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 معلومات شخصية:اوال: 

 مدرس :  اللقب العلمي 

  العراق -ديالى  1979-11-3 الدة:محل و تاريخ الو  

  معامل هيرتش(h index): 3 حث العلميااعتمادا على بيانات الب 

 ةعراقي :  الجنسية 

 باكر : الحالة الزوجية 

 رقم الهاتف النقال : 

 البريد االلكتروني  :Huda.Mub@uodiyala.edu.iq  Huda.Mubarak79@Gmail.com, 

 العراق –محافظة ديالى  –بعقوبة  –جامعة ديالى  –كلية الهندسة   : عنوان العمل. 

 

 املؤهالت العلمية:ثانيا: 

  العراق. –جامعة بغداد –كلية الهندسة – دنيةقسم الهندسة امل – 2016 –شهادة الدكتوراة 

  العراق. – الجامعة التكنولوجية – قسم هندسة البناء واالنشاءات – 2008 –شهادة املاجساتير 

  العراق. – الجامعة التكنولوجية–قسم هندسة البناء واالنشاءات – 2001 –شهادة البكالوريوس 

 

 : والعضوية الدورات التدريبيةثالثا: 

 ىجامعة ديال –كلية التربية  – 2009 –رائق التدريس و سالمة اللغة دورة ط. 

  ديالىجامعة  – مركز الحاسبة واالنترنيت – 2005 –دورة الحاسوب. 

 امعة ديالىج –  –2005 –ة اللغة االتكليزية ءدة كفاشها. 

 2010- الهندسة كلية - ديالى جامعة -التوفل المتحان التهيئة دورة 

 2002م ة املهندسين العراقيين منذ العاعضو نقاب. 

 2021العلمية املستوى االول والثاني ادارة املجالت  تصنيف و دورة 

 

 اللغات املتقنة:رابعا: 

  اللغة االم. –العربية 

  جيد بشكل –االنكليزية. 

هدى محمد مباركسيرة الذاتية_د.ال  
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 التاريخ الوظيفي و املناصب االدارية:خامسا: 

  ولحد االن. 2016مسوؤلة شعبة البحث والتطوير منذ العام 

 و لحد االن. 2009منذ العام  –جامعة ديالى  –كلية الهندسة  - ةتدريسي 

  جامعة ديالى لعدة سنوات. – املدنيةهندسة القسم  –ية الهندسة كل -عضو اللجنة االمتحانية 

  2015للعوام الدرا وو ي جامعوة ديووالى  –كليووة الهندسوة  -قسوم الهندسووة املدنيوة عضوو لجنوة اوومان الجوودة واالداء الجووام    و- 

2016. 

     القسم والكلية.عضو    العديد من اللجان 

  2010ولغاية العام  2002عملت كمهندس    قسم الشوؤن الهندسية منذ العام. 

 2010ولغاية العام  2002منذ العام  مهندس مقيم    العديد من دوائر املهندس املقيم ملشاريع جامعة ديالى. 

   2002منوووذ العوووام  والتنفيوووذ ملشووواريع جامعوووة ديوووالىاالولووو  ولجوووان التاهيووول رئاسوووة وعضووووية العديووود مووون لجوووان الذرعوووة واالسوووتالم 

 .2010ولغاية العام 

 مثل: ملحليةاملجالت العلمية ا: مقييم ومحكم سادسا

 مجلة ديالى للعلوم الهندسية 

 ا: الجوائز و التكريمات:سابع

 بمناسبة يوم املرأة. 2016يرية كموظفة مثالية للعام شهادة تقد 

  التحضيرية للمؤتمر الطالبي السنوي الثالث ملشاريع التخرج.شهادة تقديرية كعضو اللجنة 

 2018دول  العلمي االول واملحل  الثالث لكلية الهندسة للعام تقديرية كمقرر جلسة    املؤتمر الهادة ش 

