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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة :أولا 
 

  الرقم الوظيفي دمحم نجم محمود السم

 استاذ المرتبة العلمية

 قسم الهندسة المدنية جهة العمل

 انشاءأت التخصص

  الجوال  العمل هاتف

 drmohamad_najim@uomosul.edu.iq البريد اللكتروني

  الموقع اللكتروني 
 

 

ا   الـعـلـمـيـة المؤهالت: ثـانـيـا
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 انشاءآت الهند روركي 1994 الدكـتــــوراه

 انشاءآت الموصل الموصل جامعة 6891 الماجســــتيـر

 هندسة مدنية الموصل جامعة الموصل 6898 البكالوريـوس

 

 

ا   الخبرات العملية: ثـالـثـا
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 مهندس موقع 
7991 

 7991-7919 مؤسسات الدولة والخدمة العسكرية

    7991-7991 جامعة الموصل .دراسة الماجستير

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 ساعد مدرس م تدريسي 
 

 7999-7991 .مركز بحوث السدود في جامعة الموصل

 دراسة الدكتوراه 
 

    7991-7999 .الهند-في جامعة روركي

 .مدرس
 

    2002-7991 جامعة الموصل -في قسم الهندسة المدنية

- رئيس قسم الهندسة المدنية
 

    2002-2002 .جامعة الموصل

 عضو هيئة تدريسية 
 

         2071 -2002 .جامعة الموصل-دنيةفي قسم الهندسة الم

 ئيس لجنة الترقيات العلمية ر     
 

 2071 -2077 في كلية الهندسة

 عضو لجنة صالحية التدريس 
 

       2071 -2072 في جامعة الموصل

 رئيس قسم الهندسة المدنية
 

 2071- 2020        

 

 
 البحوث المنشورةرابعا 
, وقائع المؤتمر الدولي الثاني في تطبيقات الحاسبات في الخرسانة" ية المحور للخرسانة  عالقات اإلجهاد الثنائ" - 1

صفحة , الجزء األول, 7999آذار  29-29سنغافورة  c1-c14. 
وقائع المؤتمر الدولي الثاني في تطبيقات " تحليل العتبات الخرسانية المسلحة باستخدام طريقة العناصر المحددة" 2

صفحة , الجزء الثاني, آذار 29-29سنغافورة , خرسانةالحاسبات في ال J1-J17. 
وقائع المؤتمر العراقي " التحليل الغير الخطي باستخدام طريقة العناصر المحددة للعتبات الخرسانية المسلحة العميقة" 3

, الهندسي الثاني ICE 88 .عدد خاص, مجلة الهندسة والتكنولوجيا 2/تشرين,  2-7العراق ,    
,  2/كانون , 1الجزء , جامعة الموصل, كلية التربية, مجلة التربية والعلوم" الت لهبوط األبنية في الموصل القديمةحا" 4

.21-9ص   
.بحث محدود التداول 7999" اإلزاحات واالجهادات واالنفعاالت  في سد صدام نتيجة لإلمالء األول"  5  
.بحث محدود التداول, 7999" ة العناصر المحددةالسلوك إثناء التنفيذ لسد صدام باستخدام طريق"  6  
, 7999,آذار  22-20" وقائع المؤتمر الدولي لحاالت فشل األبنية" ميالن المنارات القديمة في مدينة الموصل" 7

ص , سنغافورة G28-G39  .  
وقائع المؤتمر الدولي " التحليل الثالثي األبعاد للركائز" -9 8 Piletaik-89 , ماليزيا, كواالالمبور, 7999, آذار 70, 

.292-292ص   
صيانة , وقائع المؤتمر الدولي األول في دراسات إنشائية" تقييم هندسي, مشاكل األبنية التاريخية في مدينة الموصل" 9
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.7999نيسان  1-2, ايطاليا, فلورنسا, وتصليح األبنية التاريخية  
ص , 7991, 2-العدد 9-جزء, لة مؤتة للدراسات والبحوثمج" اختيار الحجم المناسب لفحص الثلم في الصخور"  11

