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رابـعـاً :البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة
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"تناسق توزيع المياه في الري الحقلي" .2767 ،دراسة مقدمة الى مجلس كلية الهندسة ،جامعة الموصل ،كمتطلب
جزئي لنيل شهادة الدبلوم العالي في هندسة الري والمكائن الزراعية.
"تناسق توزيع الماء تحت نظم الري بالرش الثابتة" .2702 ،رسالة ماجستير ،كلية الهندسة ،جامعة الموصل.
 226صفحة.
"الفقد من رذاذ الري بالرش في العراق" .2707 ،وقائع المؤتمر العلمي الرابع لمجلس البحث العلمي حول بحوث
الزراعة والموارد المائية ،مجلس البحث العلمي ،بغداد ،المجلد األول ،الجزء األول ،الصفحات من  967الى .900
"تأثير ترتيب رؤوس المرشات على تناسق توزيع الماء" .2700 ،المجلة العلمية للهندسة والتكنلوجيا ،عدد خاص
بوقائع المؤتمر الهندسي العراقي الثاني المنعقد في الموصل 3-2 ،تشرين الثاني.2700 ،
"تحليل مجموع أمطار كل  29أيام في منطقة الموصل" ،2700 ،مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية ،موارد
المياه والتربة ،المجلد  ،6العدد .1
"تطوير تناسق األرواء بتبادل مواقع رؤوش المرشات في نظام الري بالرش الثابت" .2700 ،عدد خاص بوقائع
المؤتمر الهندسي العراقي الثاني ،الموصل 3-2 ،تشرين الثاني.2700 ،
"ارتشاح ماء المطربعد تشبع سطح التربة" ،2779 ،وقائع المؤتمر الثاني لمركز بحوث صدام للسدود  ،جامعة
الموصل  ،الموصل .الصفحات .277-279
"تقويم معامالت دالة التشرب في ري المروز" .2771 ،المجلة العلمية للهندسة والتكنلوجيا ،المجلد  ،22العدد.2

7

"تقييم طرائق تخمين رذاذ الري بالرش في العراق" . 2773 ،مجلة هندسة الرافدين ،المجلد  ،2العدد

29

"تقييم دالة األرتشاح في ري المروز المدرج" ، 2779،مجلة هندسة الرافدين ،المجلد  ،3العدد.2
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" تحليل دالة التقدم في الري الشريطي" ،2776 ،مجلة هندسة الرافدين .المجلد  ،9العدد .2
" .إنموذج فيزيائي األساس لتشرب الماء بالمروز" .2776 ،أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة
الموصل،الموصل ،العراق،مقدم الى مجلس كلية الهندسة لنيل شهادة الدكتوراه في هندسة الري والبزل.
"إنموذج فيزيائي األساس لتشرب الماء بالمروز" .2776،مجلة هندسة الرافدين ،المجلد  ،9العدد .2
"تطويرمعادالت تخمين فواقد رذاذ نظم الري بالرش الثابتة في العراق" .1929مجلة هندسة الرافدين .المجلد.26
العدد  ،0ص.02-37
"تأثير تناسق األرواء بالرش في االنتاج تحت الري الناقص"  ،1929مجلة هندسة الرافدين ،المجلد  .20العدد ، 1
ص.39 – 13
"دراسة مدى االستفادة من مياه المطر والري التكميلي في الموصل" ،1922،مجلة هندسة الرافدين .المجلد
،27العدد  0ص .00 – 60
" تاثير التناسق والري الناقص بالماء المالح في االنتاج" ،1922 ،مجلة جامعة ذي قار للعلوم الهندسية ،المجلد
 ،1العدد ،3ص . 27-2
تقييم عشرات البحوث العلمية ألغراض النشر والترقية والتعضيد
عضوية لجان مناقشة العديد من رسائل ماجستير واطاريح الدكتوراه

19

عضوية اللجنة العلمية في القسم

12

رئيسة اللجنة االمتحانية في القسم

اسم التدريسي

رقم الهاتف

عنوان البريد االليكتروني

جامعة الموصل /كلية الهندسة
11
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المؤتمر الهندسي العراقي الثاني المنعقد في الموصل
المؤتمر الثاني لمركز بحوث صدام للسدود  ،جامعة الموصل
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