
 

   

 

 السيرة الذاتية

  تماضر ميراوي برهان سم الا

 ةعراقي لجنسيةا

 التعليم

  بابل -جامعة بابل – دنيةبكلوريوس هندسة م - 9114 

 بغداد – جامعة بغداد –  هندسة مدنيه ماجستير – 2002 

 ة مانتشسر /مانتشستر/ المملكة المتحدة/جامع هندسه مدنيهاه ور دكت 2099

 والمكاتب العضوية في النقابات المهنية
 االستشارية

 م 9116لسنة  (62828)بالرقم ة المهندسين العراقية بنقا ةعضو  -
-2002جامعة القادسية للسنوات  /في مكتب الخدمات العلمية واالستشارية  عضوة -

2002  
 

 دةالمملكة المتح /العراق   العمليةدول الخبرة 
 اللغات

 
 العربية واالنكليزية

 الخبره االكاديميه

 

 مدرس اسم المهنة
اسم وعنوان صاحب 

 العراق/ جامعة القادسيه / الديوانيه  العمل

 مدرس اسم العمل المكلف به
 .ومستمره لحد االن 2002 السنه

 تفاصيل العمل
لتدريس مواد  وكلية التربية العلومكلية الهندسه و  كمدرس في كلية كلفت بالعمل

وتصاميم الخرسانة  اإلنشائيةالمواد ,  الخرسانةتكنلوجيا ,  تطبيقات الحاسوب
 .المتقدمة

 مساعد مدرس اسم المهنه
اسم وعنوان صاحب 

 جامعة مانتشستر /مانتشستر/ المملكة المتحدة العمل

 مساعد مدرس اسم العمل المكلف به
 2090الى 2006 السنه

 تفاصيل العمل
كمساعد مدرس في كلية هندسة الميكانيك والطيران والهندسة المدنيه عملت 

بجامعة مانتشستر وقمت بتدريس مادة البرمجه بلغة فورتران )عملي( والمساحه 
 )عملي(

 عمليةالخبرات ال

 2002لغاية  9114منذ سنة  القادسيةكمهندس مدني في قسم الشؤون الهندسيه بجامعة  عملت -
عديده منها التصميم االنشائي, االشراف على تنفيذ عدة بنايات و مدير مشروع العمال  بإعمالوقمت 

 تنفيذ عدد من البنايات و مخمن انشائي.

 الفنيةد جداول الكميات والمواصفات بالعديد من االعمال االستشارية كمصمم انشائي, اعداقمت  -
 ومستمرة لحد االن. 2002منذ سنة  ف على الفريق االنشائيااالشر و 



 

   

 

 

 

الخبرات 
 االضافية

والتي تختص  المفرطة لألحمال المعرضة األبنيةعضو في الفريق البحثي الخاص بدراسة وتصميم  -
 . 2099لغاية  2006للحرائق منذ سنة  األبنيةمن تعرض  الناتجة اإلنشائية التأثيراتبدراسة 

المسلحة باستخدام برنامج العناصر  الخرسانية لألعضاءخبره في عمل الموديل االنشائي والحراري -
 ABAQUS المحددة

 التاليةخبره في البرامج  -
- MS office (Word, Excel, PowerPoint, MS Project, Ms Works Task Launcher) 

- AutoCAD 

- STAAD Pro 

- VB 

   

لبحوث ا
 واالطاريح

1- Thermal and structural behavior of basalt fibre reinforced glass concrete. PhD thesis, 

Manchester university, 2011. 
2-Properties of concrete containing paraffin wax( published in  university of Babel journal 

2006). 
3- Concrete strength development related to MgO and SO3 contents in cement. MSc thesis, 

university of Baghdad,2002 
4-thermal and mechanical properties of basalt fibre reinforced glass concrete. (Published in 

Materisal & design journal (Sciencedirect) 2012) 
5- Structural behavior of basalt fibre reinforced concrete slabs. (Materials and structures 

journal 2013 (Springer)) 
6- -Modeling basal fibre reinforced glass concrete slabs at ambient and elevated temperature. 

(Materials and structures journal 2013 (Springer)) 
7-properties of concrete reinforced with basalt fibre (WASET conference on civil engineering 
Venice, Italy 4-2013) 
8-Resistance of polymer concrete to high temperature ( published in  university of Babel 

journal 2013). 
9- Using control chart for controlling dimensions of bricks. (Al Qadissiyah journal for 

engineering and science 2014)  
10-prediction of concrete thermal conductivity using ABAQUS. (Al Qadissiyah journal for 

engineering and scince 2013)  
11-  Concrete with aggregate from recycled thermostone, Al Qadissiyah journal for 

engineering and science 2014 
12- Effect of waste aluminum on cement morter properties, 2013,(under publishing) 

النشاطات 

كلية  في االخرى 

 الهندسة

 2008-2002مقررة قسم الهندسة المدنية للعام الدراسي  -

البحوث للسنة الدراسية  ية في قسم الهندسة المدنية ومتابعةملالعرئيسة لجنة االعداد للندوات  -
 ومستمرة لحد االن. 2092

 2094- 2092امينة مجلس كلية الهندسة  -

 ومستمرة حلد االن. 4102معاون العميد للشؤون العلمية شباط  -


