aleppo 2-4
th
 Nov. 2008. 

05 Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Slabs for 
Creep and  Shrinkage”, AL-Rafidain Engineering Journal Vol.16, No.4, 

2008, pp. 1-12. 
08 Forced Vibration Analysis of Rectangular Plates using Higher Order 

Finite Layer”,  AL-Rafidain Engineering Journal Vol.16, No.5, 2008, pp. 

43-56. 
09 Parameter Identification in Elasto-Plastic Plates using Neural 

Networks”, Proceedings of the Third International Conference on Modeling 

Simulation and Applied Optimization Sharjah, U.A.E. 20-22
nd

 Janu. 2009. 
00 Finite Element  Analysis of Acrylic Denture  Produced From metal 

Stock Tray”, AL-Rafidain Dent. Journal, Vol.9, No.1, 2009, pp. 1- 8. 
00 Finite Element  Analysis of Acrylic Denture  Produced From Visibleight 

Custom Tray”, AL-Rafidain Dent. Journal, Vol.9, No.1, 2009, pp. 9- 16. 
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07 
Free Vibration Analysis of  Curved  Box-Girder Bridges using Higher 

Order Finite  Strip Method”, "المنحنية بطريقة الشريحة المحددة ذات النسق العالي , 

 ,AL-Rafidain Engineering Journal Vol.17 "تحليل االهتزاز الحر للجسور الصندوقي

No.4, 2009, pp. 1-16 . 
06 An Overview on Material Constitutive Models and Nonlinear  

Dynamic Behavior of Steel Fiber Reinforced Concrete ”,Meniti 

Pembangunan Lestari dalam Kejuruteraan Awam, 2009, Pusat Pengajian 

Kejuruteraan Awam, Universiti Sains Malaysia ( USM ). 
05 Tensile Behavior of Steel Fiber Concrete”,International Journal of Civil 

Engineering (IJCE ), Vol. 1, No. 2, 2009, pp. 111 – 121. 
01 Analysis of Pretensioned Partially Prestressed Concrete Beams”, Iraqi 

Journal of Civil Engineering, Vol.6, No.2, June 2010, pp.26-33. 
02 A nonlinear Analysis of   Fibrous Reinforced Concrete Slabs By 

Assumed Strain and Heterosis Elements”, AL-Rafidain Engineering 

Journal, Vol.18, No.5, Oct. 2010, pp.14-23. 
75 Dynamic Response Simulation for Reinforced Concrete Slabs”, Science 

Direct, Simulation Modeling Practice and Theory, Vol. 18, 2010, pp.696 – 

711. 
78 Dynamic Performance of Circular Reinforced Concrete Slabs”, 

فلسطين –غزة  أعمارنشر في المؤتمر الدولي الثالث العادة   
79 Nonlinear Dynamic Response of Steel Fibrous Concrete Members 

under Impact Loadings: Finite Element Modeling”, NUMAN 2010 

Conference, Chania, Crete, Greek, Sept. 15 – 18, 2010. 
70 Finite Element Nonlinear Models for Steel Fibrous and Plain Concrete 

Material”, Proceeding of The First Makassar International Conference on 

Civil Engineering ( MICCE 2010 ), March 9 – 10, 2010, Indonesia. 
70 Nonlinear Response of Steel-Fiber Reinforced Concrete Beams under 

Blast Loading: Material Modeling and Simulation”, CICE 2010- The 5
th

 

International Conference on FRP Composites in Civil Engineering, Sept. 

27– 29, Beijing, China. 
77 Numerical Prediction of Dynamic Response of RC Beams”, Proceedings 

of the Institution of Civil Engineering, Engineering and Computational 

Mechanics 164 Month 2011 Issue EM1, Pages 1-12. 
76 Simulation of Dynamic Response for Steel Fibrous Concrete Members 

using New Material Modeling”, Construction and Building Materials, 

Vol.25, pp. 1407-1408, 2011. 
75 Nonlinear Dynamic Analysis of Steel Fiber Reinforced Concrete 

Members using New Material Constitutive Relationships”, Accepted for 

publication in the International Journal of Nonlinear Mechanics. 
71 New Modelling and Numerical Simulation of High Strength Fibre 

Reinforced Concrete Corbels”, Applied Mathematical Modelling, Vol.35, 

No.6, 2011, pp. 2901-2915. 
72 Influence of Cracked Concrete Models on the Nonlinear Analysis of 

High Strength Steel Fibre Reinforced Concrete Corbels”, Composite 
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Structures, Vol.93, 2011, pp. 2277-2287. 

65 Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Slabs at Elevated 

Temperature”, Iraqi Journal of Civil Engineering, Vol.7, No.1, September 

2011, pp.42-51. 
68 Forced Vibration Analysis of Curved Box Girder Bridges by Higher 

Order Finite Strip”, 2013- 1
st
. Basrah International Conference of Civil 

Engineering (BICCE-01), ”9-8 ,”مؤتمر البصرة الدولي االول للهندسة المدنية April, 

2013. 
69 Hypothetical Evaluation of Stress And Displacement Of The Mandible 

With Chin Cup Therapy Using Various Force Vectors (Finite Element 

Study)”, Accepted for publication in AL-Rafidain Dent. Journal Vol.9, 

No.1, 2014, pp. 
60 Analysis of Stress Distribution Around Orthodontic Mini-Screw 

Implant:(A 3-D Finite Element Analysis Study)”, Accepted for 

publication in AL-Rafidain Dent. Journal Vol.9, No.1, 2014, pp. 
لتحليل الديناميكي للجسور الصندوقية بسيطة اإلسناد و المحتوية على حواجز وسطية باستخدام  60

 ,AL-Rafidain Engineering Journal, Vol.21 ,” الشريحة المحددة ذات النسق العالي 

No.5, October 2013. 
67 Artificial Neural Network Model For Predicting Nonlinear Response of 

Rectangular Plates ”, Proceedings of the Second Scientific Conference of 

College of Engineering, University of  Mosul, 19-21 Nov., 2013. 
66 Nonlinear Analysis of High Fiber Reinforced Concrete Corbels ”, 

Proceedings of the Second Scientific Conference of College of Engineering, 

University of  Mosul, 19-21 Nov., 2013. 
65 Nonlinear Finite Element Analysis Of Fibrous Reinforced Concrete 

Slabs Partial Steel Fiber Reinforced ”, Proceedings of the Second 

Scientific Conference of College of Engineering, University of  Mosul, 19-

21 Nov., 2013. 
61 Dynamic Analysis of Curved Box Girder Bridges” , “ التحليل الديناميكي

 ,AL-Rafidain Engineering Journal Vol.22, No.2 ,”للجسور الصندوقية المنحنية

2014, pp. 98-108. 
62 Non-Linear Finite Element Analysis of High Strength Steel Fiber 

Reinforced Concrete Slabs, 1st Al-Noor International Conference for 

Science and Technology, NICST 2019, (25-29)/October/2019 
55 Influence of Tension Stiffening and Cracked Shear Modulus Models on 

Non-Linear Analysis of High Strength Fibrous Reinforced Concrete 

Slabs, 3rd International Conference on Recent Innovations in 

Engineering, ICRIE 2020, 10
th

 Sept. 2020. 
58 Geometrical and Material Nonlinear Finite Analysis of Fiber 

Reinforced Concrete Slabs, 3rd International Conference on Recent 

Innovations in Engineering, ICRIE 2020, 10
th

 Sept. 2020. 
59 Nonlinear Finite Element Analysis of shear strength for Steel Fiber 

Reinforced Concrete I-section Beams, 3rd International Conference on 
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Recent Innovations in Engineering, ICRIE 2020, 10
th

 Sept. 2020. 

