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-كبنٛفٕسَٛب -دٚفض -يؼٓذ اعزٕكٕٓنى نهجٛئخ اعزبر صائش  

صيبنخ ثؾضٛخ( )ايشٚكب    

2013 

فهجشاٚذ  د)صيبال–ايشٚكب  –عبيؼخ يٛشكبٌ  اعزبر صائش

 االيشٚكٛخ(
2011 

)صيبنخ ثؾضٛخ( عبيؼخ ٔارشنٕ انكُذٚخ،  اعزبر صائش  2010 

صائش اعزبر  اعزشانٛب )صيبالد-ُضالَذكٕٚ -عبيؼخ كشفش 

 اَذفٕس نذساعبد يبثؼذ انذكزٕساِ(
2006 

 

 انجؾٕس ٔاألَشطخ انـؼـهـًـٛـخ ساثـؼـبً:
 

ٙ نً٘ نهغضء انشًبنٙ يٍ ؽٕع َٓش دعهخ، اعزُزبط ٔؽذح انٓٛذسٔكشاف  انالثؼذ 1  .1989-آراس 20-18، ، انؼشاق، عبيؼخ انًٕطم انًٕطم شكض ثؾٕس عذانًإرًش انؼهًٙ انضبَ

 

 .1989،أٚبس 17-15(، ثهزًٕس، انٕالٚبد انًزؾذح االيشكٛخ ،  IAHS)انضبنش نهؼهٕو انٓٛذسٔنٕعٛخ،  انًإرًش انؼبنًٙ ٕد انًغطؾبد انًبئٛخ انؼؾهخ،خ ثٕعانزجخش يٍ عطؼ انزشث 2

 

 .1991(، 3( انًغبػذ نهؼذد )10، انًغهذ )،ثغذاديغهخ انُٓذعخ ٔانزكُهٕعٛب ،ألَبثٛت يزؼذدح انفزؾبدخطٕؽ ائٚغبد انكهفخ انًضهٗ ن 3

 1993(، 2نؼذد )ا ( 1هذ )، انًغ، يغهخ ُْذعخ انشافذٍٚ، عبيؼخ انًٕطمؼغ آَبس انؼشاقانزٕصٚؼبد االؽزًبنٛخ انًُبعجخ نهغشٚبٌ انغُٕ٘ نج 4

  .1994-آراس 24-22 ، ثغذاد،انُٓذعٛخ انؼغكشٚخ نهكهٛخ انضبَٙ انُٓذعٙ انًإرًش انؼهًٙ انغؼخ انًضهٗ نهخضاَبد انًبئٛخ، 5

 

 .1996، (1(  انؼذد )3 )، انًغهذ، يغهخ ُْذعخ انشافذٍٚ، عبيؼخ انًٕطمٌ يُفشد كذانخ نهًشدٔد االلزظبد٘عؼخ خضٍٚ انفٛؼبٌ نُظبو خض رمذٚش 6

 .1997(، 2(  انؼذد )5، انًغهذ) ، يغهخ ُْذعخ انشافذٍٚ، عبيؼخ انًٕطماشزمبق ٔؽذح انٓٛذسٔكشاف يٍ ػبطفخ يطشٚخ يشكجخ ثبعزخذاو انجشيغخ انخطٛخ 7

 

 انُٓذعخ انًذَٛخ انًإرًش انؼبنًٙ انًزمذو فٙ، (األٔلعٛبعخ رشغٛهٛخ ػهٗ انًذٖ انطٕٚم نخضاٌ يُفشد ثبعزخذاو انخٕاسصيٛبد انٕساصٛخ )انغضء  8
 .2002كبٌَٕ انضبَٙ،  5-3كشاكجٕس،انُٓذ،-، انًؼٓذ انُٓذ٘ انزكُهٕعٙ

 

 انًإرًش انؼبنًٙ انًزمذو فٙ انُٓذعخ انًذَٛخ،،  عٛبعخ رشغٛهٛخ ػهٗ انًذٖ انطٕٚم نخضاٌ يُفشد ثبعزخذاو انخٕاسصيٛبد انٕساصٛخ )انغضء انضبَٙ( 9

 .2002كبٌَٕ انضبَٙ،  5-3كشاكجٕس،انُٓذ،-انًؼٓذ انُٓذ٘ انزكُهٕعٙ 

 

 .2006(،3(  انؼذد )14، انًغهذ) ، يغهخ ُْذعخ انشافذٍٚ، عبيؼخ انًٕطماؽزًبنٛبد ؽبالد انخضٍٚ نُظبو خضٌ ٔالؼٙ 10

 

 .2007(، 4)(  انؼذد15، انًغهذ) ، يغهخ ُْذعخ انشافذٍٚ، عبيؼخ انًٕطمَزؼ انًشعؼٙ نًُطمخ انًٕطم ثبعزخذاو انشجكبد انؼظجٛخ االططُبػٛخ-رمذٚش انزجخش 11

