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 ْذٖ يحًذ يجبرك حضٍٛ :االصى انزثبعٙ

  1979:ربرٚخ انٕالدح

   2008:ربرٚخ انحصٕل عهٛٓب                                           يبجضزٛز :انشٓبدح

 االَشبئٛخانُٓذصخ  :انزخصص انذقٛق                   انجُبء ٔاالَشبءاد:  انزخصص انعبو

 2009 :ربرٚخ انحصٕل عهّٛ                            يذرس يضبعذ :انهقت انعهًٙ

 صُٕاد 12 :عذد صُٕاد انخذيخ فٙ انزعهٛى انعبنٙ

 ال ٕٚجذ:عذد صُٕاد انخذيخ خبرج انزعهٛى انعبنٙ

 huda.mubarak@yahoo.com : انجزٚذ االنكززَٔٙ

 قضى ُْذصخ انجُبء ٔاالَشبءاد/  انجبيعخ انزكُٕنٕجٛخ : ٕٚسركبنٕشٓبدح انتل انًبَحخ انجٓخ

 قضى ُْذصخ انجُبء ٔاالَشبءاد/  انجبيعخ انزكُٕنٕجٛخ: نشٓبدح انًبجضزٛز انًبَحخ انجٓخ

 يزحهخ انجحث /جبيعخ ثغذاد /طبنجخ دكزٕراِ  : انًبَحخ نشٓبدح انذكزٕراِ انجٓخ

 NON-LINEAR BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE : انًبجضزٛز رصبنخعُٕاٌ 

BEAM WITH EXTERNAL PRESTRESS 

 : الىظائف التي شغلها-

انٗ -يٍ انفززحيكبٌ انعًم انٕظٛفخ د 

   2009  -2002 قسم الشؤون الهندسية/ جامعة ديالى  مهندس. م 1

 لحد االن – 2009 كلية الهندسة/ جامعة ديالى  مدرس مساعد  2

 2011 كلية الهندسة/ جامعة ديالى  مسؤول شعبة البحث والتطوير 3

 

 :الجامعات والمعاهد التي درس فيها-

يالحظبد انٗ -انفززح يٍ( انًعٓذ,انكهٛخ,انجبيعخ)انجٓخ د 

  ٔنحذ االٌ 2009 كهٛخ انُٓذصخ/ جبيعخ دٚبنٗ  1

 

 

 

 

 

 الصورة      



 :المقزرات الدراسيه التي قام بتدريسها-

 السنة الدراسية المادة القسم الكليه الجامعة ت

 2010-2009 نظرية االنشاءات، مقاومة المواد المدني الهندسة جامعة ديالى 1

 2011  -2010 مقاومة المواد المدني الهندسة جامعة ديالى 2

 2013  -2012 1رياضيات  االتصاالت الهندسة جامعة ديالى 3

 2015  -2013 تطبيقات الحاسبة المدني الهندسة جامعة ديالى 4

 

 :والندوات العلمية والىرش التي شارك فيهاالمؤتمزات -

-ثحث)َٕع انًشبركخيكبٌ االَعقبد انعُٕاٌ د 

( حضٕر

انضُخ 

1 International Technical Conference 

2008 (Kuala Lumpur) 

Kuala Lumpur 2008 ثحث 

 

 :الدورات التي شارك بها والتي اقامها-

انضُخ يكبٌ االَعقبد عُٕاٌ انذٔرح د 

 2005 يزكز انحبصجخ ٔاالَززَٛذ/ جبيعخ دٚبنٗ  كفبءح انحبصٕةح دٔر 1

 2010 كهٛخ انُٓذصخ/ جبيعخ دٚبنٗ  دٔرح انزٓٛئخ اليزحبٌ انزٕفم 

 

 :التي قام بالنشز فيها( Impact factor)المجالت العلمية ومجالت -

انضُخ انعذد انذ٘ َشز فّٛ عُٕاٌ انجحث انذٔنخ اصى انًجهخ د 

1 European Journal of 

Scientific Research 

United 

Kigdom 

Finite Element 

Modeling of Continuous 

Reinforced Concrete 

Beam with External Pre-

stressed 

ISSN 1450-

216X Vol.30 

No.1 (2009), 

pp.177-186 

2009 

 

 :(كتب شكز/شهادات تقديزية/جىائز)ابداعات او نشاطات حصل فيها على -

شٓبدح /جبئزح)يب حصم عهَّٕٛع االثذاع أ انُشبط د 

( كزبة شكز/رقذٚزّٚ

انضُخ عُٕاٌ انُشبط أ االثذاع انجٓخ انًبَحّ 

  شكز ٔرقذٚز رئٛش انجبيعخ (3)كزبة شكز عذد  ُْذصٙ 1

  شكز ٔرقذٚز انعًٛذ (6)كزبة شكز عذد  رثًٍٛ جٕٓد 2

 

 :اللغات التي يجيدها-

                                             االنكليزية  -2                                        العزبية -1


