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 انـجـٛـبَـبد انـشـخـصـٛـخ أٔالً:
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 يذرش انًررجخ انؼهًٛخ
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 انجٛئخُْذضخ  انزخصص
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 https://classroom.google.com/c/MjI3NjM0MDI0NTRa انًٕلغ االنكزرَٔٙ 
 

 

 انـؼـهـًـٛـخ انًؤْالدصـبَـٛـبً: 
 

 انزخصص انجهذ اضــى انغبيؼـــخ ضــُخ انزخـرط انذرعـخ

     الدكـتــــوراه

 الماجســــتيـر
 انجٛئّ ُْذضخ انؼراق عبيؼخ انًٕصم 9111

 البكالوريـوس
 يذَّٛ ُْذضخ انؼراق عبيؼخ انًٕصم 9111

 

 

 انخجراد انؼًهٛخصـبنـضـبً: 
 

 انفزرح انسيُٛخ عٓخ انؼًم انٕظٛفخ

الثُّٛ  يشبرٚغ ُْذضّٛ رصًٛى ٔأشراف

 داخم عبيؼخ انًٕصم

 1986 -1977 يذٚرٚخ اَشبءاد عبيؼخ انًٕصم

 1999 -1987 عبيؼخ انًٕصم -انُٓذضخكهٛخ  انًذَّٛ انُٓذضخفٙ لطى يؼٛذِ 

انًذَّٛ ٔلطى  انُٓذضخفٙ لطى  ّٛرذرٚط

ٔلطى  انًبئٛخُْذضخ انطذٔد ٔانًٕارد 

 انجٛئخُْذضخ 

 نحذ االٌ -1999 عبيؼخ انًٕصم -انُٓذضخكهٛخ 

انًشبركّ فٙ اػًبل انًكزت االضزشبر٘ 

 انُٓذضٙ .

 نحذ االٌ -2000 عبيؼخ انًٕصم -انُٓذضخكهٛخ 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 انجحٕس ٔاألَشطخ انـؼـهـًـٛـخ راثـؼـبً:
 

1 

 القليلة في مياه الشرب بطريقة الترشيح المباشر ةمعالجة العكور -
-Treating  low turbidity of drinking water by direct filtration method 

 

  2000ٌ / َٛطب1/ انؼذد  7يُشٕر فٙ انًغهخ انؼهًٛخ نغبيؼخ ركرٚذ / انؼهٕو انُٓذضٛخ / يغهذ

2 

 دراسة اوليه لكفاءة ثمرة نبات الخرنوب  في عملية التخثير. -

-Preliminary  study   for  the  efficiency  of  the  carob  bean  on  the  coagulation.  

 . 3112/ اذار 0/ العدد  01لجامعة تكريت للعلوم الهندسية مجلد  العلمية المجلةمنشور في 

3 

 

 واني الفخاريه في معالجه المياه.استخدام اال

The use of  fired  clay  containers (Al- zeer) in  water treatment. 

 3112/حزيران  02منشور  في مجلة هندسة الرافدين / ألعدد/ مجلد 

4 

استخدام مسحوق قشور الجوز كمساعد مخثر طبيعي مع الشب بالمقارنه مع الشب لوحده اوالشب مع البولي 

 في ازالة عكورة الماء. (LT-22)الكتروليت الصناعي 

. 2008يُشٕر فٙ يغهخ ُْذضخ انرافذٍٚ                 

 

5 

تاثير المجال المغناطيسي على بعض الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه لمياه االساله/ الخزان/ الجوفي وامكانية 

 االستفاده منها في مجاالت مختلفه.

Effect  of magnetic field  on some physical and chemical properties of tap water/ 

Domestic storage tank and ground water  and it's utilization in different fields.               

لية .جامعة الموصل / ك 3102تشرين الثاني   01 -30منشور في المؤتمر العلمي الهندسي الثاني                

 الهندسه.

6 

 Use of Direct استخدام طريقتي الترشيح المباشر والترشيح بالمسار في معالجة العكوره القليله في مياه الشرب

and in-line filtration methods in treating low turbidity of drinking water. 