50 
Performance of RC Skew Box Culvert: Application of the Finite 

Element Modelling and Artificial Intelligence, 3rd International 

Conference on Recent Innovations in Engineering, ICRIE 2020, 10
th

 

Sept. 2020.    
50 Nonlinear Finite Element Analysis of Fiber Reinforced Concrete Slabs, 

Engineering and Technology Journal. 2020. 

 الكتب والمؤلفات:

8 
Salim T. Yousif and Ayad A. Abdul Razzak, (2017): "Artificial Neural networks 

Modeling of Elasto-Plastic Plates", Scholars' Press. ISBN 978-3-330-65059-6. 

9 
Ahmed A. Mohammad Aldubony and Ayad A. Abdul Razzak, (2019): 

 " Non Linear Analysis of High Strength Fibrous Reinforced Concrete ", Noor 

Publishing, ISBN 978-620-0-06678-7.   

0 
James H. Haido and Ayad A. Abdul Razzak, (2019): " طريقة  التحليل الديناميكي للصفائح باستخدام

   .Noor Publishing, ISBN 978-620-0-07424-9 ,"الطبقة المحددة

0 
Zeena A. Mohammad and Ayad A. Abdul Razzak, (2019): " التحليل الديناميكي للجسور  

   .Noor Publishing, ISBN 978-620-0-07287-0 ," الصندوقية المنحنية

7 
Nuha J. Al-Jubori and Ayad A. Abdul Razzak, (2019): " غير الخطي للبالطات الخرسانية  التحليل 

   .Noor Publishing, ISBN 978-620-0-07278-8 ," الليفية المسلحة

6 
Revan N. Wadeah and Ayad A. Abdul Razzak, (2019): "  للجسور الصندوقية حركيالتحليل ال 

   .Noor Publishing, ISBN 978-620-0-07383-9 ," المستمرة ذات الحواجز

 
Ahmed A. Yassin and Ayad A. Abdul Razzak, (2019): " الخرسانية  سقوفغير الخطي لل التحليل 

 .Noor Publishing, ISBN 978-620-2-79016-1 ," عالية المقاومة الليفية المسلحة

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

 .9588/ ماليزيا USMجامعة راسات العليا في مدرسة الهندسة المدنية / القاء محاضرة علمية لتدريسي وطلبة الد 8
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 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

في جامعة  0/50/9551-9للفترة  الندوة التخصصية الثالثة لفرع صناعة االسنان 1

 .الموصل/ كلية طب االسنان
9-0/50/9551 

2 Proc. of  First Scientific Conf. of University of  Salahaddin. 
 

3 Proc. of the twelve Scientific Engineering Conference, 

Baghdad University, 13-15 November 1995.) 

13-15 November 

1995. 

4 Proc. of the 29th Scientific Engineering Conference, 

Damascus University, 6-9   November 1999. 
6-9   November 

1999. 

5 Second Scientific Engineering Conference, Jordan 

University, 16-19 November 1999 
 

6 Proc. of the fourth Scientific Engineering Conference), 

Jordan University, April 2006. 
April 2006. 

7 Proc.of the Second Scientific Engineering Conference, 

Jordan University, 16-19  November 1999 

16-19  November 

1999 

8 The First  International Engineering Sciences Conference 

IESC ", 2008, University of Aleppo, Aleppo, 2-4th Nov. 

2008. 

2-4th Nov. 2008. 

9 Proceedings of the Third International Conference on 

Modeling Simulation and Applied Optimization Sharjah, 

U.A.E. 20-22nd Janu. 2009. 

20-22nd Janu. 

2009. 

 Nov, 2010 11-10 .فلسطين –المؤتمر الدولي الثالث العادة أعمار غزة  11

11 Proc. of the Ninth Inter. Conf. on the Appli. of Artificial 

Intelligence to Civil, Structural and Environmental  

Engineering, St. Julians, Malta, 18-21 Sept. 2007. 

18-21 Sept. 2007. 

12 International Conference on Innovative and Smart 

Structural Systems for Sustainable Habitat, 3-5th Jan. 2008. 

3-5th Jan. 2008. 

13 Meniti Pembangunan Lestari dalam Kejuruteraan Awam, 

2009, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, Universiti 

Sains Malaysia ( USM ). 

2009 

14 NUMAN 2010 Conference, Chania, Crete, Greek, Sept. 15 – 

18, 2010. 

Sept. 15 – 18, 

2010. 

15 Proceeding of The First Makassar International Conference 

on Civil Engineering ( MICCE 2010 ), March 9 – 10, 2010, 

Indonesia. 

March 9 – 10, 

2010 

16 CICE 2010- The 5th International Conference on FRP 

Composites in Civil Engineering, Sept. 27– 29, Beijing, 

China. 

Sept. 27– 29, 2010 

17 2013- 1st. Basrah International Conference of Civil 

Engineering (BICCE-01), ” مؤتمر البصرة الدولي االول للهندسة

2-1”، المدنية  April, 2013. 

8-9 April, 2013. 

18 Proceedings of the Second Scientific Conference of College 

of Engineering, University of Mosul, 19-21 Nov, 2013. 

19-21 Nov, 2013. 

19 3rd International Conference on Recent Innovations in 

Engineering, ICRIE 2020, 10
th

 Sept. 2020. 

9-10 Sept., 2020. 
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 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

دورة طرق التدريس / مركز تطوير طرق التدريس والتدريب الجامعي  1

 .8212/ 7/ 90  -80/7/ جامعة الموصل، للفترة     

80/7-  90 /7 /8212 

ت الخارجية و دورة تصاميم المنشات الخرسانية المقاومة لالنفجارا 2

 .5/0/8225-0/0الداخلية / جامعة بغداد / كلية الهندسة، للفترة 

0/0-5/0/8225 

دورة اللغة العربية / مركز تطوير طرق التدريس والتدريب الجامعي /  3

 .2/7/9558-7/7جامعة الموصل، للفترة 

7/7-2/7/9558 

للفترة في باريس / فرنسا  ESTPزيارة علمية الى ايكول ) كلية (  4

والمساهمة  ENSAMوكذلك زيارة ايكول  87/7-87/5/9556

 الجامعتين. مع كلتا بتوقيع اتفاقيتين

87/7-87/5/9556 

 98/2/9589- 95/1زيارة علمية الى جامعة واترلو في كندا للفترة  5

 ضمن برنامج التعليم والبحث العلمي.