22-11.  
, كلية الهندسة, مجلة هندسة الرافدين" التحليل الديناميكي الصريح لصفائح مندلين باستخدام طريقة الشرائح المحددة" 11

.70-7ص , 7999, 7العدد , 1جزء , جامعة الموصل  
العدد , 1جزء , جامعة الموصل, كلية الهندسة, مجلة هندسة الرافدين" لحةتوزيع األحمال في الجسور الخرسانية المس"  12

.21-77ص , 7999, 7  
وقائع المؤتمر العلمي الرابع لوزارة اإلسكان " تأثير التقوس على توزيع األجهادات في الجسور الصندوقية المقوسة" 13

.772-702ص , 2007تشرين أول  20-29بغداد , والتعمير  
, المجلة العلمية لجامعة تكريت" هتزاز الحر للجسور الصندوقية المقوسة باستخدام طريقة المووور المحددتحليل اال 14

.19-21ص , 2000ايلول , 2العدد , 1-جزء  
ص , 2002, 1-العدد, 9-جزء, المجلة العلمية لجامعة تكريت" صياغة العنصر المطمور في العنصر القشري العام" 15

72-7.  
, جامعة الموصل, كلية الهندسة, مجلة هندسة الرافدين" " الديناميكي للجسور المعرضة للمركبات المتحركة التحليل"  16

.20-21ص , 2001, 1العدد , 71جزء   
مجلة تكريت للعلوم " التحليل الديناميكي الغير الخطي لمسائل تداخل هياكل المنشآت الثانية األبعاد مع التربة 17

.22-7ص , 2001, 2-عددال, 72-جزء, الهندسية  
الشبكة , مجلة العلوم التطبيقية" حاجة إلى تعديل, لتصميم اللي للعتبات الخرسانية المسلحة االمريكية وروط مدونة" 18

.7299-7209ص  2001,  9العدد  1األسيوية للمعلومات العلمية جزء   
جامعة , كلية الهندسة, مجلة هندسة الرافدين" لجسرتأثير أنواع المساند على توزيع األحمال بين الروافد الرئيسة ل 19

29-72ص  2001لسنة  2العدد  72مجلد .الموصل  
 7العدد  71مجلة تكريت للعلوم الهندسية المجلد " التحليل الغير الخطي للبالطات والسقوف القشرية الفيروسمنتية" 21

.11-79ص  2001لسنة   
. المجلة العربية للعلوم والهندسة" ءآت الهيكلية متضمنا تاثير التداخل مع التربةالتحليل الدانميكي غير الخطي للمنشا"  21

العدد  22مجلد  1B .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن11-12ص  2009نيسان    
, مجلة العلوم التطبيقية" التحليل غير الخطي للعتبات الخرسانية المسلحة تحت تأثير اللي الصرف"  22 ANSI  1جزء  

. 2229-2221ص  2001 22د العد  

مجلة هندسة " تاثير األلواح األمالئية على األستجابة الداينميكية غير الخطية للهياكل الخرسانية المسلحة المستوية" 23

.29-71ص   2009كانون ثاني  2العدد  71جامعة الموصل مجلد , الرافدين  

جامعة الموصل , مجلة هندسة الرافدين" طابوقي ثالثي األبعادصياغة األوتار المسبقة الجهد المغمورة في العنصر ال" 24

71-7ص   2070كانون اول  1العدد  79مجلد   

المؤتمر العالمي للتطورات " األستجابة الداينميكية للمنشآت الخرسانية المسلحة تحت تأثير القوى المتحركة - 25

,التكنولوجية في الهندسة المدنية ICTEC 2011 79-72الهند ص  -جنايا 2077شباط  79-20   

المؤتمر " التحليل غير الخطي باستخدام العناصر المحددة لألعتاب الخرسانية مسبقة الجهد معرضة للي الصرف" 26

