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 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس :الوظيفي المسمى

 استاذ مساعد :األكاديمية الرتبة

  الكويت/  01.04.1989 :ومكانها الوالدة تاريخ

 االردنية  :الجنسية

 حي الصالحين-ام السماق -عمان -االردن:العنوان

 0798944966 :الهاتف رقم

 m.sehwail@aau.edu.jo :اإللكتروني البريد

 

 العلمية ؤهالتالم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 دكتوراه
 المدنيةالهندسة 

 )انشاءات(
2022 

Eastern 

Mediterranean 

University 

قبرص 

 التركية

 ماجستير
 المدنيةالهندسة 

 )انشاءات(
2013-2012 

Eastern 

Mediterranean 

University 

قبرص 

 التركية

قبرص  Eastern 2008-2012 المدنيةالهندسة  بكالوريوس
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Mediterranean 

University 

 التركية

 
 
 
 

 

 

 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 -2022سبتمبر 

 حاليا
 جامعة عمان العربية استاذ مساعد

الهندسة الهندسة/قسم 

 المدنية
 االردن

 -2017فبراير 

 2019سبتمبر 
 جامعة الزيتونة االردنية دكتور مرشح

الهندسة الهندسة/قسم 

 المدنية والبنية التحتية
 االردن

 -2014فبراير 

كانون الثاني 

2016 

 طالب دكتوراه

جامعة شرق البحر 

 االبيض المتوسط

الهندسة الهندسة/قسم 

 المدنية

قبرص 

 التركية

 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

     
 
 

 

 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

Sehwail, 
M.M., 

Celikag, M. 

Load Carrying 
Capacity of Hot-

Rolled Hybrid 

Arab J Sci 
Eng 

- 
February 

2022 
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Cellular Steel 
Beams: 

Experimental 
Investigations 

 

 المؤتمرات
 
 

 
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

Sehwail, M.M., 
 Celikag, M. 

Investigation on 
 Failure  

Mechanisms of  
Symmetric and 

Asymmetric 
 Cellular Steel  

Beams 

Eurosteel 2021 
UK- 

Sheffield 
2021 

Sehwail, M.M., 
 Celikag, M. 

Numerical Study 
on the 

Premature 
Failure of 

Cellular Steel 
Beams 

4th International 
Conference on 

Scientific 
Research 

Turkey-
Ankara 

2021 

Sehwail, M.M., 
 Celikag, M. 

Lateral 
Torsional 

Buckling of 
Steel I-Section 
Cellular Beams 

Advances in Civil 
Engineering 

Turkey- 
Istanbul 

2014 

 
 
 
 
 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

     

     
 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نقابة المهندسين االردنيين
 

 
 

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 

 

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 البحثية االهتمامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Structural Engineering 

Concrete Technology 
Construction Management 

Geotechnical Engineering 
 
 

 اللغات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (اللغة االمالعربية )
 االنجليزية )ممتاز(

 (ممتاز) التركية

 
 

 أخرى نشاطات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 عليها حصل التي الجوائز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .جامعة شرق البحر االبيض المتوسطلدراسة البكالوريوس في  من الحكومة القبرصية التركية  كاملة دراسية منحة
 لدراسة الماجستير في جامعة شرق البحر االبيض المتوسط.  من الحكومة القبرصية التركية  منحة دراسية كاملة
 في جامعة شرق البحر االبيض المتوسط.  الدكتوراهلدراسة  من الحكومة القبرصية التركية  منحة دراسية كاملة

 



 

 دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department 
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 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اسم الطالب الرسالة عنوان

 

 
 

 المعرفون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وجدان ابو الهيجاا.د. 
  االميرة سميةجامعة      

 االردن/ عمان      

w.elhaija@gmail.com 

 

 

 د. هشام الصالح

 جامعة الزيتونة االردنية

 االردن/ عمان 

 h.rabayah@zuj.edu.jo 
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