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 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  2102-2102 مقرر قسم اهلندسة املدنية 1

  2109-2108 املدنيةمقرر قسم اهلندسة  2
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 انمؤهالخ انعهمُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 2116 اهلندسة الكوفة

 2119 اهلندسة بابل املاجستري

 هالدكتورا

 

 2107 اهلندسة بابل

    أخرى

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهمُح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهمُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

0 EFFECT OF COMPOSITE ACTION OF CONCRETE SLAB ON UNSYMMETRICAL STEEL 

PLATE GIRDER UNDER COMBINED BENDING AND TORSION MOMENTS 
2017 

2 AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HOLLOW COMPOSITE COLUMN 

REINFORCED BY MULTI-SKIN SQUARE AND ROUND STEEL TUBE 
2018 

2 Effect of Angle Shear Connectors on the Behavior of Composite Concrete 

Steel Flexural Members Under Negative Moment 
2018 

4 Experimental Study of Replacement the Tension Reinforcing Bars in Concrete 

Beams by Steel Pipes 
2018 

5   

 تاريخ الحصىل على اللقب  اللقب العلوي  ت

 8/3/2112 هدرس هساعد 1

 11/11/2112 هدرس 2

  استاذ هساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 و انكرة انمىهجُح  انكرة انمؤنفح أو انمرزجمح

 صىح انىشز أصم انكراب خ

  الَىجذ 2

3   

4   

5   

6   

 

 :انرٍ أشزف عهُها انزصائم واالطارَحعذد 

 العدد االذراف  ت

 اليوجد دبلوم عالي 0

 اليوجد ماجستري  2

 اليوجد دكتوراه 2

 

 انرٍ شارك فُها و ورط انعمم  انعهمُحوانىذواخ انمؤذمزاخ 

  نوع املشاركة االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

وؤتور الدولي االول لعلىم الهٌدسة الودًية ال 0 ) حبث / بودرت حضور(

 ICCES-2018الوىاصالتوالطرق و 

University of Al-Qadisiyah 

 هشارك كلية الهٌدسة/جاهعة القادسية 2118

 حضىر كلية الهٌدسة/جاهعة القادسية 2118 يىم التصوين 2

 حضىر كلية الهٌدسة/جاهعة القادسية 2118 ًدوة تعزيز االًتواء الىطٌي 2

الٌدوة العلوية القاهة التعاوى بيي الجاهعات  4

 الغربية و جاهعة القادسية

2112 
 كلية الهٌدسة/جاهعة القادسية

 حضىر

 حضىر كلية الهٌدسة/جاهعة القادسية 2112 الوؤتور التقىيوي الوقارى 5

 2112-2112 العديد هي ورش العول الوقاهة في القسن 6
 كلية الهٌدسة/جاهعة القادسية

 هشاركة او حضىر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انهجان انذائمُح و انهجان انمؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 2102-2102 دائمُح عضى فٍ انهجىح االمرحاوُح فٍ انقضم انمذوٍ 0

 2102 دائمُح رئُش نجىح ذضعُز انكشىفاخ فٍ كهُح انهىذصح 2

 2107 دائمُح رئُش نجىح ذذقُق انكشىفاخ فٍ كهُح انهىذصح 2

 2109-2107 دائمُح فٍ انهجىح االمرحاوُح فٍ انقضم انمذوٍعضى  4

 2109 دائمُح رئُش نجىح اعذاد انكشىفاخ فٍ كهُح انهىذصح 5

 2109 دائمُح رئُش نجىح فرح انعطاءاخ فٍ انجامعح 6

 2109-2102 دائمُح + مؤقرح فٍ انكهُح او انقضممرفزقح انهجان ان فٍ انعذَذ مه عضى او رئُش 7

 

  االخزياألوشطح انعهمُح 

  نوع الـشاط 

 7  احباث علمية تقويم 

 اليوجد املبادرات العلمية 

 اليوجد للرسائل واالطاريح تقويم علمي 

 اليوجد براءات االخرتاع 

 اليوجد التعاقد مع مؤسسات الدولة 

 

 انمقزراخ انذراصُح انرً قمد ترذرَضها

 دكتوراه ماجستري بؽالورووس  ت

 اليوجد (2109-2108نظرية املرونة ) (2104-2102( و )2102-2102الربجمة بلغة بيسك ) 0

 (2106-2105( و )2105-2104و ) (2102-2102انشاءات ) 2

 (2107-2106و )

  

   (2109-2108و ) (2108-2107) تصاميم احلديد 2

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 انمثادراخ و االعمال انرطىعُح 

 انضىح  انمثادرج او انعمم انرطىعٍ  خ

 - الَىجذ 2

3   

4   

5   

6   

 

 .كرة انشكز ، انجىائز  و شهاداخ انرقذَز

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 3128 كهُح انهىذصح كراب شكز و ذقذَز )االمرحان االنكرزووٍ( 0

 3128 كهُح انهىذصح )نجىح اعذاد انكشىفاخ( كراب شكز و ذقذَز 2

 3128 كهُح انهىذصح كراب شكز و ذقذَز )انهجىح االمرحاوُح( 2

 3129 كهُح انهىذصح كراب شكز و ذقذَز )اعذاد دنُم انرىظُف( 4

 3129 انقضم انمذوٍ كراب شكز و ذقذَز )انهجىح االمرحاوُح( 5

 3128 رئُش انجامعح )نجىح اعذاد انكشىفاخ( كراب شكز و ذقذَز 6

 3128 رئُش انجامعح كراب شكز و ذقذَز )انهجىح االمرحاوُح( 7

 3122 كهُح مزاَا انجامعح شهادج ذقذَزَح مه كهُح مزاَا انجامعح االههُح 8

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 محرزف(-مرىصظ-)مثرذيءانمضرىي  انهغح  خ 

 حمرتف عربي 2

 متوسط انكليزي 3

 التوجد اخرى  4

 


