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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة:ًرابـعـا
Water Harvesting and Reservoir Optimization in Selected Areas of South Sinjar
Mountain, Iraq
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Rain water harvesting at eastern Sinjar Mountain, Iraq

0

Estimation of annual harvested runoff at Sulaymaniyah Governorate, Kurdistan
region of Iraq
Future Prospects for Macro Rainwater Harvesting (RWH) technique in north east
Iraq.
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Rain water harvesting and supplemental irrigation at northern Sinjar mountain, Iraq
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ARIMA Models for weekly rainfall in the semi-arid Sinjar District at Iraq
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Historical and future climatic change scenarios for temperature and rainfall for Iraq
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Wheat yield scenarios for rainwater harvesting at northern Sinjar mountain, Iraq
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Rainwater harvesting using recorded and hypothetical rainfall data scenarios
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Development of water resources in Koya City, Iraq
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Rainwater harvesting at Koysinjaq (Koya), Kurdistan region, Iraq
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Macro rain water harvesting network to estimate annual runoff at Koysinjaq (Koya)
district, Kurdistan region of Iraq
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Future Prospects for Macro Rainwater Harvesting Technique at Northwest Iraq
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Rain water harvesting and supplemental irrigation at Sinjar district in northwest Iraq
Licentiate thesis, 2012 (English).
Rain Water Harvesting (RWH) North of Iraq, Doctoral thesis, 2014 (English).
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