 .2009، َٛغبٌ 27-23،عٕسعٛب -اصُٛٛظ عٕسعٛب نهًٕاسد انًبئٛخيإرًش  رؾذٚذ يإشش نهغفبف نًُطمخ انفزؾخ ثبعزخذاو يُطك انزؼجٛت 12

 .2008(، 3(  انؼذد )16انًغهذ)  .انشافذٍٚ، عبيؼخ انًٕطميغهخ ُْذعخ  ،SIMULINKًَٕرط سٚبػٙ نزشغٛم يجخشح انؼضٚضٚخ ثبعزخذاو رمُٛبد  13

 .2009(، 2(  انؼذد )16انًغهذ)  ،مجمة هندسة تكريت، جامعة تكريت، نائيمتجه التعمم في تقدير التبخر ال  ستخدام شبكة تكميا 14

 .2010(، 6(  انؼذد )18) انًغهذ .يغهخ ُْذعخ انشافذٍٚ، عبيؼخ انًٕطم ، رؾهٛم رشدد انغفبف انٓٛذسٔنٕعٙ )دساعخ ؽبنخ( 15

 .2011-رششٍٚ االٔل – 20-18 –انؼشاق  –اسثٛم  -انغٛبعخ انزشغٛهٛخ نُظبو خضٌ يزؼذد االغشاع ثطشٚمخ ثهٕؽ انٓذف، انًإرًش انؼبنًٙ انشاثغ نغبيؼخ طالػ انذٍٚ 16

ٍ االٔل (  18-17ذٔنٙ األٔل نُٓذعخ انًٕاسد انًبئٛخ )انًإرًش ان دساعخ يخزجشٚخ نؾغبة يؼبيم انزظشٚف فٙ انٓذاساد انغبَجٛخ راد ؽبفخ َظف دائشٚخ، 17  رششٚ

 ثغذاد. –انزكُهٕعٛخ  انغبيؼخ – 2012-

 ثغذاد. –انغبيؼخ انزكُهٕعٛخ  – 2012-رششٍٚ االٔل (  18-17، انًإرًش انذٔنٙ األٔل نُٓذعخ انًٕاسد انًبئٛخ ) ٛخ انًضهٗ أعفم عذ انمبئىئانًغبؽبد ٔانزخظٛظبد االسٔا 18

 ثغذاد. –انغبيؼخ انزكُهٕعٛخ  – 2012-رششٍٚ االٔل  (18-17انًإرًش انذٔنٙ األٔل نُٓذعخ انًٕاسد انًبئٛخ ) ، SIMULINKثبعزخذاو رمُٛبد  بح نغذ انًٕطميؾبكًَٕرط  19

 .2013، (5(  انؼذد )21انًغهذ)  .يغهخ ُْذعخ انشافذٍٚ، عبيؼخ انًٕطم ،ًَٕرط رظبدفٙ داًُٚٙ نزشغٛم َظبو خضٌ يُفشد )دساعخ ؽبنخ(،  20

 .2013(، 4(  انؼذد )20انًغهذ)  مجمة هندسة تكريت، جامعة تكريت، رمٛٛى االداء انًغزمجهٙ نُظبو خضٌ شًبنٙ انفزؾخ فٙ رٕنٛذ انطبلخ انكٓشٔيبئٛخ، 21

ٙ ر 21-19انؼشاق،  –انًٕطم –عبيؼخ انًٕطم  -ًَٕرط شجكخ ػظجٛخ اططُبػٛخ نزشغٛم َظبو خضٌ يُفشد، انًإرًش انُٓذعٙ انضبَٙ 22  .2013 –ششٍٚ انضبَ

 .2014(، 1(  انؼذد )17َظبو يؾبكبح نزشغٛم خضاٌ عذ ثخًخ )دساعخ يمبسَخ(، يغهخ عبيؼخ دْٕن، انًغهذ)  23

 .2015(، 1(  انؼذد )18ًَزعخ رشغٛم خضاٌ ثخًخ ثبعزخذاو يغٛطش ٚؼزًذ انًُطك انؼجبثٙ، يغهخ عبيؼخ دْٕن، انًغهذ      ) 24

 

 ثشٚطبَٛب. . 2015،    193-179(، ص2(  انؼذد )5انًٕطم شًبنٙ انؼشاق، انًغهخ انؼبنًٛخ نهؼهٕو ٔانزكُهٕعٛب انٓٛذسٔنٕعٛخ، انًغهذ)  ًَزعخ عٛبعخ انزشغٛم انشٓش٘ نغذ 25
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 .2015ًَٕرط إلداسح انًٛبِ فٙ يُطمخ يخزبسح يٍ ؽٕع َٓش انضاة االػهٗ، يمجٕل نهُشش فٙ يغهخ عبيؼخ دْٕن،  26