.29-29ص , مؤتمر في التعليم الهندسي والتكنولوجي, ماليزيا, سلرلواك,  كوجنك 2070آب  2-2, الهندسي العالمي  

المؤتمر العالمي للتطورات التكنولوجية في الهندسة " ر الدائرية المعرضة للقوى المتحركةالتحليل الداينميكي للجسو 27

,المدنية ICTEC 2011 21-20الهند ص  -جنايا 2077شباط  79-20   

جامعة , كلية الهندسة, مجلة هندسة الرافدين" تقوية البالطات الخرسانية المسلحة بطبقة الفيروسمنت في منطقة الشد 28
 99-19ص  2072لسنة  2العدد  27مجلد .الموصل
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كلية , مجلة هندسة الرافدين "تاثير طبقات المشبك السلكي للفيروسمنت على تقوية األعمدة الخرسانية المسلحة" - 29
97-90ص  2072لسنة  2العدد  27مجلد .جامعة الموصل, الهندسة  

المؤتمر الدولي للهندسة والطب وتطبيق العلوم " ين اجهادات التماس قبل وبعد مرحلة التشقق لالساس المنفردتخم"  31

  2079تشرين اول  22-27اذربيجان 

المؤتمر الدولي الثالث للهندسة جامعة " التصرف غير الخطي لتداخل االسس القشرية مع التربةتحري التصرف "  31

  2020ايلول  70-9م كردستان العراق اقلي=كلية الهندسة -دهوك

" تاثير عوازل االسس والجدران االمالئية على التحليل غير الخطي الداينميكي لالبنية الخرسانية المسلحة"  32

2020تشرين اول  71-71المؤتمر الرابع للرياح والهزات االرضية جامعة بانانك ماليزيا   

 
 

 :يهاأطاريح الدكتوراه التي اشرف عل: خامسا
 

كانون , سفيان يونس" التحليل الدانميكي غير الخطي لمسائل تداخل التربة مع المنشاءات"  1
 .2001ثاني 

أكرم واكر، نيسان " تحري مقاومة اللي في العنبات مسبقة األجهاد والمقواة بالياف الكاربون " 2
2077. 

عماد نؤيل، " ألحمال المتحركةالتحليل الداينميكي للجسور الخرسانية المسلحة تحت تأثير ا" 3
 .2077تشرين اول 

تقوية األعمدة الخرسانية المسلحة المحملة المركزيًا بأستخدام الفيروسمنت او األلياف " 4
 2072سلوى مبارك، وباط "الكاربونية

 تحري مقاومة اإلنحناء والقص للعتبات الخرسانية فائقة المقاومة والمسلحة بإألياف الفوالذية تحت" 5
 .2079نيساان , نادية صديق الصفار" تأثير أحمال متكررة

6 
 التحليل الداينميكي غير الخطي لالبنية الخرسانية المسلحة معزولة القاعدة 

       

رسائل الماجستير التي اشرف عليها: سادسا  
صهيب يحي ". مووور المحددالالروافد الرئيسة باستخدام طريقة التحليل األستاتيكي واالهتزاز الحر للجسور ذات " 1

. 7999تموز , درزي   
التحليل الغير الخطي ثالثي األبعاد باستخدام طريقة العناصر المحددة للعتبات الخرسانية المسلحة على وكل "  2 T "

.7999تشرين أول , عدي عسل  
.2000, ين اولتشر , اياد ثابت الغبشة" التخليل الدانميكي للجسور باستخدام طريقة المووور المحدد"  3  
.2007, ايلول, عبد الروؤف دمحم" التحليل الدانميكي الغير الخطي للهياكل الخرسانية المسلحة المستوية" 4  
.2007, تشرين اول, طارق ادريس" التصميم الذاتي للسقوف القشرية المسلحة ذات األوكال العامة" - 5  
, أياد بشير بهنام" لمحددة للعتبات الخرسانية المسلحة مسبقة الجهدالتحليل الغير الخطي باستخدام طريقة العناصر ا"  6
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.2002, تشرين ثاني  
.2001كانون ثاني , إيمان خالد إبراهيم" تأثير أنواع المساند على توزيع األحمال بين روافد الجسر الرئيسة" - 7  
.2001نيسان , يفخميس نا" التداخل بين الهياكل الخطية المستوية مع التربة غير الخطية" 8  
كانون , سرى عبد الرزاق مجيد" التحليل الغير الخطي باستخدام طريقة العناصر المحددة للسقوف القشرية الفيروسمنتية" 9