95/1 -98/2/9589 

-5/85رة للفت BM TRADAدورة تدريبية من قبل  6

 ، للحصول على التالي:88/85/9589

  ISO 9001:2008 AWARENESS SEMINARاوال: 

 ISO 9001:2008 INTERNAL AUDITثانيا: 

TRANING 

5/85-88/85/9589 
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قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

 ارك عبدهللاسلوى مب 1
Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete 

Slabs using Assumed Strain Elements”, 

Mosul University, (1999). 

جامعة الموصل / كلية 

 الهندسة

 ربيع مؤيد نجم 2
Higher Order Finite Strip Analysis of 

Curved Box Girder Bridges with 

Intermediate Diaphragms”, Mosul 

University, (2001). 

جامعة الموصل / كلية 

 الهندسة

 ماجد علي ظاهر 3
Nonlinear Material and Time Dependent 

Analysis of Reinforced Concrete Slabs”, 

Mosul University, (2001). 

جامعة الموصل / كلية 

 الهندسة

 نهى حميدي جاسم 4
Nonlinear Finite Elements Analysis of 

Fibrous Reinforced Concrete Slabs”, Mosul 

University, (2002). 

جامعة الموصل / كلية 

 الهندسة

 عطا هللا عباس الجبوري 5
Analysis of the Dynamic Response of Box-

Girder Bridges", Mosul University, (2004). 
جامعة الموصل / كلية 

 الهندسة

 جيمس هاجدو هيدو 6
Dynamic Analysis of Rectangular Plates 

Using Higher Order Finite Layer”, (2006). 
جامعة الموصل / كلية 

 الهندسة

 احمدزينة عادل  7
Dynamic Analysis of Curved of Box-Girder 

Bridges Using Higher Order Finite Strip”, 

Mosul University, (2006). 

جامعة الموصل / كلية 

 ةالهندس

 وضاح موفق توفيق 8
Nonlinear Time Dependent Finite Element 

Analysis of Reinforced Concrete Box Girder 

Bridges”, Ph.D. Thesis, Al-Mustansiriya 

University, (2006). 

 021العدد 

01/10/2112 

ابتهال حازم حسن )طب  9

اسنان / جامعة 

 الموصل(

Accuracy of Visible Light Custom Tray 

Material and its Effect on Stress Exerted on 

Mandibular Edentulous Residual Ridge 

Using Finite Element Method”, College of 

Dentistry, Mosul University, (2007). 

 0201العدد 

 22/2/2112في 

 سالم طيب يوسف 11
Artificial Neural Networks Modeling of 

Elasto-Plastic Plates”, Ph.D. Thesis, Mosul 

University, (2007). 

جامعة الموصل / كلية 

 الهندسة

 مصطفى خضر قاسم 11
Nonlinear Dynamic Analysis of Reinforced 

Concrete Slabs”, Ph.D. Thesis, Baghdad 

University, (2007). 

 02/0/212العدد 

 2/1/2112في 

 نجدت صبري 12
Experimental and Theoretical Analysis of 

Seepage Through Saturated – Unsaturated 

Soils”, Ph.D. Thesis, Mosul University, 

(2008). 

جامعة الموصل / كلية 

 الهندسة

احمد خضير عبدهللا  13

)طب اسنان / جامعة 

 الموصل(

Biomechanics of Dental Implant: A Finite 

Element Method Study”, College of 

Dentistry, Mosul University, (2008).           

 2/1/211العدد 

 02/12/2111في 

 بان احمد خليل 14
Dynamic Response of Box-Girder Bridges 

due to Moving Vehicles Using Finite Strip 

Method", Mosul University, (2009). 

جامعة الموصل / كلية 

 الهندسة
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 احمد عبدالجبار الدبوني 15
Non Linear Analysis of High Strength 

Fibrous Reinforced Concrete Corbels Using 

Plane Stress Elements ", Mosul University, 

(2011). 

جامعة الموصل / كلية 

 الهندسة

 جيمس هاجدو هيدو 16
Non Linear Dynamic Analysis of Steel Fiber 

Reinforced Concrete Beams and slabs ", 

Ph.D. Thesis, USM University, MALAYSIA, 

(2011). 

P-WD0096 

29/ Jan / 2009 

 ريفان ناهض وديع 17
Dynamic Analysis of Continuous Box Girder 

Bridges with Diaphragms Using Higher 

Order Finite Strip”, Mosul University, 

(2012). 

وصل / كلية جامعة الم

 الهندسة

 بلسم خيري فتحي  18

)طب االسنان / جامعة 

 الموصل(

Finite Element Analysis of Mandibular Two 

Implants Supported Overdenture" College of 

Dentistry, Mosul University, (2012). 

 

 211العدد 

 21/10/2100في 

لمياء عبدالرحمن حسن   19

 )طب االسنان جامعة

 الموصل(

Comparative Study of the Stresses and 

Displacements of the Mandible under 

Various Chin Cup Force Angulations (Finite 

Element Method Study)”, College of 

Dentistry, Mosul University, (2013). 

 2022العدد 

 2/1/2102في 

رحمة حازم ابراهيم  21

سنان الطيار )طب اال

 جامعة الموصل(

Analysis of Stress Distribution Around an 

Orthodontic Miniscrew Implant: (A 3-D 

Finite Element Analysis Study)”, College of 

Dentistry, Mosul University, (2014). 

 2022العدد 

 2/1/2102في 

 Non-Linear Finite Element Analysis of احمد اسعد ياسين 21

High Strength Steel Fiber Reinforced 

Concrete Slabs, Mosul University, (2019). 

جامعة الموصل / كلية 

 الهندسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

 
   