 0111اطروحة ماجستير -جامعة الموصل  -كلية الهندسه

7 

Behavior assessment of various filters configuration in removing water law  

turbidity: statistical treatment 

يغهخ ُْذضخ  –رمٛٛى ضهٕكٛخ يخزهف إَاع انًرشحبد فٙ ازانخ انؼكٕرح انٕاطئخ يٍ انًبء : يؼبنغخ احصبئٛخ 

    2007انرافذٍٚ نشٓر كبٌَٕ االٔل 

انؼهًّٛ انضبنضّ ثؼُٕاٌ)يحطبد االضبنّ ٔيحطبد يؼبنغخ انًطرٔحبد ثٍٛ انٕالغ ٔانطًٕػ( انمبء يحبضرِ فٙ انُذِٔ  8

 .   23/4/2008كهٛخ انُٓذضّ/ عبيؼخ انًٕصم        

                                                      2013-انمبء ثحش فٙ انًؤرًر انؼهًٙ انُٓذضٙ انضبَٙ .عبيؼخ   انًٕصم / كهٛخ انُٓذضّ  9
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-ثغذاد -دائرح انذراضبد ٔانزخطٛظ ٔانًزبثؼّ -ٔزارح انُفظ َذٔح اضزخذاو يصبدر انًٛبِ فٙ انصُبػّ انُفطّٛ ٔانجذائم 11

2009   

12 
 2008لطى انُٓذضّ انًذَّٛ  -َذِٔ )انُمم فٙ يذٚزخ انًٕصم ثٍٛ انٕالغ ٔانطًٕػ( عبيؼخ انًٕصم

13 
لطى  -رذٔٚر ٔيؼبنغخ انًطرٔحبد انجهذّٚ انصهجّ ٔانطبئهّ( عبيؼخ انًٕصم انُذِٔ انطبدضّ)انزمُبد انحذٚضّ فٙ

 2009انُٓذضّ انًذَّٛ 

14 
انُذِٔ انؼهًّٛ انضبنضّ ) ثؼض انزٕعٓبد انحذٚضخ فٙ رصفٛخ يٛبِ انشرة ( يركس ثحٕس انجٛئّ ٔانطٛطرِ ػهٗ      

       2009انزهٕس     

15 
               2010 لطى انُٓذضّ انًذَّٛ -عبيؼخ انًٕصمانُذِٔ انؼهًّٛ انضبَّٛ) رصًٛى ٔاَشبء انغطٕر ٔانطرق انًغطرِ(      

16 
  2010انُذِٔ انؼهًّٛ انضبنضّ) رمٛٛى ٔالغ انًٛبِ فٙ يحبفظخ َُٕٖٛ( يركس ثحٕس انطذٔد ٔانًٕارد انًبئّٛ 

17 
                                    2010ًٕٓو انجٛئّٛ فٙ يذُٚخ انًٕصم(   يركس ثحٕس انطذٔد ٔانًٕارد انًبئّٛ انُذِٔ انؼهًّٛ  انراثؼّ )ثؼض ان

18 
انُذِٔ انؼهًّٛ انزخصصّٛ )اضٓبو انًراكس انجحضّٛ فٙ رًُٛخ ٔاضزضًبر انًٕارد انًبئّٛ فٙ انؼراق( (   يركس ثحٕس 

                                    2006انطذٔد ٔانًٕارد انًبئّٛ 

19 
                             2011-انُذِٔ انؼهًّٛ انجٛئّٛ انضبنضّ )انٕالغ انجٛئٙ نهًٛبِ فٙ يحبفظخ َُٕٖٛ(   كهٛخ ػهٕو انجٛئّ ٔرمُبرٓب  

20 
 2011-كهٛخ انُٓذضّ/ لطى انُٓذضّ انًذَّٛ َذٔح انزمُٛبد انحذٚضّ فٙ يؼبنغخ انًٛبِ ٔيٛبِ انًطرٔحبد

21 
كهٛخ انُٓذضّ/ لطى انُٓذضّ   -َذٔح  اضزؼًبل انًٕاد انًحهّٛ غٛر انضبرِ ثٛئٛب فٙ اػًبر يذُٚخ انًٕصم انمذًّٚ

        2011- انًذَّٛ

22 
 2013-كهٛخ انُٓذضّ/ لطى انُٓذضّ انًؼًبرّٚ َذِٔ ػهًّٛ) َحٕ صٕرِ حضرّٚ افضم نًذُٚخ انًٕصم(

23 
 2008-بٚبد انصهجّ فٙ انًُبطك انحضرّٚ( يركس ثحٕس انجٛئّ ٔانطٛطرِ ػهٗ انزهٕس انُذِٔ انؼهًّٛ انضبَّٛ )انُف

2018-كهٛخ انُٓذضّ/ لطى ُْذضّ انجٛئّ َذِٔ ػهًّٛ ) يشكهخ انًٛبِ انكجرٚزّٛ فٙ يحبفظخ َُٕٖٛ( 24  

