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 انـجـيـبنـبد انـشـخـصـيـخ أًالً:

 

  انرلى انٌظيفي يحًذ احًذ صعيذ االصى

 يذرس انًرتجخ انعهًيخ

 لضى ىنذصخ انجيئخ ريخ انعًم

 ىنذصخ انجيئخ انتخصص

 1819614 770 00964 انزٌال  انعًم ىبتف

 انجريذ االنكترًني
massd2313@gmail.com 

 

 انًٌلع االنكترًني 

massd2313@uomosul.edu.iq 

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Ahmad_Said 

 

 

 انـعـهـًـيـخ انًؤىالدبً: حـبنـيـ

 

 انتخصص انجهذ اصــى انزبيعـــخ صــنخ انتخـرد انذررـخ

    --- الدكـتــــوراه

 ىنذصخ انجيئخ انعراق انًٌصم 2007 الماجســــتيـر

 ىنذصخ يذنيخ انعراق انًٌصم 4891 البكالوريـوس

 

 انخجراد انعًهيخحـبنـخـبً: 

 

 خانفترح انزيني ريخ انعًم انٌظيفخ

 مهىدس مدوي
 1331-1330 جبمعت المىصل –دائرة الشؤون الهىدصيت 

 2003-1331 جبمعت المىصل-مركز بحىث البيئت والضيطرة علً التلىث تدريضي وببحج

 2011- 2003 جبمعت المىصل -قضم الهىدصت المدويت –كليت الهىدصت  تدريضي

 2012-2011 جبمعت المىصل -قضم هىدصت البيئت –كليت الهىدصت  تدريضي

 

 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 جبمعت المىصل/ كليت الهىدصت

عىىان البريد االليكترووي                       رقم الهبتف                                 التدريضي            اصم   

 انجحٌث ًاألنشطخ انـعـهـًـيـخ راثـعـبً:

 

" نحو انشاء سٌاسة متكاملة فً مجال التعلٌم البٌئً فً الدول العربٌة" مقبول للنشر فيً ميمتمر البٌئية  1
 .  2000الحضرٌة والمدن العربٌة فً القرن الحادي والعشرٌن ، تونس ، 

جلية ضييمن مدٌنيية المو ييل" ، مجليية الرافييدٌن لل ندسيية ، "تغياٌر تركٌييال انٌونيياو الموجبيية فييً ن يير د 2
 .  2002 ، 11/1 المو ل ، العراق ،

" ، فيً مدٌنية المو يل وادي عكاب وتاثٌرها على ن ر دجلةم ب فضالو مطروحاو نوعٌة "تقٌٌم  3
 .2003 ،11/1 مجلة الرافدٌن لل ندسة ، المو ل ، العراق ،

ال ييلبة" ، نييدوال كلٌيية ال ندسيية ، جامعيية المو ييل ، العييراق ،  "التقنٌيياو الحدٌثيية فييً ادارال ال ضييالو 4
2001. 

"التقنٌيياو العالمٌيية فييً ادارال الن اٌيياو ال ييحٌة ال ييلبة" ، نييدوال كلٌيية ال ندسيية ، جامعيية المو ييل ،  5
 .2002العراق ، 

 .2002"أمثلٌة ادارال الن اٌاو ال لبة فً مدٌنة المو ل" ، ندوال المٌاه فً العراق ، األردن ،  6

مجلية تكرٌيو للعليوم " ، تأثٌر م يب ن ير اليالاب األعليى عليى ال  يائع النوعٌية لمٌياه ن ير دجلية" 7
   2005، 12/2،  ال ندسٌة

اسلوب جدٌد لمعاملة الن اٌاو ال لبة فً مدٌنة المو ل ومقارنة كل ته مع انسيلوب الحيالً لمعاملية " 8
 2005، 12/1،  مجلة تكرٌو للعلوم ال ندسٌة" ، الن اٌاو

9 
 انشراف على رسالتً دبلوم عالً

11 
تدريش العديد مه المقرراث 4 هىدصت الضيطرة علً تلىث الهىاء ، ادارة المشبريع ، الرصم االوشبئي ، الرصم الهىدصي 