9 
 رحمة حازم ابراهيم

 طب اسنان(-)ماجستير

Analysis of Stress Distribution Around an 

Orthodontic Miniscrew Implant: (A 3-D 

Finite Element Analysis Study 

2013/09/29 

0 
 لمياء عبدالرحمن حسن

 طب اسنان(-)ماجستير

Comparative Study of the Stresses and 

Displacements of the Mandible under 

Various Chin Cup Force Angulations (Finite 

Element Method Study 

2013/09/12 

0 
   

7 
 محمد حازم ياسين

الكلية  -)ماجستير

 التقنية(

سلوك الخرسانة العالية المقاومة المعرضة للتاثير المزدوج 

 2014/01/22 للصدم واالحتكاك

6 
 ناهل كامل فياض

 )ماجستير(

--- 2013/12/08 

5 
 خلف ابراهيم محمد

 )دكتوراه(

انية المسلحة والمقواة بالبوليمرات سلوك العنبات الخرس

 المعززة بااللياف تحت المؤثرات المركبة
2012/02/19 

1 
 ريفان ناهض وديع

 )ماجستير(

Dynamic Analysis of Continuous Box Girder 

Bridges with Diaphragms Using Higher Order 

Finite Strip 

2012/03/04 

2 
 علي نذير عبدالباقي

 )ماجستير(

حليل الغير الخطي بطريقة العناصر المحددة للعتبات الت

 الصندوقية المسبقة الجهد تحت تاثير تراكب االلتواء واالنثناء
2011/01/16 

85 
 علي امير سلطان

 )ماجستير(

 دراسة تاثير الزالزل على استجابة الهياكل الخرسانية المسلحة

 المزودة بااللواح االمالئية 
2013/05/30 

88 
 د نجمربيع مؤي

 )دكتوراه(

تصميم الكلفة االمثل لهياكل الخرسانية المسلحة باستخدام 

 الخوارزميات الجينية
2013/10/10 

89 
 عبدهللا نزار جاسم

 )دبلوم عالي(

 2013/06/13 تصميم مبنى صناعي )معمل طحين(

80 
 انفال منصور حميد

 )ماجستير(

Study of the behavior of hybrid reinforced 

concrete beams 
2012/12/04 

80 
 عماد نوئيل نعوم

 )دكتوراه(

التحليل الديناميكي للجسور الخرسانية تحت تاثير االحمال 

 المتحركة 
2011/08/02 

87 
 اكرم شاكر محمود

 )دكتوراه(

تحري مقاومة اللي للعتبات المسبقة االجهاد المقواة باالياف 

 الكربون 
2011/01/24 

86 
احمد عبدالجبار محمد 

 )ماجستير( علي

Non Linear Analysis of High Strength Fibrous 

Reinforced Concrete Corbels Using Plane Stress 

Elements 

2011/01/16 

85 
المجيد  غفران عبد

 )ماجستير( غربي

االستجابة الديناميكية للهياكل الخرسانية المسلحة جزئيا لقضبان 

 الياف البوليمر
2011/01/16 
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81 
ر صالح الدين عما

 )دكتوراه( مجيد

Nonlinear couple fluid reinforced concrete 

structures analysis by adaptive finite element 

method  

2009/12/16 

82 
 وحيدثائر غانم 

 )ماجستير(

 2009/08/24 التصرف االنشائي للعتبات الفيروسمنتية ذات المقطع ساقية 

95 
 بان احمد خليل

 ير()ماجست

Dynamic Response of Box-Girder Bridges due 

to Moving Vehicles Using Finite Strip Method 
2009/04/08 

98 
 Shear strengthening of reinforced concrete T احمد رضا عبدالرحمن

Beam externally bonded CFRP sheet  
2010/02/20 

99 
 ريم سهام توفيق

 )ماجستير(

Numerical analysis of gypsium soils 2010/06/10 

90 
 مصطفى خضر قاسم

 )دكتوراه(

Nonlinear Dynamic Analysis of Reinforced 

Concrete Slabs 

2006/11/08 

90 
 كوالن بابير حسن

 )ماجستير(

Behavior of high strength concrete corbels 

wrapped with CFRP6  
2009/12/07 

97 
لرحمن عالء الدين عبدا

 )ماجستير( نيحس

سعة الشد لبراغي مثبتة بعمق دفن قصير في الخرسانة الليفية 

 الفوالذية عالية المقاومة
2006/12/21 

96 
 ابتهال حازم حسن

 طب اسنان(-)ماجستير

Accuracy of Visible Light Custom Tray 

Material and its Effect on Stress Exerted on 

Mandibular Edentulous Residual Ridge Using 

Finite Element Method 

2006/12/11 

95 
 Shear strength and behavior of Ferro-cement بهمان عمر طه

box beam 
2006/12/20 

91 
 امينة احمد خليل

 )ماجستير(

تاثير الفجوات على استقرارية االسس/تحليل نظري مع 

 تطبيقات
2007/12/05 

92 
 سالم طيب يوسف

 ه(ار)دكتو

Artificial Neural Networks Modeling of Elasto-

Plastic Plates 
2007/01/24 

05 
 احمد خضير عبدهللا

 طب اسنان(-)ماجستير

Biomechanics of Dental Implant: A Finite 

Element Method Study 
2008/09/04 

08 
 حسين الحاسراء ص

 )ماجستير(

Bearing capacity of two closely space strip 

footing on Geo-grid reinforced sand 
2009/01/05 

09 
 حسين محمد عيسى

 )ماجستير(

تاثير طرق التحليل في توزيع االحمال في الجسور الخرسانية 

 ذات الروافد الرئيسية
2006/01/24 

00 
 اخالص سعدي الصفار

 )ماجستير(

 2006/02/05 التحليل الالخطي للعتبات المركبة تحت االحمال المتكررة

00 
 Shear strength and behavior of reinforced high زرار صديق عصمان

strength concrete corbels 
2005/11/08 

07 
 عالء توفيق احمد

 )ماجستير(

Nonlinear finite element analysis of reinforced 

concrete plates 
2005/05/09 

06 
 زينة عادل احمد

 )ماجستير(

Dynamic Analysis of Curved of Box-Girder 

Bridges Using Higher Order Finite Strip 
2006/04/05 

05 
 2004/05/23 التداخل الالخطي للمنشاءات مع التربة  خميس نايف عبدالحليم
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 )ماجستير(

