
 
 

 المعلومات الشخصٌة

  صدام خلف فالح الزوٌر االسم الثالثً واللقب

 
 0981 الموالٌد

 شط العرب –البصرة  محل التولد

 عراقٌة الجنسٌة

 متزوج الحالة الزوجٌة

 3 عدد األطفال

 4م  /حً الخلٌج العربً  –البصرة  العنوان

 saddam.faleh@uobasrah.edu.iqأو       Saddam_alzuwair@yahoo.com البرٌد االلكترونً

 17810541195 تلفون

 مدرس اللقب العلمً

 هندسة مدنٌة االختصاص العام

 انشاءات االختصاص الدقٌق

 انشاءات الحالًاالختصاص 

 الشهادات وااللقاب العلمٌة

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تارٌخها الشهادة

 الدكتوراه
3103 

الحاوٌة  الخواص والتصرف االنشائً للخرسانة

 على غبار السٌلٌكا
 العراق البصرة

 الماجستٌر

3116 

التصرف االنشائً للعتبات الخرسانٌة المسلحة 

الشفاه المحملة تحمٌل غٌر مباشر  العمٌقة ذات

 والتً تفشل بالقص

 العراق البصرة

 المهارات

 (.Prokon, Staad Pro( برامج هندسٌة ) Office, Auto-cadبرامج الحاسبة ) المهارات

 جٌدة  اللغة العربٌة

 جٌدة اللغة االنكلٌزٌة

 الٌوجد لغات اخرى

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 3105-15-13 ٌوم 7 كلٌة التربٌة طرائق التدرٌس

    

 االدارٌة المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظٌفة )تبدأ من الوظٌفة الحالٌة(

 الزلت 3106-13-10 وكٌل رئٌس قسم هندسة العمارة

 3105-01-10 3104-01-10 وكٌل رئٌس لجنة امتحانٌة
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 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر اسم النشاط

 للهٌاكلالحركً  على االستجابةتأثٌر نوع المفصل 

 الطبقة.الفراغٌة ذات الشبكة مزدوجة 
IJIRSET, Vol.4, Issue 8        3105اب 

 جامعة البصرة /المدنٌةهندسة لل االول البصرة الدولً مؤتمر  السلٌكارٌتات للخرسانة الحاوٌة على غبارمقاومة الكب

(3103) 

تأثٌر نوع التحمٌل على العتبات الخرسانٌة العمٌقة 

 التً تفشل بالقص

جامعة  /هندسةللبحوث الهندسٌة لكلٌة ال البصرة السابع مؤتمر

 (3118) البصرة 

  

  

  

 النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(

 وزمانهمكانه  اسم النشاط

 فرع العراق /رٌف بمعهد الخرسانة االمرٌكً التع
-15-17البصرة  فرع/ العراقٌة المهندسٌن لنقابة ندوة حضور

3106 

 3104  كلٌة الهندسة  –جامعة البصرة  حضور مؤتمر حول مشروع قناة شط العرب االروائٌة

حضور مؤتمر بعنوان "الهندسة المستدامة الطرٌق 
 نحو بٌئة نظٌفة"

 3103  كلٌة الهندسة  –جامعة البصرة 

  

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

 الهندسة كلٌة عمادة 3105 شكر وتقدٌر
 سجالت الكمال المتمٌزة الجهود

 االساس

 الهندسة كلٌة عمادة 2015 وتقدٌر شكر
فً اعمال الخاصة  الجهود المتمٌزة

 باللجنة االمتحانٌة

استاذ متمٌز فً قسم الهندسة 

 المعمارٌة
 االداء المتمٌز عمادة كلٌة الهندسة 3103

    

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة اسم الماد التً درستها

 الثانٌة االنشاءات

 الثالثة االنشاءات

 الثانٌة انشاء مبانً

 الثالثة انشاء مبانً

 الثالثة المساحة

 


