
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة
 

 

 

 علوان حسينسالم ذوالفقار :  الثالثي و اللقب  ـمـــــــــاالســ

 كلية الهندسةالكليـــــــــــــــة : 

  09/05/1988: الد ــتاريخ الميـ

 متزوجالحالة الزوجية :

 هندسة مدنية :  صــــــالتـخـص

 مدرس مساعداللقب العلمي : 

  استاذ جامعي : ةــــــــــالوظيف

   جامعة القادسية :      عنوان العمل

  Thulfiqar.Hussein@Qu.Edu.Iq: االلكتروني الرسمي البريد 

 الوظائف التي شغلها 

 المالحظات تاريخ اشغالها  الوظيفة  ت

  2011 معيد في كلية الهندسة 1

  2012 ل الوحدة الهندسيةؤومس 2

  2013 مهندس في المكتب االستشاري الهندسي 3

  2016 استاذ جامعي 4

 

 المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة المؤهل العلمي

 بكالوريوس
 

 2010 كلية الهندسة الجامعة التكنولوجية

 2016 كلية الهندسة الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب الماجستير
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 االلقاب العلمية

 

 البحوث العلمية 

 سنة النشر أسم البحث  ت

1 Effect of Crumb Rubber Aggregates on The Characteristics of 

Cement Concrete As Partial Replacement. 

2017 

2 Investigate Some Properties Types of Concrete That Contain Crump 

Rubber and Ordinary Concrete. 

2018 

3 Flexural Behavior of Concrete Filled Steel Tube Composite with 

Different Concrete Compressive Strength. 

2018 

4 Effect of Elevated Temperature and Sisal Fiber Content on The 

Properties of Plaster of Paris . 

2019 

5 Punching Shear Model for Normal and High Strength Concrete Slabs 

Reinforced with Cfrp Or Steel Bars. 

2019 

 

 التي شارك فيها و ورش العمل  العلميةوالندوات المؤتمرات 

) حضور نوع المشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 مشاركة (  –

 Strengthening Of Circular 1 بوستر حضور() بحث / 

Concrete Columns Using 

Metal Straps. 

2018 Tambov State University 

International Conference 
 ومشاركة حضور

2 Воздействие 

Растительного Масла И 

Нефтепродуктов 

На Свойства Бетона. 

2018 Tambov State University 

Conference 
 ومشاركة حضور

 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2016 مدرس مساعد 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجان الدائمية و اللجان المؤقتة 

 -دائمية  نوعها   اللجنة ت

 مؤقتة

 التاريخ 

 2016 دائمية اعداد الكشوفات لجنة 1

 2017 دائمية لجنة االستالم 2

 2017 مؤقتة لجنة جرد االثاث 3

 2018 دائمية لجنة الفحص والجودة  4

 2019 مؤقتة لجنة غيابات الطالب 5

 2019 مؤقتة لجنة تدقيق المعدالت 6

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

 بكالوريوس اجستيرم دكتوراه (  -ماجستير) ت

 رسم هندسي   1

 مقاومة مواد    2

 مواد بناء   3

 مختبر خرسانة   4

 مختبر مواد بناء   5

 مختبر جيوماتكس   6

 

 المبادرات و االعمال التطوعية 

 السنة  المبادرة او العمل التطوعي  ت

 2018 مل تطوعيع 1

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2019 اسة جامعة القادسيةرئ شكر وتقدير 1

 2019 رئاسة جامعة القادسية شكر وتقدير 2

 2019 رئاسة جامعة القادسية شكر وتقدير 3

 2019 رئاسة جامعة القادسية شكر وتقدير 4

 2018 عمادة كلية الهندسة شكر وتقدير 5

 2017 عمادة كلية الهندسة شكر وتقدير 6

 2016 عمادة كلية الهندسة شكر وتقدير 7

 

 التي يجيدها  : ات ــاللغ

 محترف(-متوسط-)مبتدىءالمستوى  اللغة  ت 

 محترف عربي 1

 متوسط انكليزي 2

 محترف روسي 3

 