.2001الثاني   
.2001نيسان , صدام دمحم" تأثير الجدران اإلمالئية على االستجابة الدانميكية للهياكل الخرسانية المستوية المسلحة" - 11  
.2001وباط , حسين دمحم" دراسة تأثير طرق التحليل على توزيع األحمال بين الروافد الرئيسة للجسور الخرسانية"  11  
.2009آب , ثائر غانم محمود" التصرف األنشائي للعتبات الفيروسمنتية ذات مقطع ساقية"  12  
لمسلحة باأللياف الفوالذية تحت تأثير اللي التحليل غير الخطي بطريقة العناصر المحددة لألعضاء الخرسانية ا 13

  2070مايكل كيورك مرزينا، آذار "  الصرف
علي نذير " التحليل غير الخطي بطريقة العناصر المحددة للعتبات الصندوقية تحت تأثير تراكب األلتواء واألنثناء" - 14

.2077عبد الباقي آذار   
لمسلحة المقواة والمعالجة بغطاء من الفيروسمنت عالي المقاومة في منطقة مقاومة األنثناء للبالطات الخرسانية ا" - 15

.2072حسن صديق ذنون الدباغ نيسان " الشد  
دراسة تاثير األحمال الدينماكية في استجابة الهياكل الخرسانية المستوية ذات القواعد المعزولة وبوجود األلواح " - 16

.2072تموز .  علي أمير سلطان" األمالئية  
. 2071-نيسان, عبد هللا سليم". الخصائص الميكانيكية والفيزياوية أللوائح الخرسانة الورقية" 17  
2079محمود دمحم الطاهر اذار " تحليل التداخل بين االساس الخرساني المسلح المنفرد مع التربة 18  
2020طه دمحم ايوب تشرين اول " مال مركبةالتحليل غير الخطي للتداخل بين التربة واالساس المنفرد تحت تاثير اح" 19  
2020روندك صادق تشرين ثاني " التحليل غير الخطي لتداخل االسس القشرية مع التربة 21  

:الكتب والمؤلفات  
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ا   التدريب واألعمال التطوعية: خـامـسـا
 

1 
 

2 
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 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية : سادساا

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 Second International Conference   on   Applications of 

Computers in Concrete, Singapore,  28-29 March, 

2 The  second  Iraqi  Conference  on Engineering, ICE  88,  Iraq,  1-3 Nov. 1988 
3 International Conference on Case History in Structural Failures,  

Singapore, 
20-22 March, 

1989, 
4 International  Seminar  Piletalk-89,  KualaLampur, Malaysia 

 

 
9-10  March 1989 

5 International  Conf. on  Structural Studies, Repairs and 

Maintenance of Historical  Buildings, 5-7 April 1989, 

Florence Italy. 

5-7 April 1989 

6 The 4
th

 Scientific Conference, Ministry for Housing and 

Building, Baghdad, 29-30 Oct 
29-30 Oct 

7 " International Conference on Technological Advancements in 

Civil Engineering (ICTACE 2011) Chennai, India,  

19-20, February, 

2011, 

8 World Engineering Congress 2010, , Kuching, Sarawak, 2nd – 5th August 
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Malaysia Conference on Engineering and Technology 

Education.   

2010 

 
ا  التدريسدورات تنمية قدرات أعضاء هيئة : سابعا  

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

 

 

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

اطروحة دكتوراه( 15)مناقشة   

رسالة ماجستير( 61)مناقشة   

 
 