01 
 عمر محمد عبدالكريم

 )ماجستير(

خواص الخرسانة الحاوية على مضافات تحت تاثير درجات 

 عاليةحرارة 
2006/04/04 

02 
 سفيان يونس كشمولة

 ه(ا)دكتور

--- 2006/11/12 

05 
عمار عبدالجبار محمد 

 فتحي

تحليل السقوف القشرية االسطوانية الصفائيحية المركبة المقواة 

 باستخدام طريقة العناصر المحددة
2006/03/30 

08 
براء عبدالجبار محمود 

 )ماجستير( الحسن

تخدام طريقة العناصر المحددة للعتبات التحليل غير الخطي باس

 الخرسانية الليفية المسلحة مسبقة الجهد جزئيا
2004/01/27 

09 
 جاسم علي عبدهللا

 )ماجستير(

 2000/10/24 مقاومة االرتكاز للخرسانة الليفية المسلحة

00 
 صهيب يحيى قاسم

 )ماجستير(

 1998/10/03 التحليل السكوني والحركي للجسور الخرسانية المسلحة

00 
ماجد علي ظاهر 

 )ماجستير( الجرمة

Nonlinear Material and Time Dependent 

Analysis of Reinforced Concrete Slabs 
2001/10/06 

07 
 بان امين ياسين شنداله

 )ماجستير(

االجهادات المتبقية في الصفائح الخرسانية المسلحة بعد 

لى درجات تعرضها الرتفاع درجات الحرارة وتبريدها ا

 الحرارة االعتيادية

2001/10/06 

06 
ابتسام حازم حسن 

 يوسف الزبيدي

 )ماجستير(

السلوك المادي والهندسي غير الخطي للصفائح الخرسانية 

 المسلحة في اثناء تعرضها لدرجات الحرارة العالية
2002/10/14 

05 
 احمد عياد هيثم ابراهيم

 )دكتوراه(

--- 2001/06/05 

01 
عبدالرؤوف اسماعيل 

 )ماجستير( على محمد

التحليل الديناميكي غير الخطي للهياكل الخرسانية المسلحة 

 المستوية
2001/10/06 

02 
نهى حميدي جاسم 

 حسن الفارس

 )ماجستير(

Nonlinear Finite Elements Analysis of Fibrous 

Reinforced Concrete Slabs 
2002/10/17 

75 
 سلوى مبارك عبدهللا

 )ماجستير(

Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete 

Slabs using Assumed Strain Elements 
1999/11/03 

51 
احمد محمد نجم الدين 

 الشاسواري

السلوك العملي والعددي للتربة الجبسية االنهيارية مع عدم 

 اليقين في خصائص التربة
5/88/9582 

52 
لخطي بطريقة العناصر المحددة للسقوف التحليل غير ا احمد اسعد ياسين

 الخرسانية الليفية المسلحة عالية المقاومة
91/88/9582 

53 
 Behavior and strength of high strength concrete سيروان خضر مال

hollow core slabs reinforced with FRP bars 
86/9/9580 

54 
 Mechanical and structural properties of precast حنين عبدالهادي حمد

lightweight foamed concrete sandwich wall 

panels reinforced with fibers 

1/85/9582 

53 
 Ultimate shear strength and behavior of joints in غفور حمد امين احمد

precast post tensioned segmental box girder 

bridges  

2/7/9582 

54 
 82/89/9581 تصميم منشاءات صناعية باطارات جملونية فوالذية ودوسام مؤيد محم
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55 
عبدالجليل سليمان 

 احمد

اداء االعمدة الخرسانية الليفية عالية المقاومة والمسلحة بقضبان 

 حديدية وقضبان الياف زجاجية بوليمرية او قضبان هجينية
85/8/9582 

56 
قص للعتبات الخرسانية فائقة تحري مقاومة االنحناء وال نادية صديق اسماعيل

المقاومة والمسلحة بااللياف الفوالذية تحت تاثير احمال 

 متحركة 

1/9/9581 

57 
محمود محمد طيب 

 طاهر 

 89/6/9582 تحليل التداخل بين االساس الخرساني المسلح المنفرد مع التربة
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توراهتقييم البحوث ورسائل الماجستير واطاريح الدك  

 تاريخ االمر رقم االمر نوع االمر الجهة نوع االنجاز العلمي

 تقييم منشورات علمية
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الترقيات 

 العلمية
 2013/09/16 105 امر اداري

 2013/07/07 م/139/1 امر اداري كلية الهندسة تقييم بحث في اليوبيل الذهبي

غدادهيئة التعليم التقني/ب تقويم بحوث 864//02س/ امر اداري   2014/01/27 

 2013/07/02 39/2013 امر اداري كلية الهندسة/جامعة صالح الدين تقويم بحوث

 تقييم منشورات علمية
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الترقيات 

 العلمية
 2012/12/18 142 امر اداري

 تقييم منشورات علمية
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الترقيات 

ميةالعل  
 2013/04/29 73 امر اداري

 2012/11/28 476/15 امر ادراي كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية تقويم بحوث

 2012/06/07 243/15 امر ادراي كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية تقويم بحوث

 اعادة تقييم بحث
كلية الهندسة/جامعة تكريت/مجلة تكريت 

 للعلوم الهندسية
 2013/05/27 220 امر اداري

 2012/12/13 501/15 امر ادراي كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية تقويم بحوث

 تقويم مقالة
كلية الهندسة/جامعة تكريت/مجلة تكريت 

 للعلوم الهندسية
 2013/03/11 70 امر اداري

 2013/01/07 3/15 امر ادراي كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية تقويم بحوث

علميةتقييم منشورات   
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الترقيات 

 العلمية
 2012/12/18 161 امر اداري

 تقويم رسالة ماجستير
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الدراسات 

 العليا )العماددة(
/834 امر ادراي 7س  2011/12/01 

 تقييم منشورات علمية
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الترقيات 

 العلمية
 2011/05/22 147 امر اداري

 تقييم بحث في اليوبيل الذهبي
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2012/01/02 2480 امر ادراي

 تقويم رسالة  
جامعة تكريت/كلية الهندسة/مدلة تكريت 

 للعلوم الهندسية
 2012/07/16 254 امر ادراي

 تقييم بحث في اليوبيل الذهبي
لجنة الترقيات جامعة نكريت/كلية الهندسة/

 العلمية
 2012/01/15 س674/3 امر ادراي

 تقييم بحوث
جامعة صالح الدين/كلية الهندسة/لجنة 

 الترقيات العلمية
ل ت  5 امر ادراي  2011/12/08 

 تثييم بحوث
جامعة نكريت/كلية الهندسة/لجنة الترقيات 

 العلمية
س3 757 امر ادراي  2012/05/10 

لتقنيهيئة التعليم ا تقييم بحث    2011/07/05 س/10381/3 امر ادراي 

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2011/11/13 2326 امر ادراي

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2012/04/26 403 امر ادراي

 تقييم بحث
جامعة النهرين/كلية الهندسة/المؤتمر 

ليمي الثاني للعلوم الهندسيةاالق  
 2010/08/04 م ا 465/2 امر ادراي

 تقييم منشورات علمية
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الترقيات 

 العلمية
 2011/02/03 59 امر اداري

 تقييم بحث
جامعة النهرين/كلية الهندسة/المؤتمر 

 االقليمي الثاني للعلوم الهندسية
 2010/08/04 م ا 477/2 امر ادراي

 مقوم علمي لرسالة ماجستير
وزراة التعليم العاليوالبحث العلمي/جهاز 

 االشراف والتقويم
 امر وزاري

ج ع  /1796
 س

2010/07/19 
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 تقييم منشورات علمية
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الترقيات 

 العلمية
 2010/10/07 74 امر اداري

 تقويم رسالة ماجستير
ات جامعة الموصل/كلية الهندسة/الدراس

 العليا )العماددة(
 2010/10/31  س7 /897 امر ادراي

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2011/03/10 1518 امر ادراي

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2011/02/27 1468 امر ادراي

 تقييم بحث
سة/المؤتمر جامعة النهرين/كلية الهند

 االقليمي الثاني للعلوم الهندسية
 2010/08/04 م ا 453/2 امر ادراي

 تقييم منشورات علمية
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الترقيات 

 العلمية
 2011/03/03 86 امر اداري

 تقويم رسالة ماجستير
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الدراسات 

