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 الجيالوي فوزي حيدر محمد كاظم مهدي:  الثالثي و اللقب  ـمـــــــــاالســ

 الهندسةالكليـــــــــــــــة : 

 26/11/1987: الد ــتاريخ الميـ

 اعزب   الحالة الزوجية :

 انشاءات - هندسة مدنية : صــــــالتـخـص

 مدرس اللقب العلمي : 

  مقرر الدراسات العليا /تدريسي  : ةــــــــــالوظيف

  قسم هندسة الطرق والنقل - كلية الهندسة:      عنوان العمل

 haider.aljelawy@qu.edu.iq   :  االلكتروني الرسمي البريد 

 المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة املؤهل العلمي

 بكالوريوس

 

 2009 اهلندسة القادسيةجامعة 

 2013 اهلندسة جامعة فلوريدا املركزية املاجستري

 هالدكتورا

 

 2017 اهلندسة جامعة فلوريدا املركزية

 

 

 

 االلقاب العلمية

 

 

 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2018 مدرس  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 البحوث العلمية 

 سنة النشر أسم البحث ت

1 Seismic Performance of Grouted Splice Precast Column Joints with Shifted Plastic 

Hinge Mechanisms 
2014 

2 Grouted Splice Precast Column Connections with Shifted Plastic Hinging 2017 

3 Testing and Analysis of Precast Columns with Grouted Sleeve Connections and 

Shifted Plastic Hinging 
2017 

4 Experimental and Numerical Studies on Precast Bridge Columns with Shifted 

Plastic Hinging 
2018 

5 Shifted Plastic Hinging for Grouted Sleeve Column Connections 2018 

6 
Flexural Behavior of Concrete Beams Strengthened with Polyurethane-Matrix 

Carbon-Fiber Composites 

2020 

7 Durability and Failure Modes of Concrete Beams Strengthened with Polyurethane 

or Epoxy CFRP 
2021 

8 
Tensile Behavior of Grouted Sleeve Couplers Connecting Steel Bars using 

Transition Splicing 
2021 

9 Mesoscale Modeling of Fracture in Cement and Asphalt Concrete 2021 

10 Probabilistic Mesoscale Analysis of Concrete Beams Subjected to Flexure 2021 

11 Rehabilitation and Strengthening Techniques for Reinforced Concrete Columns: 

Review 

2021 

12 Sand Sampling for Testing 2021 

 

 

 و الكتب المنهجية  الكتب المؤلفة أو المترجمة

 سنة النشر أسم الكتاب ت

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها الرسائل واالطاريحعدد 

 العدد االشراف  ت

   

 

 التي شارك فيها و ورش العمل  العلميةوالندوات المؤتمرات 

 االنعقادمكان  ةــالسن عنوانال ت
 مشاركة (  –) حضور نوع املشاركة 

 ) حبث / بوسرت حضور(

1 
المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الهندسة المدنية 

 والطرق
 حبث - مشارك كلية اهلندسة 2021

المؤتمر الدولي لطرق انشاء الجسور  2

 المعجلة

 حبث -مشاركة  ةالواليات املتحدة االمريكي 2014

المؤتمر العالمي السادس عشر لهندسة  3

 الزالزل االرضية

 حبث -مشاركة  شيلي 2017

4 
 المؤتمر الدولي الحادي عشر للجسور

 حبث -مشاركة  ةالواليات املتحدة االمريكي 2018

5 
 المؤتمر الدولي للجسور مسبقة الصب

 بوسرت -مشاركة  ةاالمريكيالواليات املتحدة  2016

6 
 إنشاء الجسور المسرعة اتيطرق وتقن

 حماضر كلية اهلندسة 2020

 

 اللجان الدائمية و اللجان المؤقتة 

 التاريخ  مؤقتة -دائمية  نوعها   اللجنة ت

 2020-2019 دائمية جلنة امتحانية دراسات عليا 1

 2020-2019 دائمية جلنة املقاصة العلمية 2

 2020-2019 دائمية اللجنة العلمية 3



 

 

 

 

 

 

 

 2020-2019 دائمية جلنة االشراف الرتبوي 4

 2021-2020 دائمية جلنة امتحانية دراسات عليا 5

 2021-2020 دائمية جلنة املقاصة العلمية 6

 2021-2020 دائمية اللجنة العلمية 7

 2021-2020 دائمية اللجنة التدقيقية 8

 2021-2020 مؤقتة جلنة االعرتاضات 9

 2021-2020 دائمية جلنة الغيابات 10

 

  االخرىاألنشطة العلمية 

  نوع النشاط 

 تقويم احباث جملالت عاملية عديدة  احباث علمية تقويم 

  املبادرات العلمية 

  للرسائل واالطاريح تقويم علمي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤسسات الدولة 

 

 الدراسية التى قمت بتدريسهاالمقررات 

 بكالوريوس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بكالوريوس ت

 امليكانيك اهلندسي منهجية البحث  1

 اجلسوراخلرسانيةتصميم    2

 

 

 المبادرات و االعمال التطوعية 

 السنة  المبادرة او العمل التطوعي  ت

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي 1

 2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي 2

 2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العاليكتاب شكر وتقدير من وزير  3

 2020 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة 4

 2020 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة 5

 2020 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة 6

 2021 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي 7

 2021 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي 8

 2021 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة 9

 2021 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة 10

 2021 الهندسة عميد كلية كتاب شكر وتقدير 11

 

 التي يجيدها  : ات ــاللغ

 محترف(-متوسط-)مبتدىءالمستوى  اللغة  ت 

 حمرتف عربي 1

 حمرتف انكليزي 2

 


