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ثـانـيـاً :المؤهالت الـعـلـمـيـة
الدرجـة

ســنة التخـرج

اســم الجامعـــة

البلد

التخصص

الدكـتــــوراه
الماجســــتيـر

2006
8811

الموصل

العراق

هيدروليك

الموصل

العراق

هيدروليك

البكالوريـوس

8898

الموصل

العراق

موارد مائية

ثـالـثـاً :الخبرات العملية
الوظيفة

جهة العمل

الفترة الزمنية

م .مهندس

كلية الهندسة  /جامعة الموصل  /هندسة السدود

من 9111-9191

مدرس مساعد

كلية الهندسة  /جامعة الموصل  /هندسة السدود

9119-9111

اسم التدريسي

رقم الهاتف

عنوان البريد االليكتروني

جامعة الموصل /كلية الهندسة

مدرس

كلية الهندسة  /جامعة الموصل  /هندسة السدود

أستاذ مساعد

كلية الهندسة  /جامعة الموصل  /هندسة السدود

3002-9119
 -3002لحد االن

رابـعـاً :البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة
7

"استخدام السنان الصخرية لتهذيب نهر دجلة بين جسري نينوى والحرية " مجلة المهندس ،العدد

2

"موديل هيدروليكي لدراسة نهر دجلة بين حسري نينوى والحرية في مدينة الموصل" الهندسة

3

"تقدير مقاومة الجريان في القنوات المفتوحة" الهندسة والتكنولوجية.1111 ،

0

" خصائص الجريان فوق الهدارات نصف الدائرية المغمورة" مجلة دراسات.1111 ،

5

"دراسة مقاومة الجريان لنهر دجلة عند محطة القياس في مدينة بغداد" ،المجلة العلمية لجامعة

1191، 101

والتكنولوجية.1110 ،

تكريت.1119 ،
0

"مقارنة مقاومة الجريان بين نهر دجلة عند محطة القياس في مدينة الموصل والموديل الهيدروليكي"،

7

"مقارنة الصفات الهيدروليكية والمورفولوجية لنهر دجلة بين محطتي القياس في مدينة بغداد والكوت

8

"خصائص الجريان فوق الهدارات المركبة" ،المجلة العلمية لجامعة تكريت.1001 ،

المجلة العلمية لجامعة تكريت.1111 ،
" ،مجلة هندسة الرافدين.1111 ،
9

"دراسة تأثير ميل النهر على مقاومة الجريان لنهر دجلة عند محطة القياس في مدينة الكوت"،

71

"خصائص الجريان فوق الهدارات نصف الدائرية الغمورة" ،مجلة البصرة للعلوم الهندسية.1002 ،

77

" خصائص الجريان الحر والمغمور فوق الهدارات على شكل مدخنة" ،مجلة هندسة الرافدين .1002

72

" الجريان الحر المشترك فوق الهدارات المثلثة وتحت البوابات المستطيلة" ،مجلة جامعة دمشق للعلوم

73

"دراسة مختبريه لحماية سفح المؤخر للهدارات الركامية باستخدام السالل الصخرية" ،مجلة هندسة

70

" معامل التصريف ألداة مركبة" ،مجلة هندسة الرافدين.1001 ،

75

" معامل التصريف للسد الغاطس الجانبي المتعر" مجلة هندسة الرافدين.1011 ،

المجلة العلمية لجامعة تكريت.1001 ،

الهندسية1009 ،

الرافدين .1009 ،

70

" دراسة مختبرية للنحر خلف الجدران المنخلية المستخدمة في تبديد الطاقة" المؤتمر العالمي االول

77

"استخدام السالل الصخرية لحماية سفح المؤخر للهدارات الحجرية" ،منشور في المجلة العلمية

للموارد المائية/الجامعة التكنولوجية/بغداد.1011 ،

اسم التدريسي

رقم الهاتف

عنوان البريد االليكتروني

جامعة الموصل /كلية الهندسة

لجامعة تكريت.1011 ،
78

دراسة مختبريه لحماية سفح المؤخر للهدارات الركامية باستخدام السالل الصخرية المدرجة 1011