 العليا )العماددة(
 2010/02/22  س7 /163 امر ادراي

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2010/05/18 451 امر ادراي

 تقويم بحث للنشر
المجلة العراقية للهندسةالميكانيكية وهندسة 

 المواد
 CE30 2010/03/25 امر ادراي

 تقويم مقالة
جامعة ديالى/كلية الهندسة/مجلة ديالى 

 للعلوم الهندسية
درايامر ا  2010/04/20 م د ع ه/51 

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2010/02/17 168 امر ادراي

مقوم علمي الطروحة 
 الدكتوراه

وزراة التعليم العاليوالبحث العلمي/جهاز 
 االشراف والتقويم

 2009/12/02 ج ع س /452 امر وزاري

 تقييم بحث  
ية الهندسة/مجلة هندسة جامعة الموصل/كل

 الرافدين
 2009/07/02 668 امر ادراي

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2010/05/03 473 امر ادراي

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2010/02/17 167 امر ادراي

كركوك/مجلة جامعة كركوكجامعة  تقويم بحث للنشر والتعضيد  2008/01/21 557 امر ادراي 

 تقييم بحث
جامعة الموصل/كلية العلوم/المجلة العراقية 

 لعلوم االرض
 2009/04/16 134 امر ادراي

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2009/05/17 412 امر ادراي

 تقويم بحوث
لبحث العلمي/هيئة وزارة التعليم العالي وا

 التعليم التقني
 2009/02/02 س/597/20 امر ادراي

 تقويم رسالة ماجستير
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الدراسات 

 العليا )العمادة(
 2009/10/18  س7 /862 امر ادراي

 2009/07/13 792 امر ادراي هيئة التعليم التقني/مجلة التقني تدقيق تعديالت

عليم التقني/مجلة التقنيهيئة الت تقييم بحث  2007/02/02 511 امر ادراي 

 تقويم بحوث
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/هيئة 

 التعليم التقني
 2008/07/08 س/3169/3 امر ادراي

 تقييم بحث
جامعة النهرين/كلية الهندسة/المؤتمر 

 االقليمي االول للعلوم الهندسية
 2008/08/06  م ا/244 امر ادراي

ييم بحثتق  
جامعة النهرين/كلية الهندسة/المؤتمر 

 االقليمي االول للعلوم الهندسية
 2008/08/11  م ا/278 امر ادراي

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2005/12/27 661 امر ادراي

 2007/05/08 48 امر اداريجامعة الموصل/كلية الهندسة/الترقيات  تقييم بحوث
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 العلمية

 2005/12/04 837 امر اداري جامعة دهوك/مجلة جامعة دهوك تقويم بحث

 2005/05/31 420 امر اداري جامعة دهوك/مجلة جامعة دهوك تقويم بحث

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2006/03/29 207 امر ادراي

 تقويم الطروحة دكتوراه
/كلية الهندسة/الدراسات جامعة الموصل
 العليا )العماددة(

 2006/10/16  س7 /196 امر ادراي

 2006/01/18  م ج /12 امر ادراي جامعة النهرين كلية الهندسة تقويم بحث

 تقويم بحث
جامعة تكريت/كلية الهندسة/لجنة الترقيات 

 اعلمية
3س  /35 امر ادراي  2005/01/11 

 تقويم بحث
ندسة/لجنة الترقيات جامعة تكريت/كلية اله

 العلمية
/66 امر ادراي 3س   2007/07/18 

 تقويم مقالة
جامعة تكريت/كلية الهندسة/مجلة تكريت 

 للعلوم الهندسية
 2005/09/27 353 امر ادراي

 تقييم مقالة
الجامعة التكنلوجية/ مجلة الهندسة 

 والتكنلوجيا
 2005/07/12  ش ع /619 امر ادراي

 تقييم بحث  
وصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة جامعة الم
 الرافدين

 2004/09/25 624 امر ادراي

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2004/07/03 451 امر ادراي

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2005/08/02 402 امر ادراي

 تقويم رسالة ماجستير 
ة تكريت/كلية الهندسة/مجلة تكريت جامع

 للعلوم الهندسية
3س  /102 امر ادراي  2005/07/06 

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2005/09/07 466 امر ادراي

 تقييم مقالة
الجامعة التكنلوجية/ مجلة الهندسة 

 والتكنلوجيا
 2005/03/06  ش ع /168 امر ادراي

م مقالةتقوي  
جامعة تكريت/كلية الهندسة/مجلة تكريت 

 للعلوم الهندسية
 2005/09/27 355 امر ادراي

 تقويم الطروحة دكتوراه
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الدراسات 

 العليا )العمادة(
7س  /835 امر ادراي  2012/11/04 

 تقييم منشورات علمية
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الترقيات 

 العلمية
ر اداريام  86 2009/10/13 

 2010/09/20 157/15 امر اداري الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة اعتماد خبير لدراسة

 تقييم بحث  
جامعة الموصل/كلية الهندسة/مجلة هندسة 

 الرافدين
 2001/08/18 2096 امر ادراي

 تقييم بحث
-ICRIE)المؤتمر الثالث في جامعة دهوك 

2020) 
شهادة تقييم 

 بحث
رقم البحث 

270 
--- 

 تقييم بحث
-ICRIE)المؤتمر الثالث في جامعة دهوك 

2020) 
شهادة تقييم 

 بحث
رقم البحث 

234 
--- 

 تقييم بحث
-ICRIE)المؤتمر الثالث في جامعة دهوك 

2020) 
شهادة تقييم 

 بحث
رقم البحث 

070 
--- 

 (0تقييم بحوث )عدد 
مؤتمر الجمعية العلمية العراقية في جامعة 

 (ICGE-2020)د بغدا
شهادة تقييم 

 بحث
0عدد البحوث   --- 

 11/11/2019 32 امر اداري مجلة الكلية –جامعة المثنى / كلية الهندسة  تقييم بحث

 تقويم رسالة ماجستير
الكلية التقنية -الجامعة التقنية الشمالية

 الهندسية/ الموصل
376س /  امر اداري  23/12/2019 

234س /  0 امر اداري كلية الهندسة –ة تكريت جامع تقويم رسالة ماجستير  30/9/2019 

222س /  0 امر اداري كلية الهندسة –جامعة تكريت  تقويم رسالة ماجستير  03/9/2019 
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 22/11/2018 230 امر اداري مجلة تكريت للعلوم الهندسية تقييم بحث

( للترقية 0تقويم بحوث )عدد 
 العلمية

لكلية التقنية ا-الجامعة التقنية الشمالية
 الهندسية/ الموصل

 امر اداري
س / 

02/0682  
26/9/0224  

 تقويم رسالة ماجستير
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية الهندسية / 

