
 السيرة الذاتية

 : أ.د. هشام دمحم علي حسين الحسني االسم

 ميسان –العراق  22/7/8491:  المواليد

 : متزوج الحالة االجتماعية

 (22)امعة اوروك االهلية/ بغدادشارع: قسم الهندسة المدنية / كلية الهندسة / ج عنوان المراسلة

 : هندسة مدنية / انشاءات التخصص

 : استاذ اللقب العلمي

 8447: سنة الحصول على االستاذية

: رئيس قسم الهندسة المدنية / كلية الهندسة / جامعة  الموقع الوظيفي الحالي ومكان العمل

 اوروك االهلية

 37432797877:  رقم الهاتف

  @uruk.edu.iq_dr.hisham_mohamed:  البريد االلكتروني

 : المواقع الوظيفية السابقة

 8441-8413تدريسي في جامعة بغداد للفترة من  -8

 2387-8441تدريسي في الجامعة التكنولوجية للفترة من  -2

 2382-2387تدريسي في كلية االسراء االهلية للفترة من  -7

 ولحد االن-2382تدريسي في جامعة اوروك االهلية للفترة من  -9
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 العلميةالشهادات 

 التاريخ الكلية الجامعة المانحة الشهادات العلمية ت

 8411 كلية الهندسة جامعة بغداد بكالوريوس هندسة مدنية 8

 8472 كلية الهندسة جامعة بغداد ماجستير هندسة مدنية 2

 8471 يونفرسيتي كوليج جامعة لندن دكتوراه هندسة انشائية 7

 

  (Frame and slab structures): شاركت في تؤليف كتاب بعنوان  الكتب المنشورة

 1989انكلترا / /Butter worthsللناشر 

 الخبرة العلمية :

 مصمم انشائي في العديد من المشاريع الهندسية في العراق . -8
 المؤهالت العلمية استشارات هندسة مختلفة . -2
 عضو في هيئات هندسة مختلفة . -7

: 

 التاريخ الكلية الجامعة اللقب العلمي ت

 8413 كلية الهندسة جامعة بغداد مدرس 1

 8448 كلية الهندسية جامعة بغداد استاذ مساعد 2

 8447 قسم البناء واالنشاءات الجامعة التكنولوجية استاذ 3

 

 سنة 98:  سنوات الخدمة في الجامعة العراقية

 المواضيع التي قمت بتدريسها في الجامعات العراقية

 : الدراسات االولية:  اوال"

 الميكانيك الهندسي -8
 مقاومة المواد -2
 نظرية االنشاءات -7
 تصاميم الخرسانة المسلحة -9
 تصاميم الحديد -2
 قدمةمقاومة مواد مت -1
 مواضيع منتخبة -7

 :الدراسات العليا ثانيا "

 للمنشآت التحليل اللدن -8
 نظرية المرونة -2
 نظرية خط الخضوع -7
 التشوهات في المنشآت الكونكريتية. -9



 (93: ) عدد االبحاث العلمية المنشورة

 (7: ) عدد االبحاث قيد النشر

 : االشراف العلمي

 ( رسالة دبلوم عالي82قمت باإلشراف على ) -8
 ( رسالة ماجستير12قمت باإلشراف على ) -2
 ( اطروحة دكتوراه72قمت باإلشراف على ) -7

 : مناقشات الرسائل الجامعية

عدد ضخم من الرسائل الجامعية للدبلوم العالي كنت رئيساً او عضواً في لجان مناقشة 
 (.233والماجستير والدكتوراه تزيد عن )

 

 


