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رابـعـاً :البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة
عنوان البحث
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تحسين خصائص التربة الطينية االنتفاخية باستخدام
مخلفات النورة
دراسة تأثير مطروحات مياه أصباغ معامل الغزل
والنسيج على الخصائص الهندسة للتربة الطينية.
دراسة تأثير المخلفات الصناعية ( المياه الصناعية )
على الخصائص الهندسية للتربة الطينية االنتفاخية
المقاومة والديمومة والخصائص الهيدروليكية لتربة
طينية مثبتة بالنورة ومخلفات النورة
دراسة تأثير طريقة الرص على الخصائص الهندسية
لتربة طينية انتفاخية
مقاومة وديمومة التربة الجبسية المعاملة بمخلفات
النورة والسمنت
تأثير األلياف على بعض الخصائص الهندسية للترب
المثبتة بالسمنت والنورة
تأثير الظروف المناخية على ديمومة التربة الطينية
المثبتة بالنورة
مقاومة االنضغاط والشد للتربة الطينية الحاوية على
األلياف والمثبتة بالنورة

المجله المنشور فيها البحث

لعدد /التاريخ

مجلة تكريت للعلوم
الهندسية

المجلد ، 31العدد  ،1السنة 2006

مجلة هندسة الرافدين

المجلد ، 31العدد  ،3السنة 2009

مجلة تكريت للعلوم
الهندسية

المجلد ، 31العدد  ،1السنة 2006

مجلة هندسة الرافدين

المجلد ، 36العدد  ،3السنة 2003

مجلة هندسة الرافدين

المجلد ، 36العدد  ،1السنة 2003

مجلة هندسة الرافدين

المجلد ، 33العدد  ،3السنة 2030

مجلة الهندسة والتكنولوجيا

المجلد ، 211العدد  ،9السنة 2033

مجلة تكريت للعلوم
الهندسية

المجلد ، 33العدد  ،1السنة 2033

مجلة هندسة الرافدين

المجلد ، 20العدد  ،2السنة 2032

مجلة الهندسة والتكنولوجيا

المجلد ، 21العدد  ،1السنة 2033

المقاومة طويلة األمد والديمومة للتربة الطينية المثبتة
10

بالنورة
خصائص المقاومة واالنضمام لتربة طينية ذات شكل

11
12
13

خاص لمنحني الرص القياسي
التعرية والتشتت للتربة الرملية المضاف إليها المواد
الناعمة.
دراسة تأثير مخلفات معمل السكر على الخصائص
الهندسة للتربة الجبسية

اسم التدريسي

رقم الهاتف

مجلة الهندسة والتكنولوجيا

المجلد ، 13العدد  ،1السنة 2031

مجلة الهندسة والتكنولوجيا

المجلد ، 13العدد  ،1السنة 2031

مجلة الهندسة والتكنولوجيا

المجلد ، 12العدد  ،3السنة 2031

عنوان البريد االليكتروني
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الكتب والمؤلفات:
3

ال يوجد

2

خـامـسـاً :التدريب واألعمال التطوعية
3

ال يوجد

2

سا :المؤتمرات العلمية التي شارك فيه
ساد ً

1

عنوان البحث

المجله المنشور فيها البحث

تحسين الخصائص الهندسية للتربة الخشنة

مجلة المؤتمر اإلقليمي الثاني

باستخدام مطروحات معمل السكر

للعلوم الهندسية (عدد خاص)

تأثير األلياف المعدنية على الخصائص
2

الهندسية للتربة المثبتة بالنورة
تأثير األلياف المعدنية على الخصائص

3

الميكانيكية للتربة المثبتة بالسمنت
تأثير بعض الظروف البيئية على ديمومة

4

الترب الطينية المثبتة بمخلفات النورة

2030

المؤتمر اإلقليمي الثاني
للعلوم الهندسية /
جامعة النهرين

المجلة العراقية للهندسة
الميكانيكية وهندسة المواد
()CE3عدد خاص

2033

مجلة االنبار للعلوم الهندسية
(عدد خاص /ج )3

2033

المؤتمر الهندسي األول
 /جامعة األنبار

مجلة االنبار للعلوم الهندسية
(عدد خاص /ج )3

2033

المؤتمر الهندسي األول
 /جامعة األنبار

المجلد ، 13العدد

استقرارية التربة الجبسية المثبتة بالنورة
مجلة الهندسة والتكنولوجيا

5

العدد /التاريخ

المؤتمر المشارك به

 ،20السنة A
2031

المؤتمر العلمي السنوي
الثالث لجامعة بابل

المؤتمر العالمي االول
لهندسة الجيوتكنيك
والمواصالت

سابعاً :دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
م

أسم البرنامج التدريبي

التاريخ

3

طرائق التدريس الجامعي – جامعة الموصل

2003

2

طرائق التدريس الجامعي – جامعة الموصل

2005
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1

برمجيات الحاسوب – جامعة الموصل

2005

1

سالمة اللغة العربية – جامعة الموصل

2018

رسائل الماجستير والدكتوراه التي قام باإلشراف عليها
م

اسم الباحث

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

3
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2

الرسائل التي قام بمناقشتها
م

اسم الباحث

عنوان الرسالة

التاريخ

3
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2
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