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 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 الري والبزل العراق جامعة الموصل 6002 الدكـتــــوراه

 الري والبزل العراق جامعة الموصل 5891 الماجســــتيـر

 الري والبزل العراق جامعة الموصل 5898 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العملية ثـالـثـاً:
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

ة عضو الهيئ

 التدريسية
 الى االن - 6110من  مدرس مساعد عضو الهيئة التدريسية

 مدرس

 الى االن - 6110من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية

كلية الهندسة –جامعة الموصل   

 الى االن - 6110من  01/06/0211-62/0/0210 عضو الهيئة التدريسية

/6/0221 12- 01/06/0211  

 00/1/6100 – 06/6/0221 كلية الهندسة –جامعة الموصل  مساعدأستاذ 

 00/1/6100 كلية الهندسة –جامعة الموصل  أستاذ

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 ، المشاريع من عدد تصميماالشتراك في 

 مشروع األولية التصاميم مشروع ومنها

  الهيدروليكي والموديل. القائم سد

  .سامراء منظومة

  الهندسي االستشاري المكتب

 ري تصاميم تدقيق إعادة لجنة ضمن العمل

 الشمالي الجزيرة

 0216آيار  -0210آيار  ري الجزيرة الشماليالمنشأة العامة 

   

 

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

 وزيع مياه الري بالرشتأثير تبادل مواقع انابيب الري على انتظام ت 0

 تأثير ترتيب المرشات على انتظام توزيع المياه 6

 تأثير ارتفاع قصبة المرش والضغط على انتظام الري بالرش  0

 تقييم المياه الجوفبة لحوض نهر الفرات شمال سدة الهندية 7

 تقييم معامالت دالة التشرب في الري بالمروز 1

 دام توزيع كامبلتخمين الجريان األقصى باستخ 0

 تأثير الريح على تناسق االرواء لنظم الرش الثابتة 6

 تقويم كفاءة وتناسق وكفاية االرواء بالرش خالل الموسم 1

 تحليل طور تقدم الماء في الري الشريطي 2

 استنباط معادلة لالرتشاح في حالة الغمر 01

 وس المرشاتدراسة تناسق االرواء لمنظومة رش تعمل بنوعين من رؤ 00

 تقدم جبهة االبتالل خالل طور إعادة توزيع الرطوبة تحت مصدر نقطي 06

 تأثير الكثافة الظاهرية للتربة على تقدم جبهة االبتالل تحت مصدر تنقيط نقطي 00

 تقدم جبهة االبتالل في تربة مزيجية غرينية تحت مصدر تنقيط خطي 07

   مع العمق على تقدم جبهة االبتالل تحت مصدر تنقيط  خطي تأثير تغير الكثافة الظاهرية للتربة 01

 تناسق توزيع الماء في المنطقة الجذرية 16

 تخمين بيانات الغيض لمستويات رطوبة ابتدائية مختلفة للتربة 17

 معامل الشكل خالل طور التقدم  في الري الشريطي 18

 ء مصدر تنقيط خطي)أ( نمط االبتالل تأثير انحدار سطح التربة على أدا 19

 تأثير انحدار سطح التربة على أداء  مصدر تنقيط خطي)ب(السيح السطحي 20

 إيجاد كفاءة الخزن ومعامل العجز للتوزيع الخطي ألعماق االرتشاح 21

22  

 الكتب والمؤلفات:
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0 
 .0226هندسة نظم الري الحقلي، دار الكتب للطباعة والنشر/جامعة الموصل، 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

0 
 

6 
 

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

0 
 0211 المؤتمر الهندسي العراقي الثاني،

6 
  

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

جامعة الموصل –س الجامعي طرائق التدري 0  
0216 

جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  6  
6111 

0 
 HYDRUS-1D 6106 دورة في استخدام برنامج ال 

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

 محمد طارق محمود داؤد 0
يع الرطوبة في تربة مزيجية غرينية تقدم  جبهة االبتالل وتوز

 تحت مصدر تنقيط  خطي

6116 

حمهند عباس سليمان صال 6  

 

تحت  لنوعين من التربة على نمط البتالل نحدارل تأثير ا
 مصدر تنقيط خطي

6100 

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

0 
السطحي انيادلة سانت فاننت للجرمبسط لمع ليحل تحل يونس نجيب سعيد  1996/10/09 

6 
طييالري الشر في ةيالحجم ةيللموازنة المائ اضيينموذج ر ريتطو الجواد العاني افتخار عبد  2000/10/29 

3 
 2001/10/02 الري اهيفاصلة االرواء في فواقد التبخر لم ريتاث سنان عدنان سليمان
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4 
لمرجعي المائي ا االستهالك لحساب ثيمونت-نمانيالفاو بمعادلة  مييتق هللا شفيقة سلطان عبد

ناقصة في العراق و كاملة ةيمناخ اناتيب  

2002/09/25 

5 
 ومييال نتح المرجعي التبخر نيلتخم ةياصطناع ةيأنموذج شبكة عصب افتخار عبد الجواد العاني

الموصل منطقة   

10/06/6110 

6 
ابتةبالرش الث الري تناسق اإلرواء لمنظومةالماء الممغنط في  ريتأث سليمان أيوبزياد   2007/03/14 

7 
ري  من فتحة انبوب متجانسة لحركة الماء في تربة ةيدراسة مختبر احمد عامر سلطان

قيعم  

 ثابته فيتصار بمعدل

2008/11/23 

8 
ائق المحسوبة بطر المبازل نيدراسة العوامل المؤثرة على المسافة ب ياسين  علي محمد

 مختلفة

2009/04/02 

9 
ربةفي الت والملوحة ةيمالحة على اإلنتاج اهيالري الناقص بم ريتأث عمر مقداد عبد الغني  2009/10/07 

10 
 معاملة اً يمشبعة جزئ ةيلترب جبس ةياالنتشار والنفاذ ةيدراسة خاص وليد نايف أيمن

معاملة )عملي ونظري( ريوغ  

2009/10/08 

11 
الموصل في لييالمطر والري التكم اهيستفادة من مدراسة مدى اال ريم محمد الكيالني  2009/11/25 

12 
 2010/08/10 دوال التقدم والتشرب في الري بالمروز ميتقو أميناحمد علي 

13 
 اهيباستخدام الم الري على اداء منقطات سييالمجال المغناط ريتاث علي محمد زةيعز

 المالحة

6100 

14 
   

 
 


