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 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

ذذ2002-1994ذؿفـدسذؿدـي ١

ذذاالنذ-2002ذادتاذهذجاؿعقة ٢

ذذذ 

ذذذ 
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 انمؤهالخ انعهمُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

ذ1994ذاهلـددةذبابل

ذ2002ذاهلـددةذبغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

ذ2011ذاهلـددةذؿاـتشدرت

ذذذ أخرى

 

 

 

 

 

 االنماب انعهمُح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهمُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

1 Influence of a retarding admixture on the properties of mortars made from 

different type of cement. (International journal of engineering & 

technology (UAE), Vol 7, No 4.20 (2018)) 

2018 

2 Combined effect of MgO and SO3 contents in cement on 

compressive strength of concrete. (Al Qadissiyah journal for 

engineering and science 2016) 

2016 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 ٢٠٠٢-٩-٢٥ مدرس مساعد 1

 ٢٠٠٢-٨-٣1 مدرس ٢

 ٢٠1٥-٢-1 استاذ مساعد ٣

  استاذ ٤



 

 

 

 

 

 

 

3 Soundness of cement paste due to combined effect of MgO and SO3 

contents in cement. . (Al Qadissiyah journal for engineering and 

science 2016). 

2016 

4 Thermal properties of cement mortar containing waste aluminium 

fine aggregate, (journal of Karbla university. 

2016 

5 
Effect of Using Recycled Lightweight Aggregate on the Properties of 

Concrete, (journal of Babylon university, Engineering and science  

2015 

6 Using control chart for controlling dimensions of bricks. (Al 

Qadissiyah journal for engineering and science 2014)   

2014 

7 Structural behavior of basalt fibre reinforced concrete slabs. 

(Materials and structures journal 2014 (Springer)) 

2014 

8 Modelling basal fibre reinforced glass concrete slabs at ambient and 

elevated temperature. (Materials and structures journal 2014 

(Springer)). 

2014 

9 Prediction of concrete thermal conductivity using ABAQUS. (Al 

Qadissiyah journal for engineering and science 2013). 

2013 

10 Resistance of polymer concrete to high temperature (published in 

university of Babel journal 2013). 

2013 

11 Thermal and mechanical properties of basalt fibre reinforced glass 

concrete. (Published in Materisal & design journal (Sciencedirect) 

2012). 

2012 

12 Properties of concrete containing paraffin wax( published in  

university of Babel journal 2006). 

2006 

13 Properties of concrete reinforced with basalt fibre (WASET 

conference on civil engineering Venice, Italy 4-2013) 

2013 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و انكرة انمىهجُح  انكرة انمؤنفح أو انمرشجمح

 سىح انىشش أسم انكراب خ

٣ Thermal and structural behavior of basalt fibre reinforced glass 

concrete. PhD thesis, Manchester university. 

2011 

2 Concrete strength development related to MgO and SO3 contents in 

cement. MSc thesis, university of Baghdad. 

2002 

 

 :انرٍ أششف عهُها انشسائم واالطاسَحعذد 

 العدد االذراف  ت

ذذدبؾومذعاؾيذ1

 1ذؿاجدتريذذ2

ذذدؽتوراهذ3

 

 

 

 انرٍ شاسن فُها و وسش انعمم  انعهمُحوانىذواخ انمؤذمشاخ 

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

ذحبثذاؾبـدؼقة/ذاقطاؾقاذ2013ذؿومترذاهلـددةذواؾعؾومذواؾتؽـؾوجقاذ1 ) حبث / بودرت حضور(

املؤمترذاؾدوؾيذاالولذؾعؾومذاهلـددةذذ2

ذاملدـقة

ذحبثذاؾدقواـقةذ/اؾعراقذ2018

ذحضورذاؾعراقبغداد/ذذ2015ذؿؤمترذاؾـاـوتؽـؾوجيذ3

ذحضورذاؾدقواـقةذ/اؾعراقذ2012ذـدوةذعنذاؾتـؿقةذاملدتداؿةذ4

ذجلـةذحتضريقةذاؾدقواـقةذ/اؾعراقذ2014ذـدوةذعنذؿشاؽلذاؾطرقذيفذاؾدقواـقةذ5



 

 

 

 

 

 

 

انىظم انحذَصح فٍ إداسج وذىفُز ذ6

ذانمشاسَع االوشائُح

ذجلـةذحتضريقة/ذعرقفذاؾـدوةذاؾدقواـقةذ/اؾعراقذ2017

ذحضورذاؾدقواـقةذ/اؾعراقذ2018 هىذسح انمىادوذوج عه  7

اوراض انكهشتاء فٍ انعشاق انىالع و  8

 انرحذَاخ

ذحضورذاؾدقواـقةذ/اؾعراقذ2018

دوسج االسرالل االنكرشووٍ وكراتح  9

 انثحس انعهمٍ

ذحماضرذاؾدقواـقةذ/اؾعراقذ2018

 membraneذاشُش ورذةذعؿلذ 10

action   عهً ذحمم انسمف اشىاء

 انحشَك

ذحماضرذاؾدقواـقةذ/اؾعراقذ2017

تعض انمهاساخ فٍ كراتح ورذةذعؿلذ 11

االطاسَح وانثحىز انمىشىسج فٍ 

ذمجالخ عانمُح

ذحماضرذاؾدقواـقةذ/اؾعراقذ2019

ورذةذعؿلذ)حتدنيذجودةذاؾرباؿجذ 12

اهلـددقةذيفذؽاػةذاجلاؿعاتذ

ذاؾعراؼقة(

ذ

ذ2013

ذؿشاركذعؿان/ذاالردن

اؾرباؿجذورذةذعؿلذ)حتدنيذجودةذ 13

اهلـددقةذيفذؽاػةذاجلاؿعاتذ

ذاؾعراؼقة(

ذ

ذ2014

ذؿشاركذأربقل/اؾعراق

 