 الموصل
 18/2/2015 3س /  امر اداري

 تقويم رسالة ماجستير
الكلية التقنية -الجامعة التقنية الشمالية

 الهندسية/ الموصل
376 س / امر اداري  03/20/0229  

 6/5/2018 43 امر اداري مجلة الكلية –جامعة المثنى / كلية الهندسة  تقييم بحث

 تقويم رسالة ماجستير
الكلية التقنية -الجامعة التقنية الشمالية

 الهندسية/ الموصل
63س /  امر اداري  25/3/0229  

 تقويم رسالة ماجستير
جامعة الموصل/كلية الهندسة/الدراسات 

يا )العمادة(العل  
835س /  7 امر اداري  2/22/0224  

 تقييم بحث
مجلة  –جامعة السليمانية / كلية الهندسة 

 الكلية
 16/7/2019 560 امر اداري

 6/3/2018 621 امر اداري جامعة النوروز / مجلة الكلية تقييم بحث

 تقييم بحث
مجلة  –جامعة السليمانية / كلية الهندسة 

 الكلية
 17/3/2019 523 امر اداري
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 الشهادات التقديرية وكتب الشكرالتكريم و

 كتب الشكر : .8

 2:  التعليم العالي والبحث العلمي السيد معالي وزير 

  : 2السيد رئيس الجامعة 

  : 22السيد عميد كلية أو مدير عام 

 تاريخه رقمه الجهة المانحة موضوع الشكر

مسيرة العلمية بعد العدوان الثالثنيني م/شكر وتقدير وتثمين )استمرار ال

 الغاشم(

وزراة التعليم العالي 

 والبحث العلمي
 م و 279/8 22/07/1991

 م/شكر )تثمين الجهود المبذولة في اليوبيل الذهبي(
جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
20/05/2013 09/02/3348 

 م/شكر وتقدير )تثمين الجهود في وضع مناهج لتخصصات حديثة(
معة نينوى/مكتب جا

 رئيس الجامعة
08/05/2013 319/14/2 

م/شكر وتقدير )تثمين الجهود في اللجان في اقسام الكلية للعام 

2100/2102)  

جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
04/03/2013 1559/2/9 

 م /شكر )الحصول على درجة امتياز في تقييم التدريسيين(
جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
17/02/2014 1262/2/9 

(2102/2102م/شكر وتقدير )تثمين للجهود في اللجنة العلمية   
جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
29/09/2013 02/09/6250 

(2102/2102م/شكر وتقدير )تثمين للجهود في لجنة مجلس القسم   
جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
29/09/2013 09/02/6247 

التصامين لمبنى مختبرات كلية  م/شكر وتقدير )تثمينا للجهود في اعادة

 الطب(

جامعة الموصل/مكتب 

 رئيس الجامعة
08/07/2000 09/10/5504 

م/شكر وتقدير )تثمينا للجهود في عمل تصاميم في توسعة قسم هندسة 

 الحاسبات(

جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
04/07/2006 3220 

ت في تحوير م/شكر وتقدير )تثمينا للجهود في اعداد الجداول والمخططا

 القصور الرئاسية الى قاعات دراسية(

جامعة الموصل/مكتب 

 رئيس الجامعة
27/10/2004 09/10/9011 

م/شكر وتقدير )تثمينا للجهود في اعطاء دورات تقوية خالل فصل 

 الصيف(

جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
20/09/2004 2908 

(م/شكر وتقدير )تثمينا للجهود في اعادة اعمار الكلية  
جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
02/08/2003 1272 

م/شكر وتقدير )تثمينا للجهود في تقديم دورة في الحاسبات في لمنتسبي 

 القسم(

جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
01/10/2000 2214 

 م /شكر )الحصول على درجة امتياز في تقييم التدريسيين(
جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
12/12/1996 2708 

/ شكر وتقدير )مغادرة العميد لعمادة كلية الهندسة الدكتور برهان العلي(م  
جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
30/04/1992 1695 

م/شكر وتقدير )تثمينا للجهود في مرافقة الطلبة المشاركين في التدريب 

 العسكري(

جامعة الموصل/مكتب 

 رئيس الجامعة
10/10/1989 11925/1989 

ثمينا للجهود في خدمة الكلية(م/شكر وتقدير )ت  
جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
20/05/2007 09/02/2454 

(2112/2101م/شكر وتقدير )تثمين للجهود في اللجنة العلمية   
جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
27/10/2010 09/02/7584 

م/شكر وتقدير )تثمين للجهود في تقديم التصاميم في قسم هندسة 

 الميكاترونكس(

امعة الموصل/كلية ج

 الهندسة
29/10/2007 09/02/5535 

م/ شكر وتقدير )مغادرة العميد لعمادة كلية الهندسة الدكتور محمد طيب 

 الليلة(

جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
15/02/2009 9/2/708 

م/ شكر وتقدير )تثمينا للجهود في سير العملية العلمية والتربوية لطلبة 

(2111/2112الكلية للعام   

جامعة الموصل/كلية 

 علوم البيئة وتقناتها
06/08/2009 952 
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م/شكر وتقدير )تثمينا للجهود المتميزة في ادارة منصب معاون العميد 

 للشؤون العليمية(

جامعة الموصل/مكتب 

 رئيس الجامعة
25/08/2009 9/10/13973 

ة م/شكر وتقدير )تثمينا للجهود المبذولة في االشراف على بناية رئاس

 الجامعة(

جامعة الموصل/مكتب 

 رئيس الجامعة
13/12/2009 9/10/21063 

م/ شكر وتقدير )تثمينا للجهود في تشكيل لجنة متابعة متعلقات االستاذ 

 الدكتور اكرم الساعاتي رحمه هللا(

جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
15/02/2010 9/2/831 

ة االداء في قسم الهندسة م/ شكر وتقدير )تثمينا للجهود في تقييم ضمان جود

 المدنية(

جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
27/10/2010 09/02/7591 

 م/ شكر )المساهمة في اهداء الكلية عدد من البرامج للتخصصات الهندسية(
جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
13/09/2011 09/02/5521 

عاون العميد م/ شكر وتقدير )تثمينا للجهود المبذولة خالل تكليفكم بمهام م

 للشؤون العلمية(

جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
28/09/2011 09/02/5871 

م/ شكر وتقدير )تثمينا للجهود المبذولة خالل تكليفكم بمهام معاون العميد 

 للشؤون العلمية(

جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
13/10/2011 09/02/6293 

ة الدراسات العلياللعام م/ شكر وتقدير )تثمينا للجهود المبذولة في لجن

(2100-2101الدراسي   

جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
30/11/2011 09/02/7896 

م/ شكر )القيام باالشراف على اطروحة الدكتوراه في الجامعة الماليزية 

USM) 

جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
23/02/2012 09/02/1719 

تقاء بالواقع العلمي لجامعة م/ شكر وتقدير )تقديرا للجهود المبذولة في االر

 الموصل(

وزراة التعليم العالي 

والبحث العلمي/الدائرة 

 القانونية واالدارية

04/11/2012 26918 

م/ تثمين جهود )تثمين الجهود في االشراف واعطاء المحاضرات لطلبة 

 الدراسات العليا في كلية طب االسنان(

جامعة الموصل/كلية 

 طب االسنان
01/03/2012 727 

م/ شكر وتقدير )تثمين الجهود من قبل االستشاريين في المكتب االستشاري 

الهندسي في جامعة الموصل في االشراف على اعمال بناية شركة التامين 

 العراقية العامة في محافظة نينوى(

وزراة المالية/شركة 

 التامين العراقية العامة
03/07/2012 3582/102 

د المتفانية في ادارة منصب معاون العميد م شكر وتقدير )تثمين للجهو

 للشؤون العلمية(

جامعة الموصل/قسم 

 الموارد البشرية
25/08/2009 9/10/13973 

م/ شكر وتقدير )تثمين الجهود المخلصة في اهداء مصدرا قيما الى كلية 

 الهندسة في جامعة صالح الدين/اربيل(

جامعة صالح 

الدين/اربيل/كلية 

 الهندسة/الذاتية

29/11/2006 7/54/5076 

 م / شكر وتقدير )تثمينا للجهود المخلصة والتميز في الحرص والمتابعة(
جامعة الموصل/كلية 

 الهندسة
13/12/1997 2725 

 م/ شكر وتقدير )تثمين الجهود في اهداء نسخ من مجلة هندسة الرافدين(
جامعة المنصورة/كلية 

 الهندسة
13/09/2001 4214 

ثمينا للجهود المتميزة في المشورة الهندسية مع شركة م/ شكر وتقدير )ت

 اتحاد الشرق االوسط للمقاوالت(

شركة اتحاد الشرق 

 االوسط للمقاوالت
28/09/2009 669/ 2-2م/  

 م/ شكر وتقدير )تثمينا للجهود المبذولة في فترة الوزير قصي السهيل( 
وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي
212/  2م و  6/5/2020  

 9/10/8770 29/7/2020 رئيس جامعة الموصل م / شكر وتقدير )تثمينا للجهود المتميزة والمبذولة في ظل جائحة كورونا(

م / شكر وتقدير )اشارة الى كتاب الشكر والتقدير وفق االمر الوزاري )م 

( 1/2/2121( في 212/ 2و   
 9/10/6682 19/05/2020 رئيس جامعة الموصل

)تثمينا للجهود المبذولة في انجاح تطبيق نظام المقررات م / شكر وتقدير 

(2121-2102للعام الدراسي   
 9/2/1837 17/06/2020 عميد كلية الهندسة

م / شكر وتقدير )تثمينا للدور االيجابي في مناقشة وتدقيق التصاميم في 

 اعادة اعمار غ

رئيس مجلس غرفة 

 تجارة الموصل 
28/11/2019 725/2454 

للجهود المبذولة من خالل المكتب االستشاري في تثمينا وتقدير )م / شكر 

جامعة الموصل في الكشف الموقعي البنية مصنع النسيج والجلود / 

 الموصل(

مدير مصنع االلبسة 

 الجاهزة
19/2/2020 1076 

م / شكر وتقدير )تقديرا للجهود المبذولة في اداء االعمال الموكلة اليكم 

المديرية العامة لتربية نينوى( –ا وانجازها في مديريتن  

المدير العام وكالة 

 للمديرية
31/7/2019 

 0ب / 

21111 



 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

م / شكر وتقدير )تثمينا للجهود المبذولة في رفع انقاض واعادة اعمار قسم 

 الهندسة المدنية في الكلية( 
 9/2/189 10/1/2019 عميد كلية الهندسة

ة في الكورس الدراسي المكثف م / شكر وتقدير )تثمينا للجهود المبذول

 ) 2102-2102لطلبة المرحلة الثانية العبور للعام الدراسي 
 9/2/1830 7/4/2019 عميد كلية الهندسة

م / شكر وتقدير )تثمينا للجهود المبذولة رؤساء واعضاء اللجان في اقسام 

 ) 2102-2101الكلية للعام 
 7736 31/12/2018 عميد كلية الهندسة

تقدير )تثمينا للجهود المبذولة في اعمال اللجنة المركزية م / شكر و

 (2102-2102لالشراف على سير االمتحانات التكميلية للعام الدراسي 
0221ر ك هـ  30/09/2017 عميد كلية الهندسة  

م / شكر وتقدير )طلبة( )تثمينا للجهود المبذولة من قبل طلبة كليتنا في 

 لية (اقامة معرض يوم التصميم في الك
01ر ك هـ  2/1/2019 عميد كلية الهندسة  

م / شكر وتقدير )تثمينا للجهود المبذولة في فترة قيامكم بمهام وكيل رئيس 

 قسم الهندسة المدنية في الكلية(
22/02/2101 عميد كلية الهندسة 2022ر ك هـ    

م / شكر وتقدير )تثمينا للجهود المبذولة من قبل طلبة كليتنا في اقامة 

 رض يوم التصميم في الكلية(مع
22/02/2102 عميد كلية الهندسة  1102 

في دار  للجهود المبذولة في نشر كتاب علميديرا م / شكر وتقدير )تق

  scholar press النشر االلمانية
 9/10/1024 15/10/2017 رئيس جامعة الموصل

 

 

 الشهادات التقديرية : .9

 2:  العلمي التعليم العالي والبحث السيد معالي وزير 

  : 0السيد رئيس الجامعة 

  : من ضمنها درع مدرسة الهندسة المدنية   2السيد عميد كلية أو مدير عام (-  جامعةUSM ) 

 تاريخه الجهة المانحة موضوع الشهادة التقديرية

02/12/2102 وزير التعليم العالي والبحث العلمي نشر اقل من ثالثة بحوث في مجالت علمية عالمية رصينة  

02/12/2102 وزير التعليم العالي والبحث العلمي نشر اكثر من ثالثة بحوث في مجالت علمية عالمية رصينة  

12/12/0221 رئاسة جامعة الموصل الحصول على شهادة الدكتوراه  

2112/ 12/  2..2 كلية طب االسنان/ جامعة الموصل مشاركة في الندوة   

الثالث للهندسة واعمار غزةالمؤتمر الدولي  مشاركة في مؤتمر  01..00  /01 /2101  

جامعة ) -مدرسة الهندسة المدنية  اشراف طالب دكتوراه USM  )  22/10/2112  

12/12/2102 عمادة كلية الهندسة/جامعة الموصل المشاركة في المؤتمر الهندسي الثاني لليبوبيل الذهبي  

هبيالمشاركة في المؤتمر الهندسي الثاني لليبوبيل الذ 2102/   00/  20..02 عمادة كلية الهندسة/جامعة الموصل   

القاء محاضرة علمية في الجامعة للتدريسيين وطلبة 

 الدراسات العاليا
USMجامعة  الماليزية   

 USMدرع من جامعة 

(2100الماليزية )  

شهادة مشاركة وتقدير )ندوة في قسم الهندسة المدنية( 

02/10/2102  
 15/01/2019 عميد كلية الهندسة

 

 

 

 

 


