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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي  صالح وديع ابراهيم بحي االسم 

 أستاذ مساعد   المرتبة العلمية 

 قسم الهندسة  المدنية –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  جهة العمل

 هندسة التربة واالسس  التخصص 

 07701676943 الجوال 07701676943 العمل هاتف

 Yahoo.com@dr_salah53 البريد االلكتروني 

  الموقع االلكتروني 

 

 الـعـلـمـيـة  المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص  البلد  اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج الدرجـة

20/10/1986 الدكـتــــوراه  واألسس هندسة التربة  رومانيا  جامعة بوخارست/رومانيا  

20/6/1978 البكالوريـوس   مدني  العراق كلية الهندسة –الموصل جامعة  

 

 الخبرات العملية ثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة 

دنيةمعيد في قسم الهندسة الم 1980-1978 جامعة الموصل/كلية الهندسة   

الوقت الحالي -1986 جامعة الموصل/كلية الهندسة عضو هيئة تدريس في قسم الهندسة المدنية   

الهندسة المدنية وكالةرئيس قسم  ولفترة ستة اشهر-2003 جامعة الموصل /كلية الهندسة   

2013-2011 جامعة الموصل /كلية الهندسة مسؤول مختبر التربة  

  المهام التدريسية/الدراسات االولية  

 القسم الهندسي  المرحلة الدراسية المادة العلمية

اء الكهرب المرحلة االولى الرسم الهندسي والوصفية  

 المدني والكهرباء  المرحلة االولى الميكانيك الهندسي 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
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 الكهرباء  المرحلة االولى مقاومة المواد 

 المدني المرحلة الثالثة  ميكانيك التربة 

 المدني والموارد المائية المرحلة الرابعة هندسة االسس 

 المدني المرحلة الرابعة اشراف على مشاريع التخرج 

اسات العليا المهام التدريسية /الدر  

 القسم الهندسي  المرحلة الدراسية المادة العلمية

 المدني دبلوم عالي  هندسة االسس 

 المدني ماجستير  هندسة االسس 

 المدني ماجستير  المنشات الترابية

 المدني ماجستير  ميكانيك التربة المتقدم 

 المدني دكتوراه  االسس العميقة 

 المدني الدبلوم العالي  اشراف مشاريع 

2اشراف رسالة عدد  المدني ماجستير  

1اشراف اطروحةعدد  المدني دكتوراه/مرحلة البحث حاليا  

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

 تاثير االجهادات المسلطة على سلوكية المص للتربة االنتفاخية عنوان البحث:-*

 .1996/السنة    4/العدد  4المجلد في مجلة هندسة الرافدين/جامعة الموصل/  منشور :جهة النشر    

 

 . للتربة االنتفاخيةتاثير اضافة جص البناء المصنع بالموصل على الخصائص الهندسية عنوان البحث:   -*

 .  1997/السنة2/العدد 5: منشور في مجلة هندسة الرافدين/ جامعةالموصل/ المجلد جهة النشر

 

 ة التربة المتداعية.تاثير نعومة الحبيبات على استقراري   عنوان البحث: -*

 1999/ 1/ العدد 7في مجلة هندسة الرافدين/جامعة الموصل/ المجلد  منشور :جهة النشر

 

 . العالقة بين معامل وقيمة المص مع االجهادات المسلطة على التربة المتداعيةعنوان البحث:  -*

النشر المجل  منشور  :جهة  التكنولوجية/  والتكنولوجيا/الجامعة  الهندسة  مجلة  العدد  20د في  بتاريخ  9/    /

2001 

 

 دور اضافة االطيان على استقرارية تربة متداعية مختارة من مدينة الموصل. عنوان البحث:  -*

 15/2007/المجلد 4منشور في مجلة هندسة الرافدين/جامعة الموصل/العدد  :جهة النشر     

 

 .مع اجهادات مص مختلفة  مساهمة في دراسة العالقة بين التداعي واالنتفاخعنوان البحث:   -*

 . 2007/ 5العدد /25المجلد  في مجلة الهندسة والتكنولوجيا/الجامعة التكنولوجية/ منشور :جهة النشر     

 

 . تاثير السائل االسفلتي على خواص القص واالنضمام في التربة الجبسيةعنوان البحث:-*

 . 2008/ 26/المجلد 4لتكنولوجية/العدد : منشور في مجلة الهندسة والتكنولوجيا/الجامعة اجهة النشر

 عنوان البحث: تاثير االجهادات المسلطة على سلوكية المص للتربة االنتفاخية   -*
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 . 1996/السنة   4/العدد  4جهة النشر: منشور في مجلة هندسة الرافدين/جامعة الموصل/ المجلد     

 

الخصائص الهندسية للتربة االنتفاخية    عنوان البحث: تاثير اضافة جص البناء المصنع بالموصل على  -*

. 

