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  الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:

  

    الرقم الوظيفي  علي نذير عبد الباقي   االسم

  دكتوراه   المرتبة العلمية
  مدرس مساعد   جهة العمل
  ة مدنيه / انشاءات هندس  التخصص

 9647725788620+  الجوال  اليوجد   العمل هاتف
 Aliabdulbaki@uomosul.edu.iq  البريد االلكتروني

  اليوجد   الموقع االلكتروني 
  

  
  الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 

  

  التخصص  البلد  اســم الجامعـــة  جســنة التخـر  الدرجـة

 2020 الدكـتــــوراه
الواليات   جامعه كانساس

المتحده 
  االمريكيه

ة مدنيه / هندس
  انشاءات 

 الماجســــتيـر
ة مدنيه / هندس  العراق   ة الموصل جامع  2011

  انشاءات 
  هندسة مدنيه  العراق   ة الموصل جامع  2005 البكالوريـوس

  
  

  الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
  

  الفترة الزمنية  جهة العمل  الوظيفة

  حاليا - 2020تشرين االول   ة الموصل جامعكلية الهندسه /   سجل كلية الهندسهم

قسم الهندسة المدنيه / كليه الهندسة / جامعة   عضو هيئة تدريسية 
  الموصل

  لياحا -  2020اب 

  2020اب  – 2020حزيران   ة كانساس / الواليات المتحدة االمريكيةجامع  باحث مشارك 

  2020الثاني كانون  – 2019اب   ة كانساس / الواليات المتحدة االمريكيةجامع  ساعد مدرس م

  سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
 

 



 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

نيعنوان البريد االليكترو                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

  2020حزيران  – 2014اب   ة كانساس / الواليات المتحدة االمريكيةجامع  طالب دكتوراه 

قسم الهندسة المدنيه / كليه الهندسة / جامعة   يةعضو هيئة تدريس
  الموصل

  2013اب  – 2011نيسان 

قسم الهندسة المدنيه / كليه الهندسة / جامعة   معيد
  الموصل

  2008اب  – 2005تشرين االول 

  
  البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:

  

1  Assessment of Moisture-Tolerant Coatings for Decreasing Open Top Construction Time 

2  Effects of Deicing Salts on the Durability of Concrete Incorporating Supplementary 
Cementitious Materials 

 
  شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية ًسا: خام

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 ACI spring convention in Salt Lake City- Utah, USA 
مؤتمر معهد الخرسانه االمريكيه في مدينة سالت ليك في والية يوتا / 
 الواليات المتحدة االمريكية 

  2018اذار 

 
اً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسسادس  

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 ACI Certification program for Concrete Field Testing 
Technician - Grade I 

 راء الفحوصات الحقلية للخرسانةالج ACI شهادات معهد الخرسانة االمريكي 

2014  

 
العضويات والجوائز الحاصل عليهااً: سابع  

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 ACI Kansas Chapter Scholarship 2019 
2 Bert and Dorothy Steves Memorial Scholarship 2018 
3 Chi Epsilon Civil Engineering Honor Society (XE) 2017 
4 Golden Key International Honor Society (GK) 2016 
5 Phi Kappa Phi (ΦΚΦ) 2015 
6 PCI Big beam competition (3rd Place nationally) 2015 

 

 