 2020لكلية الهندسة للعام  رابعواملحل  ال ثانيدول  العلمي التقديرية كمقرر جلسة    املؤتمر الهادة ش 

 2020لكلية الهندسة للعام  رابعواملحل  ال ثانيدول  العلمي ال   املؤتمر ال مقيم علمي كتقديرية هادة ش 

 2021للعام    هندسة الجيوتكنيك  ثانيدول  العلمي ال   املؤتمر ال مقيم علمي كتقديرية هادة ش 

 :الدكتوراهاالشراف على رسائل املاجستير و : ثامنا

 على طالب واحدشراف ا 

 : كتب الشكر و التقدير:تاسعا 

 كتاب شكر وتقدير 4التعليم العال  والبحث العلمي   وزير  .1

 كتاب شكر  1  ديالى محافظ  .2

 تقديرالشكر و ال بكت  عديد منال رئيس جامعة .3
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 تقديرالشكر و ال بكت العديد من   عميد .4

 

 البحوث املنشورةا: عاشر 
 

النشردار  اسم المجلة اسم البحث ت  ISSN 

1 

Non-linear behavior of reinforced 

concrete beam with external 

prestressed 

Engineering and 

Development (Special 

Edition),Vol.12 

 1813-7822 

2 

Finite Element Modeling of 

Continuous Reinforced 

Concrete Beam with External 

Pre-stressed 

European Journal of 

Scientific Research 

Vol.30 No.1 (2009), 

pp.177-186 

 
ISSN 1450-

216X  

3 

 

 Structural Behavior Of 

Composite Reinforced 

Concrete Decks With Life 

Line Steel Tube Systems 

 
 Diyala Journal  

Of Engineering 

Sciences  

 Vol. 09, No. 03, pp. 

104-119, September 

2016 

Diyala University 
 
 1999-8716 

 

4 

Structural Behavior And 

Mechanical Properties Of 

Ferrocement Slab Panels 

Incorporating Fibers 

International Journal of 

Civil Engineering and 

Technology (IJCIET) 
Volume 9, Issue 11, 

November 2018, pp. 

2289–2298 

IAEME Publication 

ISSN Print: 

0976-6308 

and ISSN 

Online: 

0976-6316 

5 

Improving the flexural 

capacity of reinforced concrete 

one-way slabs by 

different techniques 

Journal of Engineering 

and Applied Sciences 
Medwell Journals 

ISSN : 1816 

-949x 

 

 

 املؤتمرات العلمية:: احد عشر

 
No جهة النشر عنوان البحث  اسم المؤتمر 

2008 املؤتمر العلمي الهند  ي الشامل 1  
Non-linear behavior of 

reinforced concrete beam with 

external prestressed 

املستنصريةكلية الهندسة / الجامعة   

2 

International Technical 

Conference 2008 (Kuala 

Lumpur) 

The effect of several factor on 

flexural behavior of external 

prestress concrete beam 

University Kebangsaan Malaysia 

3 

2018 1st International 

Scientific Conference of 

Engineering Sciences - 3rd 

Scientific Conference of 

Engineering Science 

(ISCES) 

Experimental Study of Push- 

Out Test of Circular Steel Tube 

with Various Types of Shear 

Connectors 

Collage of Engineering / University 

of 
Diyala 
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 الكتب المؤلفة: اثنى عشر 

 يوجدال   
 

 : و العلمي ط العلمي يمكن ايجادها على روابط التواصل االجتماعيعن النشااملزيد من املعلومات عشر:  ثالثة
  

Research Gate  https://www.researchgate.net/profile/Huda_Mubarak2  

Acadimeca.edu  https://uodiyala.academia.edu/HudaMubarak  

Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?user=7K4kFi8AAAAJ&hl=en 

Linkedin  https://www.linkedin.com/in/huda-mubarak-70102596/ 

Publons   
https://publons.com/author/1218211/huda-mohammed-mubarak#profile 

 

ORCID :       https://orcid.org/0000-0002-3737-1628 ORCID 
 
 