 . 1997/السنة 2/العدد5جهة النشر: منشور في مجلة هندسة الرافدين/ جامعةالموصل/ المجلد 

 

 عنوان البحث: تاثير نعومة الحبيبات على استقرارية التربة المتداعية. -*

 . 1999/ 1/ العدد7جهة النشر: منشور في مجلة هندسة الرافدين/جامعة الموصل/ المجلد 

 

 عنوان البحث: العالقة بين معامل وقيمة المص مع االجهادات المسلطة على التربة المتداعية.  -*

المجلد  التكنولوجية/  والتكنولوجيا/الجامعة  الهندسة  في مجلة  منشور  النشر:  العدد  20جهة   /9   /

 . 2001بتاريخ 

 

 ربة متداعية مختارة من مدينة الموصل. عنوان البحث: دور اضافة االطيان على استقرارية ت -*

 .2007/ 15/المجلد 4جهة النشر: منشور في مجلة هندسة الرافدين/جامعة الموصل/العدد  

 

 .عنوان البحث: مساهمة في دراسة العالقة بين التداعي واالنتفاخ مع اجهادات مص مختلفة  -*

/  5/العدد  25التكنولوجية/ المجلد  جهة النشر: منشور في مجلة الهندسة والتكنولوجيا/الجامعة    

2007. 

 

 عنوان البحث: تاثير السائل االسفلتي على خواص القص واالنضمام في التربة الجبسية. -*

 . 26/2008/المجلد 4جهة النشر: منشور في مجلة الهندسة والتكنولوجيا/الجامعة التكنولوجية /العدد 

 

 . ANNة معادلة طاقة التداعي محسوبة بطريقة تاثير معامل التغيير على مصداقيعنوان البحث: -*

 Trans. Tech. Publication LTD 857لة جهة النشر: منشور في مج

 

 . ANNتوقع طاقة التداعي للتربة الرملية الجبسية باستخدام  عنوان البحث:-*

 . 2020 جلدالم/2ة والتكنولوجيا/الجامعة التكنولوجية /العدد يالهندسالعلوم  جهة النشر: منشور في مجلة

 
 

 الكتب والمؤلفات: 

1  

 

 الهيئة التدريسية  عضوب الخاصة نشاطاتالخـامـسـاً: 
 

 مقرر الجلسات في المؤتمرات والندوات العلمية والمقامة في قسم الهندسة المدنية. • 1

الهندسية • المشاريع  من  لعدد  االسس  وتصاميم  التربة  بتحريات  الخاصة  التقارير  اعداد  فرق  في  داخل   المساهمة 

وخارج مدينة الموصل والمحالة الى المكتب االستشاري الهندسي التابع لجامعة الموصل وعلى مدى سنوات الخدمة 

 الجامعية.

المكتب   • طريق  عن  واالسس  بالتربة  الخاصة  بالمعالجات  والمتعلقة  الدولة  لدوائر  الهندسية  االستشارات  تقديم 

 االستشاري الهندسي التابع لجامعة الموصل. 

طاء محاضرات في دورات التعليم المستمر لمهندسي دوائر الدولة سواء المقامة منها في جامعة الموصل او في  اع •

 دوائرهم.
 

 شارك فيه  التيوالحلقات النقاشية والندوات المؤتمرات العلمية  سادًسا: 
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 التاريخ  محل انعقادها  اسم المؤتمر  ت

    

    

 
 :ريسيالتي اقامها التد  الحلقات النقاشية

 العنوان السنة مكان الحلقة النقاشية 

   

   

 

 : الندوات

 العنوان السنة مكان انعقاد الندوة 

   

   

 

 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 
ي سم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ  

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي     

جامعة الموصل –كفاءة حاسوب    

 

قام باإلشراف عليها  التيالماجستير والدكتوراه الدبلوم العالي و رسائل  
 تاريخ التسجيل  عنوان الرسالة  اسم الباحث  ت

1 
 فائز ضياء شيت خطاب 

تأثير الترطيب على خواص التربة المتداعية في مدينة الموصل تحت 

 تأثير اجهادات وكثافات مختلفة 
2004 

2 
 خولة احمد خليل 

ى التغير الحجمي في الترب المتداعية في مدينة تأثير نسبة الطين عل

 الموصل
2005 

3 
 احمد محمد نجم الدين 

مع عدم  المتداعية  الجبسية  التربة  لخواص  والعملي  العددي  التحليل 

 المصداقية في خواص التربة 
2019 

 

قام بمناقشتها  التيالرسائل   
 التاريخ  عنوان الرسالة  اسم الباحث  ت

 2004 اإلسفلتي بيت الترب الحبسية بواسطة النورة والمستحلب تث باسل كوركيس ايشو  1

 احمد عبدالكريم حازم 2
تحت    تأثير االنتفاخية  للترب  الحجمي  التغير  على  المياه  حركة 

 الخفيفة  األبنية أسس
2019 

 طارق حسن محمد  3
غير   للتربة  المنحدرات  استقرارية  تحت ظروف    المشبعةتحليل 

 ديناميكية 
2020 

4 
رالدين محي  عمر خي 

 الدين
 2020 استخدام بعض المخلفات لتحسين الخواص الهندسية للتربة 

 محمد حواس حميد  
تحت   المسلحة  المنحدرات  الستقرارية  العددي   أحمال التحليل 

 زلزالية 
2020 

 طه محمد ايوب  
منفرد تحت    ألساسالتربة  -بين المنشأ  للتداخلالتحليل الالخطي  

 احمال مختلفة 
2020 

 