 ، هىدصت البيئت ، المضبحت المضتىيت ، هىدصت التبصيضبث المبئيت والصحيت 

 ولحد اآلن. 1554 ندسة المدنٌة وفرع هندسة البٌئة منذ انشراف على مشارٌع ت رج طلبة قسم ال 11
 ت امٌم محطاو اسالة -
 ال رف ال حًمعالجة مٌاه ت امٌم محطاو  -
 الجدولة الالمنٌة لعمل مجمع سكنً باست دام برنامج برٌمافٌرا -
 لمجمع سكنً تاسٌساو مائٌةت مٌم شبكة  -
 تاثٌر المرور على الضوضاء دا ل انبنٌة  -
 عمل مسح طوبوغرافً لموقع دا ل الحرم الجامعً -

اعداد ت امٌم بٌئٌية و يحٌة للعدٌيد مين المشيارٌع 6 من ومياو ال يرف ال يحً ومحطياو الضي  ،  12
من وماو نسالة الماء فً انبنٌة على ا يتالف انواع يا ، ت يمٌم من ومية ت يرٌف مٌياه انمطيار ، 

  اٌاو ال لبة ، ت مٌم انعمال ال حٌة لمشروع محطة تجمٌع الن
 اعداد تقارٌر انثر البٌئً م تلف األنشطة ال ناعٌة والالراعٌة ال ا ة والحكومٌة 13

 للعدٌد من األبنٌة فً المو ل (Plumbing)ت مٌم شبكاو التأسٌساو المائٌة  14

عٌن للعدٌيد ميين المشيارٌع للقطييا (Feasibility Study)وال نٌية  اعيداد تقيارٌر الجييدوق انقت يادٌة 15
 العام وال اع

برمجييية واعيييداد م ططييياو المنٌييية للعدٌيييد مييين المشيييارٌع الحكومٌييية وال ا ييية باسيييت دام برنيييامجً  
Primavera ver. 3 & Ver. 6  وبرنامجMS Project 2010. 

 انكتت ًانًؤنفبد:

 

 

 

 

 



 جبمعت المىصل/ كليت الهىدصت

عىىان البريد االليكترووي                       رقم الهبتف                                 التدريضي            اصم   

 انتذريت ًاألعًبل انتطٌعيخخـبيـضـبً: 

 

 ((Trainerمسؤول أو محاضر  مدرة 1

   2002-2001البٌئة ، نقابة الم ندسٌن العراقٌة فرع نٌنوق ، دورال حماٌة. 

  ، 2001ندوال حماٌة البٌئة ، دائرال  حة نٌنوق. 

 ، 2002ندوال حماٌة البٌئة ، مجلس محاف ة نٌنوق. 

 6دوراو ادارال المشارٌع باست دام برنامج برٌمافٌرا للعدٌد من دوائر المحاف ة ومن ا 
 لحد اآلن. 2001ق وبلدٌة المو ل منذ دوائر محاف ة نٌنوق وبلدٌاو نٌنو -
 .2002دائرال اسكان نٌنوق ،  -
 .2005مدرسة القدس ، والارال الت طٌط والتعاون اننمائً ،  -

 في وقببت المهىدصيه العراقيت فرع ويىىي. 2012دورة ادارة المشبريع  -

 (Trainee)متدرب  2

 Committee Sustainable Health Outreach Program (CSHOP), Medical 
Centre, University of Mississippi, USA, 2004. 

 دورال  

 
 شبرك فيو انتيانًؤتًراد انعهًيخ صبدًصب: 

 انتبريخ اصى انًؤتًر و

1   

2   

3   

 

 صبثعبً: دًراد تنًيخ لذراد أعضبء ىيئخ انتذريش

يصى انجرنبيذ انتذريجأ و  انتبريخ 

ربيعخ انًٌصم –طرائك انتذريش انزبيعي  1  2116 

ربيعخ انًٌصم –طرائك انتذريش انزبيعي  2  2111 

ربيعخ انًٌصم –ثريزيبد انحبصٌة  3  2111 

ربيعخ انًٌصم –صاليخ انهغخ انعرثيخ  4  2118 

 

لبو ثبإلشراف عهييب انتيانًبرضتير ًانذكتٌراه  رصبئم  

 تبريخ انتضزيم عنٌاٌ انرصبنخ اصى انجبحج و

 
   ال يٌرذ

لبو ثًنبلشتيب انتيبئم انرص  

 انتبريخ عنٌاٌ انرصبنخ اصى انجبحج و

 
   ال يٌرذ

 