2010 )انًبء انًًغُظ( كهٛخ انسراػّ ٔانغبثبد/ عبيؼخ انًٕصم. َذِٔ ػهًّٛ  25  

بد:انكزت ٔانًؤنف  

1 
 

 

 

 انزذرٚت ٔاألػًبل انزطٕػٛخخـبيـطـبً: 
 

 Mississippi Valley State( انزابثغ نغبيؼاخ Environmental Health programيشابركّ ثكإرش راذرٚت ثؼُإاٌ) 1
University   2004- .دْٕن 

 

2 
 2018   يشبركّ ثبنذٔرِ انزذرٚجّٛ ل) فحٕصبد انطًُذ انشًبنّٛ(

كهٛخ انُٓذضاّ/ لطاى ُْذضاخ  انزؼهٛى انًطزًرفٙدٔرح  ٚجّ  نكٕادر انذٔائر انخذيّٛ )فحٕصبد انزرثّ ٔيٛبِ(/رذر ذٔرادانًشبركّ ث 3
 2004ٔ  2005انطذٔد ٔانًٕارد انًبئّٛ 

4 
 2013يذٚرٚخ ثهذٚبد َُٕٖٛ. نكٕادر ثؼُٕاٌ) يؼبنغخ يٛبِ انفضالد(  دٔرِ رذرٚجّٛ 

5 
 

 
 ّٛشبرن ف انزٙانًؤرًراد انؼهًٛخ ضبدًضب: 
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 انزبرٚخ اضى انًؤرًر و

انمبء ثحش فٙ انًؤرًر انؼهًٙ انُٓذضٙ انضبَٙ .عبيؼخ   انًٕصم / كهٛخ انًشبركّ ٔ  1

.     انُٓذضّ                                                    

 

2013 

  انًطزمجهّٛ(انًؤرًر انؼهًٙ انذٔر٘ انطبثغ )اضزضًبر انًٕارد انًبئّٛ ٔانطجٛؼّٛ رغبِ انزحذٚبد  2

 يركس ثحٕس انطذٔد ٔانًٕارد انًبئّٛ        
2010 

 2009 كهٛخ ػهٕو انجٛئّ ٔرمُبرٓب     -انًؤرًر انؼهًٙ انجٛئٙ االٔل  3

 2011         انًبئّٛ انًؤرًر انؼهًٙ انذٔر٘ انطبدش     يركس ثحٕس انطذٔد ٔانًٕارد 4

 2011 جٛئّ ٔانطٛطرِ ػهٗ انزهٕس   يركس ثحٕس ان- انًؤرًر انؼهًٙ انذٔر٘ انضبَٙ 5

6 
                          انذٔر٘ انزبضغ )انٕالغ انًبئٙ ٔرحمٛك حبعبد انؼراق انزًُّٕٚ( انًؤرًر انؼهًٙ

 يركس ثحٕس انطذٔد ٔانًٕارد انًبئّٛ        

2018 

 
 ضبثؼبً: دٔراد رًُٛخ لذراد أػضبء ْٛئخ انزذرٚص

ٙضى انجرَبيظ انزذرٚجأ و برٚخانز   

1 
 1994 عبيؼخ   انًٕصم -ك انزذرٚصائدٔرح طر

 عبيؼخ   انًٕصم -ك انزذرٚص ائدٔرح طر 2

 
2000 

3 
 2005  هحبضجبدانذٔرح انزأْٛهٛخ ن

4 
 1978 ّانًذَٛ انُٓذضّ لطى / كهجخ انُٓذضّ–دٔرح طرق انزصًٛى االَشبئٙ 

( انزابثغ Environmental Health programكإرش راذرٚت ثؼُإاٌ) 5
 (2ػذد) دْٕن. Mississippi Valley State Universityنغبيؼخ 

 

2004 ٔ2006 

 

لبو ثبإلشراف ػهٛٓب انزٙانًبعطزٛر ٔانذكزٕراِ  رضبئم  

 ربرٚخ انزطغٛم ػُٕاٌ انرضبنخ اضى انجبحش و

1 
   

2 
   

 
لبو ثًُبلشزٓب انزٙانرضبئم   

 انزبرٚخ ػُٕاٌ انرضبنخ اضى انجبحش و

1 
)دبلىم  في سد الوىصل سكنياللوجوع لتصوين هحطة اساله  رزاقنىر وضاح عبد ال

 عالي(

5/2014  

2 
   

 