 انهجان انذائمُح و انهجان انمؤلرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

ذ2007-2005ذدائؿقةذجلـةذاؿتحاـقةذ1

ذ2017-2012ذدائؿقةذجلـةذاؿتحاـقةذ2

ذاالن-2017ذدائؿقةذجلـةذؿؼاصةذعؾؿقةذ3

ذ2017-2012ذؿؤؼتهذجلانذحتؼقؼقةذوتدؼقؼةذ4

ذاالن-2012ذؿؤؼتةذجلانذادتاللذألغراضذاؾرتؼقةذ5



 

 

 

 

 

 

 

ذاالن-2015ذؿؤؼتهذجلانذؿـاؼشةذردائلذوارارقحذ6

ذاالن-2012ذؿؤؼتهذجلانذؿـاؼشةذؿشارقعذخترج 7

تـػقذذبـاقات،ذاذرفذفـددي،ذدوائرذاملفـدسذاملؼقم،ذجلانذػـقةذ) 8

حدابذاوذتدؼققذحدابذجداولذؽؿقات،ذتصاؿقم،ذتدؼققذتصاؿقم،ذ

ذ.(،ذجلانذػتحذوحتؾقلذاؾعطاءاتتدؼققذؿواصػاتذػـقة

ذاالن-1994ذؿؤؼته

ذاالن-2012ذؿؤؼتةذجلانذعؾؿقةذ)ؿؤمترات،ذـدوات،ذذؤونذعؾؿقة( 9

 

  االخشياألوشطح انعهمُح 

  نوع الـشاط 

ذـعمذذاحباثذعؾؿقةذتؼوقمذ

ذذاملبادراتذاؾعؾؿقةذ

ذـعمذؾؾردائلذواالرارقحذتؼوقمذعؾؿيذ

ذذبراءاتذاالخرتاعذ

ذذاؾتعاؼدذؿعذؿؤدداتذاؾدوؾةذ

 

 انممشساخ انذساسُح انرً لمد ترذسَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

ذؿوادذبـاء ذذ1

ذتؽـؾوجقاذاخلرداـة ذذ2

ذتصاؿقمذاخلرداـةذاملتؼدم ذذ3

ذتطبقؼاتذحادوب ذذ4

ذاالـؽؾقزقةذاؾؾغة ذذ5

ذاؾردمذبادتخدامذبرـاؿجذاالوتوؽاد ذذ6

ذخواصذاملوادذاهلـددقة ذ 7

ذاملقؽاـقكذاهلـددي ذ 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمثادساخ و االعمال انرطىعُح 

 انسىح  انمثادسج او انعمم انرطىعٍ  خ

٣   

2   

١   

4   

5   

 

 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرمذَش

 السـة اجلفة املاحنة أو ذفادة التؼدور كتاب الشؽر أو اجلائزة ت

 ١٠٢٣ وزارة التعليم العالي كتاب شكرذ1

 ٢٩٩١ رئاسة جامعة القادسية كتاب شكرذ2

 ٢٩٩١ رئاسة جامعة القادسية كتاب شكرذ3

 ٢٩٩٩ رئاسة جامعة القادسية كتاب شكرذ4

 ١٠٠٠ رئاسة جامعة القادسية كتاب شكرذ5

 ١٠٠٢ القادسيةرئاسة جامعة  كتاب شكرذ6

 ١٠٢٢ رئاسة جامعة القادسية كتاب شكرذ7

 ١٠٢٢ رئاسة جامعة القادسية كتاب شكر 8

 ١٠٢٢ رئاسة جامعة القادسية كتاب شكر 9

 ١٠٢٢ رئاسة جامعة القادسية كتاب شكر 10

 ١٠٢٢ رئاسة جامعة القادسية كتاب شكر 11

 ١٠٢١ رئاسة جامعة القادسية كتاب شكر 12

 ١٠٢٩ رئاسة جامعة القادسية شكركتاب  13

 ٢٩٩١ عمادة كلية الطب البيطري/ القادسية كتاب شكر 14

 ١٠٠١ عمادة كلية الهندسة/ القادسية كتاب شكر 15

 ١٠٢٢ عمادة كلية الهندسة/ القادسية كتاب شكر 16

 ١٠٢٢ عمادة كلية الهندسة/ القادسية كتاب شكر 17



 

 

 

 

 

 

 

 ١٠٢٢ القادسيةعمادة كلية الهندسة/  كتاب شكر 18

 ١٠٢٢ عمادة كلية الهندسة/ القادسية كتاب شكر 19

 ١٠٢١ عمادة كلية الهندسة/ القادسية كتاب شكر 20

 ١٠٢١ عمادة كلية الهندسة/ بابل كتاب شكر 21

 ١٠٢١ عمادة كلية الهندسة/ بابل كتاب شكر 22

 ١٠٢٢ عمادة كلية الهندسة/ بابل كتاب شكر 23

 ١٠٢١ كلية الهندسة/ بابلعمادة  كتاب شكر 24

رئاسة قسم البناء واالنشاءات/  كتاب شكر 25

 التكنلوجية

١٠٢٢ 

 ١٠٢٩ رئاسة الهندسة المدنية/ التكنلوجية كتاب شكر 26

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 حمرتفذعربي ٣

 حمرتف اـؽؾقزي 2

  اخرىذ ١

 