 االداسح انًبئٛخ نًُطمخ يخزبسح يٍ ؽٕع َٓش انضاة االػهٗ،رأصٛش اػبفخ خضاٌ عذ ثخًخ ػهٗ خطخ  27

 انؼشاق.  –، اسثٛم 2016-، َٛغب14ٌ-12يُشٕس فٙ انًإرًش انؼبنًٙ االٔل نهُٓذعخ ٔانزكُهٕعٛب انًجزكشح، عبيؼخ طالػ انذٍٚ نهفزشح يٍ  

 انًغهذ انغبدط،ISSN:2165-6282 (، يغهخ انؼهٕو االكبدًٚٛخ ،GRAPH MODELفغ انُضاع فٙ ؽٕع َٓش انفشاد ثبعزخذاو ) 28

 .2016، 306-295انظفؾبد ، (1)انؼذد 

ٙ  –انؼشاق ػهٗ ؽٕع َٓش انفشاد  -عٕسٚب-فغ انُضاع انًبئٙ ثٍٛ رشكٛب 29   –سؤٚخ ُْذعٛخ. يإرًش االيٍ انًبئٙ انؼشث

 نجُبٌ. –ثٛشٔد  – 2017-/ آٚبس 4-3َمبثخ انًُٓذعٍٛ انهجُبٍَٛٛ، 

 ، اسثٛم .2017/ آٚبس/15-14  -لخ يٍ االؽٕاع انًبئٛخ انظغٛشح(، انًإرًش انُٓذعٙ االٔل نهًٛبِ ٔانطبلخانكهًخ االفززبؽٛخ )ؽظبد انطب 30

 

 

 

 

زت ٔانًإنفبدانك :ساثؼبً     

 

        انزذسٚت ٔاألػًبل انزطٕػٛخخـبيـغـبً: 

 

 

 

 

 

ٙ رظًٛى عذ انمبئى   1  .1989انًٕطم  –انًشبسكخ ف  

 

ٙ نُبظى عبيشاء  2  ٙ ثُبء انًُٕرط انفٛضٚبئ .1990انًشبسكخ ف  
 

 3 . 1991داخم ؽشو عبيؼخ انًٕطم ٔالزشاػ انؾهٕل انًُبعجخ دساعخ يشكهخ رغًغ يٛبِ األيطبس   

 

ٙ يششٔع عذ ثبدٔػ خالل طٛف ػبو يُٓذط اع 4  ٘ ف 1997زشبس  

ٙ نزشغٛم يجخشح انؼضٚضٚخ  5  .2005ًَٕرط سٚبػ  

 

ٗ انضاة األعفم نًؾطخ كٓشثبء انذثظ انغبصٚخ  6  2006رؾذٚذ يُغٕة انًأخز ػه  

ٙ نغهجٛخ نا انزأصٛشاددساعخ  نغُخ انًشبسكخ فٙ  7  ٕ انزشك 2007غذ انٛغ  

ٙ يُٓب عذ انًٕطم  8  ٙ ٚؼبَ ٙ نغُخ دساعخ انًشبكم انز .2007انًشبسكخ ف  

ٌ انزشغٛم  9    SIMULINK        ثبعزخذاو رمُٛبد غذ انًٕطمن انٕالؼٙدساعخ ثؼُٕا

ٙ َذٔح "عذ انًٕطم  ُذعخ انًذَٛخ أٍٚ ئنٗف   .  2008 -شجبؽ-عبيؼخ انًٕطم–" ألبيٓب لغى آن

 

ٙ َذٔح "دساعخ ثؼ 10  ٍ انغبثٛبد انظغٛشح ف ٌ ؽظبد انطبلخ انكٓشثبئٛخ ي  عبيؼخ انًٕطم– ُْذعخ انًٕاسد انًبئٛخلغى  ُٕا

  ٌ ٙ انًُبؽك انغبف"رطٕٚش انغبثٛثؼُٕا ٌ   "ّبد ف  2008-َٛغب

ٖ نغبٚخ  11  ٙ اػذاد خطخ انزًُٛخ انًكبَٛخ نًؾبفظخ َُٕٛ ٙ  21. سلى انؼمذ 2020انًشبسكخ ف  ، ٔصاسح انزخطٛؾ1/7/2011ف
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 شبسن فّٛ انزٙانًإرًشاد انؼهًٛخ عبدًعب: 

 انزبسٚخ اعى انًإرًش و

1 
 1989/آراس 20-18 انؼشاق - ، عبيؼخ انًٕطمانًٕطم انًإرًش انؼهًٙ انضبَٙ نًشكض ثؾٕس عذ

2 
 1989/أٚبس 17-15 ايشٚكب-(، ثهزًٕس IAHS)انضبنش نهؼهٕو انٓٛذسٔنٕعٛخ،  انًإرًش انؼبنًٙ

