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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي شذى حازم داؤد الزكر االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 المائيةجامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم هندسة السدود والموارد  جهة العمل

 موارد مائية التخصص

 997776690776363 الجوال 997776637766900 العمل هاتف

 البريد االلكتروني

shathahzakar@gmail.com  

s.alzakar@uomosul.edu.iq 

 

 الموقع االلكتروني 

http://engineering.uomosul.edu.iq 

https://www.researchgate.net/profile/Shatha_Al-Zakar2 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=1Uv

e-dAAAAAJ 

 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 تركيا Gaziantep University 2017 الدكـتــــوراه
Civil 

Engineering 

 موارد مائية العراق جامعة الموصل 0222 الماجســــتيـر

 ري وبزل العراق جامعة الموصل 5891 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةـالـثـاً: ث
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى االن - 0997من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية

 0999-0770 كلية الهندسة –جامعة الموصل  طالبة دراسات عليا

 التدريسسيرة ذاتية لعضو هيئة 
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 0770-0776 كلية الهندسة –جامعة الموصل  معيدة

 0776-0707 جزيرة الشمالي والجنوبيمشروع ري ال مهندس تنفيذي

 0707-0706 سد الموصل مهندس تنفيذي

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

0 Disaggregation of Annual to Monthly Streamflow: A Case Study of Kızılırmak Basin 

(Turkey).  

0 Disaggregation of Annual to daily Streamflows: A linear deterministic method 

 نتح في مدينة الموصل-االتجاه العام للتبخر والتبخر 3

 تخمين البيانات االنوائية لمحطات مختارة في شمال العراق 7

لبعض الجواري المختارة قرب الموصل وحصاد المياه فيها :  تحديد الخواص المورفولوجية والهيدرولوجية 6

 .المؤتمر العلمي الدوري السادس لمركز بحوث السدود والموارد المائي

 مكونات السلسلة الزمنية لدرجات الحرارة في مدينة الموصل 7

 بعض السمات الهيدرولوجية لنهر الزاب الكبير في اسكي كلك 6

 ضل للتصاريف الشهرية والسنوية لنهر دجلة في محطة زاخوالتوزيع االحتمالي االف 0

 تحليل االتجاه العام لالمطار السنوية في مدينة الموصل 7

 الجريان في القنوات المركبة غير المتناظرة 09

 الكتب والمؤلفات:

 اليوجد 0

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

 اليوجد 0

 
 شارك فيه التية المؤتمرات العلميسادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

 0900 التحديات التي تجابه الموارد المائية في نينوى 0

0 Disaggregation of Streamflow With Parametric Approach: 

A Case Study of Kızılırmak Basin 

0906 

 0900 تحديات الشحة واالستدامة وتغير المناخ 3

 0900 جامعة دهوك–الهندسي  المؤتمر االول للتعليم 7

 0900 الشحة واالستغالل -واقع الموارد المائية في العراق 6
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 0909 الموارد المائية بين الواقع والطموح 7

 0990 تطوير استخدام مياه الجابيات الصغيرة في المناطق الجافة 7

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يبسم البرنامج التدريأ م  التاريخ 

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  0  0009  

 2005 جامعة الموصل -دورة حاسبة 2

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  3  9009  

 2001 دورة في الحاسبات وانظمة التشغيل 4

 2001 دورة اساليب القياس والتقويم 5

جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  6  0770 

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

   اليوجد 0

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

   اليوجد 0

 
 


