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 مناف عثذ انمهذٌ عثذ انكاظم انشماحٍ:  انثالثٍ و انهقة  ـمـــــــــاالســ

 انهنذسحانكهُـــــــــــــــح : 

  ٧٨٩١-٧١-٧١ : الد ــانمُـذاسَخ 

 مرزوجانحانح انزوجُح :

 انشاءاخ -هنذسح مذنٍ  :    صــــــانرـخـص

 مذسسانهقة انعهمٍ : 

  أسرار جامعٍ: حــــــــــانىظُف

 قسم انهنذسح انمذنُح –كهُح انهنذسح  –جامعح انقادسُح :        عنىان انعمم

 Munaf.alramahee@qu.edu.iq: االنكرشونٍ انشسمٍ انثشَذ 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اشغاهلا  الوظقػة  ت

  ٨٠٠8 دكرتري حترير جملة القاددوة للعلوم اهلنددوة ١

  ٨٠٠7 مدير مكتب اخلدمات العلموة واالدتشارية ٢

  ٨٠٠9 رئوس قسم اهلنددة ادلدنوة ٣

 

 انمؤهالخ انعهمُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 ٨٠٠٨ اهلنددة الكوفة

 ٨٠٠5 اهلنددة الكوفة املاجستري

 هالدكتورا

 

 ٨٠٠6 اهلنددة ودط فلوريدا

 

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهمُح

 

 

 

 انثحىز انعهمُح 

 الـشرسـة  أسم البحث  ت

٠ Free Vibration Analysis of Cellular Curved Plate Structures ٨٠٠8 

٨ Optimum Hydraulic and Structural Design of Inverted Siphon ٨٠٠9 

3 Nonlinear Finite Element Analysis Of High Strength Reinforced 

Concrete Slabs 

٨٠٠9 

4 Dowel action and shear strength contribution of high strength rebar 

embedded in ultra-high performance fiber reinforced concrete 
٨٠٠5 

5 Light-Weight UHPC-FRP Composite System ٨٠٠6 

6 Unified Advanced Model of Effective Moment of Inertia of 

Reinforced Concrete Members 

٨٠٠8 

7 Experimental and Numerical Study of The Effect of The Downstream 

Spillway Face’s Angle on The Stilling Basin’s Energy Dissipation 
٨٠٠8 

8 Influence of a Retarding Admixture on the Behavior of Mortars 

Made from Different Types of Cement 
٨٠٠9 

9 Effect of Angle Shear Connectors on the Behavior of Composite 

Concrete Steel Flexural Members Under Negative Moment 
٨٠٠9 

 و انكرة انمنهجُح  انكرة انمؤنفح أو انمرشجمح

 سنح اننشش أسم انكراب خ

  ال َىجذ ٧

 

 

 

 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 ٦٠٠٢ مدرس مساعد 1

 ٦٠1٢ مدرس ٦
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 :أششف عهُها انرٍ انشسائم واالطاسَحعذد 

 العدد االشراف  ت

 ال يوجد دبلوم عالي ٠

 ٠ ماجستري  ٨

 ال يوجد دكتوراه 3

 

 انرٍ شاسك فُها و وسش انعمم  انعهمُحواننذواخ انمؤذمشاخ 

مشاركة  –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 ) 

 ) حبث / بوسرت حضور(
لعلوم اهلنددة ادلؤمتر الدولي األول  ٠

 ادلدنوة

 حضور ومشاركة جامعة القاددوة ٨٠٠9

 حضور ومشاركة جامعة القاددوة ٨٠٠9 ادلؤمتر األول للعلوم اهلنددوة ٨

 حضور ومشاركة جامعة القاددوة ٨٠٠٠ ادلؤمتر الثاني للعلوم اهلنددوة 3

  العديد من ورش العمل 

 

 انهجان انذائمُح و انهجان انمؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

   العديد من اللجان متت ادلشاركة بها ٠

  االخشياألنشطح انعهمُح 

  نوع الـشاط 

 ٨٠  احباث علموة تقويم 

  ادلبادرات العلموة 

  للردائل واالطاريح تقويم علمي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرً قمد ترذسَسهاانمقشساخ انذساسُح 

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه ( -ماجستري-) بؽالورووس ت

   منهجة البحث العلمي ٠

   ادلوكانوك اهلنددي ٨

   ادلساحة اهلنددوة 3

   الربجمة 4

   الردم بوادطة احلادوب 5

   مقاومة ادلواد 6

   تصموم ادلنشاءات اخلردانوة 

 انمثادساخ و االعمال انرطىعُح 

 انسنح  انمثادسج او انعمم انرطىعٍ  خ

٧   

 

 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرقذَش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو شفادة التؼدور ت

  عمادة كلية الهندسة  شكر وتقدير ٠

  عمادة كلية التقانات شكر وتقدير ٨

  رئاسة جامعة القادسية شكر وتقدير  3

  هيئة استثمار الديوانية شكر وتقدير 4

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 حمرتف عربي ٧



 

 

 

 

 

 

 

 حمرتف انكلوزي ١

  اخرى  3

 


