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تدريسية
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قسم هندسة السدود والموارد المائية

رابـعـاً :البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة
2

متطلبات العزل الحراري في المباني الحقلية

1

التوجه االمثل وانحدار السقوف في المباني الحقلية للتقليل من الطاقة المصروفة

3

شكل وابعاد باالت التبن وتوجهها االمثل الستالم أعلى ألشعة الشمس

4

مقارنة االداء الحراري لمواد البناء المستخدمة في مدينة الموصل قديما وحديثا وتأثيره على الطاقة المصروفة

5

التمثيل االفضل لمتطلبات الطاقة في ابنية الدواجن

6

معامل التصريف للهدارات على شكل مدخنة تحت حاالت الجريان الحر والمغمور

1

معامل التصريف ألداة مركبة

9

الجريان الحر والمشترك فوق الهدارات المثلثية وتحت البوابات مستطيلة الشكل

8

معامل التصريف للهدارات الجانبية ذات الحافة العريضة بفتحة مثلثة

21

تحليل الخصائص الهيدروليكية للقناة العنقية

22

hydraulic performance of duckbill side weir
الكتب والمؤلفات

2

خـامـسـاً :التدريب واألعمال التطوعية
2

القاء محاضرات لترقية المهندسين في نقابة المهندسين في نينوى

1

مرافقة طلبة القسم عدة مرات في السفرات العلمية لمشروع ري الجزيرة وسد الموصل وسد بادوش وسد دهوك
والبناء الجاهز في مدينة الموصل

سا :المؤتمرات العلمية التي شارك فيه
ساد ً
م
2

التاريخ

اسم المؤتمر
المؤتمر العلمي العربي الثالث للطاقة الشمسية

2899

مؤتمر الطاقة العراقي االول

2881

3

ترشيد الطاقة الحالية وأفاق الطاقة المستقبلية

2881

4

المؤتمرات التعليمي الهندسي في جامعة دهوك

1121

5

جميع الندوات المؤتمرات العلمية الهندسية المقامة في كلية الهندسة جامعة لغاية 1123
الموصل

6

لغاية 1129

1

جميع المؤتمرات العلمية الدورية المقامة لمركز بحوث سد الموصل
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سابعاً :دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
م

التاريخ

أسم البرنامج التدريبي

2

دورة طرق التدريس الثالثون

2881

1

معايشة االساتذة في دائرة الدراسة والتصاميم لمشروع ري الجزيرة

 1111و 1112

3

معايشة االساتذة في مشروع سد الموصل

1111

4

الكفاءة في الحاسوب

1121

5

رسائل الماجستير والدكتوراه التي قام باإلشراف عليها
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الرسائل التي قام بمناقشتها
م
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اسامة

احمد دراسة مختبريه لتأثير موقع وارتفاع هدار غاطس في قناة 1122
رئيسة على الجريان في قناة فرعية

2

صفية
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محمد خالد عبد هللا
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دراسة مختبريه لتأثير حجم مواد القعر على النحر خلف 1124
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