79

" تحليل الخصائص الهيدروليكية للقناة العنقية" ،منشور في مجلة هندسة الرافدين.1012 ،
دراسة مختبرية لتقليل النحر مؤخر الهدارات باستخدام الجدران المنخلية ,منشور في مجلة هندسة
الرافدين.3094 ،
تأثير درجة انحناء السن عن ضفة القناة عى مقدار النحر الحاصل حول السن  ،منشور في المؤتمر
العلمي التاسع لمركز بحوث السدود والموارد النائية  31-31تشرين الثاني .3091

الهندسة والتكنولوجية
21
27

الكتب والمؤلفات:

خـامـسـاً :التدريب واألعمال التطوعية

سا :المؤتمرات العلمية التي شارك فيه
ساد ً
م

التاريخ

اسم المؤتمر

7

المؤتمر العالمي االول للموارد المائية/الجامعة التكنولوجية/بغداد،

2

المؤتمر العلمي التاسع لمركز بحوث السدود والموارد النائية  /جامعة  31-31ت .3091 3
الموصل

3

وقائع المؤتمر العلمي الهندسي الثاني /كلية الهندسة /جامعة الموصل

 39-91ت3092 -3

4

المؤتمر االول للتعليم الهندسي تحت شعار الهندسة هي المستقبل /كلية  1-99نيسان 3093/
الهندسة /جامعة دهوك

 93-99ت 3093 -3

وكذالك المشاركة في جميع الندوات والمؤتمرات التي عقدت في قسم هندسة
السدود والموارد المائية
سابعاً :دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
م

أسم البرنامج التدريبي

7

طرائق التدريس الجامعي – جامعة الموصل

9111

2

برمجيات الحاسوب – جامعة الموصل

9119

اسم التدريسي

رقم الهاتف

التاريخ

عنوان البريد االليكتروني

جامعة الموصل /كلية الهندسة

رسائل الماجستير والدكتوراه التي قام باإلشراف عليها
تاريخ التسجيل

م

اسم الباحث

عنوان الرسالة

7

غفران فارس عبدج هللا

" دراسة مختبرية للنحر خلف الجدران المنخلية المستخدمة

2

محمد خالد عبد هللا

3

مريم خضر محمد

دراسة مختبرية لتقليل النحر مؤخر الهدارات باستخدام
الجدران المنخلية
دراسة عمق النحر مؤخر الهدارات ذات الفتحات

3099

في تبديد الطاقة

3092
3099

مختلفة االشكال واالبعاد والمواقع
الرسائل التي قام بمناقشتها
م

اسم الباحث

التاريخ

عنوان الرسالة

7

أحمد عبد الحميد القطان

دراسة مختبرية للنحر مؤخر الهدارات والبوابات 3009
المركبة وبوابة الكسح

2

نادرة عباس محمد

دراسة هيدروليكية الجريان عند الهدارات الجانبية 3001
نصف دائرية الحافة

 3نشوان كمال الدين

دراسة مختبرية لتأثير زاوية التفرع وانحدار القناة 3001
الفرعية على الجريان

4

علي محسن حيدر

دراسة مختبرية للجريان الموضعي المتغير في القنوات 3090
المفتوحة

5

هيرمان عبد القادر محمد

دراسة مختبرية لتبديد الطاقة باستخدام جدران منخلية

6

روندك عادل جعفر

دراسة مختبرية لتأثير شكل الشقة على اداء الهدارات 3090
الجانبية

7

غفران فارس عبدج هللا

دراسة مختبرية للنحر خلف الجدران المنخلية 3099

8

وزيرة عزت قادر

اداء الهيدروليكي لهدار الجانبي المثلثى المعقد مع 3093
أشكال شفة مختلفة

9

محمد خالد عبد هللا

3092

 10اكرم خلف محمد

اسم التدريسي

3090

المستخدمة في تبديد الطاقة

دراسة مختبرية لتقليل النحر مؤخر الهدارات باستخدام
الجدران المنخلية

دراسة مختبرية لتقليل تكرس الرسوبيات مقدم السدود 3092
الغاطسة باستخدام المنافذ السفلية

رقم الهاتف

عنوان البريد االليكتروني

