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 الدرجة الحاصل عليه -1

 

 سنة التخرج اسم البحث اسم الجهة المانحة التخصص الشهادة التسلسل

 1983  جامعة الموصل هندسة مدنية بكالوريوس 1

هندسة مدنية  ماجستير 2

 انشاءات/

جامعة /كلية الهندسة

 الموصل

نظرية نموذج المسنم اللين لتحليل االعضاء 

القص  تأثيرالخرسانية الليفية المسلحة تحت 

 وااللتواء

2001 

 

 :اللقب العلمي -2

 

 السنة اللقب العلمي التسلسل

 1983 مساعد مهندس 1

 1993 مهندس 2

 2002 مدرس مساعد 3

 2011 مدرس 4

     
 
 
 
 
 
 
 
 

           



 :البحوث المنشورة -3

 
 السنة جهة النشر اسم الباحث اسم البحث التسلسل

تأثير تدرج ونوع الركام الخشن على  1

مقاومة انضغاط ووحدة وزن 

 الخرسانة

 2011 مجلة التقني ندوة سعدي حسن

تصميم الخلطات الخرسانية )غير  2

الركام المحلي في المهواة( باستعمال 

 مدينة الموصل

ندوة سعدي حسن         

عمر طارق عبد العزيز 

 وسيم ثابت محمد

 2011 مجلة التقني

تحسين مواقع وظروف العمل  3

 للصناعات الخفيفة في مدينة الموصل

ندوة سعدي حسن        

عمر طارق عبد العزيز 

 زينب اسماعيل حديد

التقنية المؤتمر العلمي العالمي في الكلية 

 في النجف

2010 

تعديل اوزان مكونات الخلطات  4

الخرسانية في مواقع العمل نسبة الى 

 حالة الركام من حيث محتوى الرطوبة

ندوة سعدي حسن        

علي حسين علي           

 محمد ياسين حميد

 2011 مجلة التقني

5 Production of concrete using 

different types of waste 

materials 

مجلة الهندسة والتنمية في كلية الهندسة  ندوة سعدي حسن

 في الجامعة المستنصرية

2011 

 
 
 

 :المواد التي قام بتدريسها -4

 
 NO الموضوع التسلسل

 الصف االول المعهد التقني في الموصل/قسم الميكانيك/رسم هندسي 1

 الثاني الصف المعهد التقني في الموصل /قسم المدني /رسم انشائي 2

 الصف الثاني المعهد التقني في الموصل /قسم المدني /انشاء مباني  3

 الصف الثاني  المعهد التقني في الموصل /قسم المدني /مكائن انشائية  4

 الصف االول المعهد التقني في الموصل /قسم المدني /ميكانيك هندسي  5

 الصف االول المعهد التقني في الموصل /قسم المدني /لغة فنية  6

 الصف االول الكلية التقنية في الموصل /البناء واالنشاءات تقنيات هندسة قسم /مواد انشاء  7

 الصف الثاني الكلية التقنية في الموصل /البناء واالنشاءاتتقنيات قسم هندسة /مقاومة المواد  8

 الصف الثاني التقنية في الموصلالكلية /النشاءاتهندسة تقنيات البناءو قسم/تكنولوجيا الخرسانة 9

 الصف الثالث الكلية التقنية في الموصل/قسم هندسة تقنيات البناءوالنشاءات/تكنولوجيا الخرسانة 10

 الصف الرابع الكلية التقنية في الموصل/سم هندسة تقنيات البناءوالنشاءاتت/الصناعات االنشائية 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :المشارك فيهاالدورات  -5

 
 تاريخها مكانها اسم الدورة التسلسل

 2/4/1987-28/3 هد الفني في الموصلعالم المنظور المعماري 1

 20/3/1989-18 جامعة بغداد/كلية الهندسة الفحوصات الالاتالفية 2

الجامعة /كلية الهندسة استخدام الحاسبة الشخصية بلغة بيسك في التحليالت االنشائية 3

 المستنصرية

11-15/2/1989 

 6/12/1995-2 هد الفني في الموصلعالم فحوصات الخرسانة والمواد االنشائية 4

 6/11/1997-1 هد الفني في الموصلعالم تصميم وتنفيذ اسس األبنية في مدينة الموصل 5

 9/10/1997-4 هد الفني في الموصلعالم تصميم وصيانة المباني والعمارات السكنية 6

 5/8/2002-27/7 الهيئة/لمالكاتامركز تطوير  (TC1التدريس )دورة اولية في طرق  7

 17/1/2002-12 الموصل/المعهد الفني  دورة تخصصية في تلوث البيئة 8

جامعة /مركز الحاسبة  MS-DOSنظام التشغيل  9

 الموصل

23-28/5/1998 

مكتب الخدمات العلمية  Windows 3.11 + winword 6البرامجيات الجاهزة  10

واالنشائية في كلية االدارة 

 جامعة الموصل/واالقتصاد 

13-23/6/1998           

 4/4/2002-30/3 الموصل/المعهد التقني  دورة تأهيلية في الحاسبات للمتقدمين في الترقية االعلمية 11

 30/10/2002-26 الموصل/المعهد التقني  تقنيات الرسم واالظهار المعماري 12

 23/12/2002-21 الموصل/المعهد التقني  تصحيح االخطاء الشائعة في تحري الكتب الرسمية 13

 
 

 :المهام اإلدارية -6

 

 المهام الوظيفية التسلسل
 الفترة

 الى من

 1/10/2007 14/9/2002 المهد التقني في الموصل/مقررية قسم التقنيات المدنية  1

    

 
 :الخبرات األخرى -7

 
 التاريخ نوع الخبرة التسلسل

المشاركة في تنفيذ اقسام داخلية في جامعة الموصل وقسم داخلي في اعدادية  1

 الصناعة في الموصل

1983-1987 

اعداد المخططات العملية والتفاصيل االنشائية لمشروع انشاء الكلية الطبية وكلية  2

 الحقوق في جامعة الرافدين في بغداد

1987-1989 

تصاميم انشائية متكاملة لبناية االدارة لمشروع انشاء معمل المضادات الحيوية في  3

 بغداد

1989-1992 

 1992 اعداد المخططات العملية والتفاصيل االنشائية لمشروع انشاء قصر السالم في بغداد 4

 1993 المشاركة في تنفيذ مشروع تطوير قاعدة فرناس الجوية بالموصل 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :(آخر خمس سنوات) التقييم السنوي -8

 
 الدرجة السنوات التسلسل

1   

2   

3   

4   

5   

 

 :مالحظات اخرى -9

 
 المهارات التسلسل

  

  

 
 


