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 انـبـيـبَـبث انـشـخـصـيـت أٔالً:
 

  انزلى انٕظيفي د. لتيبت َزار لبصى انصفبر االصى

 يذرس انًزتبت انعهًيت

 ربيعت انًٕصم \  لضى انُٓذصت انًذَيت رٓت انعًم

 ييكبَيك انتزبت ُْٔذصت االصش انتخصص

 009647701632315 انزٕال 009647736977088 انعًم ْبتف

 بزيذ االنكتزَٔيان

dr.qutayba@uomosul.edu.iq 

dr.qutayba@gmail.com    or   qutayba_alsaffar@yahoo.con 

  انًٕلع االنكتزَٔي 
 

 

 انـعـهـًـيـت انًؤْالثحـبَـيـبً: 
 

 انتخصص انبهذ اصــى انزبيعـــت صــُت انتخـزد انذررـت

 ييكبَيك انتزبت ُْٔذصت االصش انعزاق انًٕصم 2009 الدكـتــــوراه

 ييكبَيك انتزبت ُْٔذصت االصش انعزاق انًٕصم 2001 الماجســــتيـر

 ُْذصت يذَيت انعزاق انًٕصم 1998 البكالوريـوس

 

 انخبزاث انعًهيتحـبنـخـبً: 
 

 انفتزة انزيُيت ت انعًمرٓ انٕظيفت

 2006-2002 ئزة كهزباء انشًالدا فٍ يحطت كهزباء بُدٍ اصتشارٌ

 2010-2005 شزكت انفاو انهُذصُت انؼايت اصتشارٌ شزكت انفاو انهُذصُت انؼايت

 2014-2013 انشزكت االردَُت انًُفذة نهًهؼب حٍ انفالذ -انًىصم /اصتشارٌ يهؼب َُُىي االونًبٍ 

ػًال يفزدة او ضًٍ فزَك ػًم اصتشارٌ فٍ اصتشارٌ با

 انؼشزاث يٍ االػًال انهُذصُت داخم وخارج يحافظت َُُىي

 

 /انًكتب االصتشارٌ انهُذصٍ 

 خايؼت انًىصم
 نحذ االٌ -   2004

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 انبحٕث ٔاألَشطت انـعـهـًـيـت رابـعـبً:
 

1 
 Study the effect of the State Company of Fertilizers on the engineering 

properties of gypseous soil , 2001. 

2 

 Simulation of Dynamic Soil properties Using Non-Linear Finite 

Element Method, 2010. 
 The 2nd Regional . Conf. for Eng. Sci. /College. of Eng. / Al-Nahrain 

University /1-2/12/2010 

3 

 Study The Effect of Al-Sugar Factory’s Waste on The Engineering 

Properties of Gypseous Soil, 2014 

 ًديدهت انهُذصت وانتكُهىخُا ، ان( ( ، اندزء )  32هذA( انؼذد ، )8 ، )2014 . 

 

4 

 Improving The Engineering Properties of The Gypseous Soil Using 

Dynamic Compaction Method, 2014. 
Al-Rafidain Engineering, Vol.22 No. 2, March 2014 

 
 Critical tensile strength for reinforced slope under seismic loading, 

International Conference on Geotechnical Engineering -Iraq-2019 

 انكتب ٔانًؤنفبث:

1 - 

2 - 

 

 

 انتذريب ٔاألعًبل انتطٕعيتخـبيـضـبً: 
 

1 
  فزع َُُىي : -يضؤول ندُت انتؼهُى انًضتًز فٍ َمابت انًهُذصٍُ انؼزالُت 

  وتُظُى دوراث تذرَبُت نًهُذصٍ دوائز انذونت وانمطاع انخاص فٍ يمز انُمابت . ػًم ورط ػًم 

 
 

 
 شبرك فيّ انتيانًؤتًزاث انعهًيت صبدًصب: 

 انتبريخ اصى انًؤتًز و

1  
 2010 انؼزاق /خايؼت انُهزٍَ  / انًؤتًز االلهًٍُ انثاٍَ نهؼهىو انهُذصُت

2 
 2014 انؼزاق /خايؼت انًىصم  /نُىبُم انذهبٍ ا – انهُذصٍ انؼهًٍانًؤتًز 

 2012 انؼزاق /خايؼت بغذاد  /انًىتًز انذونٍ نهُذصت اندُىتكُُك  
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 صببعبً: دٔراث تًُيت لذراث أعضبء ْيئت انتذريش

يصى انبزَبيذ انتذريبأ و  انتبريخ 

1 
 2001 ُش ذرَدورة طزائك ت

2 
 2006 هىرَت يصز انؼزبُتفٍ خً   plaxisدورة تذرَبُت ػهً بزَايح 

3 
 2018 دورة صاليت انهغت انؼزبُت 

   

 

لبو ببإلشزاف عهيٓب انتيانًبرضتيز ٔانذكتٕراِ  رصبئم  

 تبريخ انتضزيم عُٕاٌ انزصبنت اصى انببحج و

 
 دمحم طاهز رضايؼتصى  1

 Analysis and Design of Earth 

Retaining Structure ( Applied Study) 

  ورصانت دبهى 

2014 

 
2 

 

 دمحم حىاس حًُذ

 

 Numerical Analysis of the reinforced 

Slope Stability Under  Earthquake Loads 

  رصانت ياخضتُز 

  

 2012 

 

 
لبو بًُبلشتٓب انتيانزصبئم   

 انتبريخ عُٕاٌ انزصبنت اصى انببحج و

1 
ُم )واحذة فٍ خايؼت انًىصم واالخزة فٍ ارب 2انؼذد  رصائم انذبهىو 

 انًىلغ انبذَم ندايؼت انًىصم(
 2016و   2014

2 
)اثٍُُ فٍ خايؼت انًىصم واالخزة فٍ اربُم  3انؼذد  رصائم انًاخضتُز

 انًىلغ انبذَم ندايؼت انًىصم(
 2016و   2014 و2013 
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 انخبزاث انعًهيت )اعًبل يضتًزة(

 
 

 انفتزة انزيُيت رٓت انعًم انٕظيفت

ت كٓزببء بيزيفي يحط اصتشبري  2006-2002 دائزة كٓزببء انشًبل 

 2010-2005 شزكت انفبٔ انُٓذصيت انعبيت اصتشبري شزكت انفبٔ انُٓذصيت انعبيت

/اصتشبري يهعب َيُٕٖ االٔنًبي  حي انفالس -انًٕصم   2014-2013 انشزكت االردَيت انًُفذة نهًهعب 

اصتشبري ببعًبل يفزدة أ ضًٍ فزيك عًم اصتشبري في 

 انعشزاث يٍ االعًبل انُٓذصيت داخم ٔخبرد يحبفظت َيُٕٖ

 

 /انًكتب االصتشبري انُٓذصي 

 ربيعت انًٕصم
نحذ االٌ -   2004  

ربيعت  -يضؤٔل يختبزاث ييكبَيك انتزبت في كهيت انُٓذصت

 انًٕصم
ربيعت انًٕصم -كهيت انُٓذصت  2019 ٔنحذ االٌ -  

 

 

 

      

 

Dr. Qutayba N. Alsaffar 

Soil Mechanics & Foundation Engineering 

Civil Engineering Department 

University of Mosul – Iraq 

 
 

 