3 
 1988/رششٍٚ صبَٙ 3-1 عبيؼخ انًٕطم -انًإرًش انُٓذعٙ االٔل

 ، ثغذادانُٓذعٛخ انؼغكشٚخ نهكهٛخ انضبَٙ انُٓذعٙ انًإرًش انؼهًٙ 4
 1994/آراس 22-24

5 
 2002/كبٌَٕ انضبَٙ 5-3 ذانُٓ - كبساكجٕس، نهًزمذو فٙ انُٓذعخ انًذَٛخ انًإرًش انؼبنًٙ

6 
 2009/َٛغبٌ  27-23 عٕسعٛب -اصُٛٛظ  -يإرًش عٕسعٛب انؼبنًٙ فٙ انًٕاسد انًبئٛخ

7 
 2011/رششٍٚ صبَٙ 20-18 انؼشاق –اسثٛم  -انًإرًش انؼبنًٙ انشاثغ نغبيؼخ طالػ انذٍٚ

8 
 2012/ٔلرششٍٚ ا 18-17 ثغذاد –انغبيؼخ انزكُهٕعٛخ  – ذٔنٙ األٔل نُٓذعخ انًٕاسد انًبئٛخ انًإرًش ان

9 
 2013/صبَٙششٍٚ ر 21-19 انؼشاق، –انًٕطم –عبيؼخ انًٕطم  -انًإرًش انُٓذعٙ انضبَٙ

 انؼشاق –اسثٛم انًإرًش انؼبنًٙ االٔل نهُٓذعخ ٔانزكُهٕعٛب انًجزكشح،  10
 2016/َٛغبٌ 12-14

 نجُبٌ. –ثٛشٔد َمبثخ انًُٓذعٍٛ انهجُبٍَٛٛ،  –يإرًش االيٍ انًبئٙ انؼشثٙ  11
 2017/آٚبس  3-4

 ، اسثٛم .-انًإرًش انُٓذعٙ االٔل نهًٛبِ ٔانطبلخ 12
 2017آٚبس/ 14-15  

 
 عبثؼبً: دٔساد رًُٛخ لذساد أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ

ٙعى انجشَبيظ انزذسٚجأ و  انزبسٚخ 

-كبنٛفٕسَٛب -دٚفض -يؼٓذ اعزٕكٕٓنى نهجٛئخ 1  

صيبنخ ثؾضٛخ( )  
2013 

)صيبنخ ثؾضٛخ( عبيؼخ ٔارشنٕ انكُذٚخ،  2  
2010 

3  
 

4  
 

5 
  

 
 

ِ  سعبئم لبو ثبإلششاف ػهٛٓب انزٙانًبعغزٛش ٔانذكزٕسا  

 ربسٚخ انزغغٛم ػُٕاٌ انشعبنخ اعى انجبؽش و

1 
نتح المرجعي لمنطقة الموصل  -تخمين التبخر افزخبس ػجذانغٕاد

 باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية.
 دكزٕساِ

2 
هيدروليكية الجريان فوق هدار جانبي ذو حافة رقيقة  َبدسح ػجبط

.  شبه دائرية  
 دكزٕساِ

3 
 اغب سػب يٛشٔاٌ

رطجٛك ًَٕرط رخطٛطٙ نفغ انُضاع انًبئٙ ػهٗ ؽٕػٙ دعهخ 

د.ٔانفشا  
 دكزٕساِ

4 
 عهًٛبٌ داؤد

انزشغٛم األيضم نغذٔد ؽٕع دعهخ شًبل انفزؾخ نزٕنٛذ انمذسح 
 يبعغزٛش
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.انكٓشثبئٛخ ثبعزخذاو انخٕاسصيٛبد انٕساصٛخ  

5 
 ٕٚعف ْبشى

. ًَٕرط يؾبكبح نًُظٕيخ انخضٌ شًبل انفزؾخ  
 يبعغزٛش

6 
 اًٍٚ سافغ

ًَٕرط رظبدفٙ داًُٚٙ نزشغٛم َظبو خضٌ يُفشد )دساعخ 

 ؽبنخ(.
 يبعغزٛش

7 
 ػًشاٌ َضاس

ػهٗ يُطمخ يخزبسح فٙ يؾبفظخ  WEAPرطجٛك االداح 

َُٖٕٛ. 
 يبعغزٛش

8 
 ؽبفع لبعى

انزشغٛم االيضم نخضاٌ ػهٙ كٕطٙ نغشع رٕنٛذ انطبلخ 

رشكٛب(–انكٓشٔيبئٛخ. )عبيؼخ غبص٘ ػُٛزبة   
 يبعغزٛش

9 
 يٓذ٘ كهٕ

ًَٕرط يؾبكبح نخضاٌ ثخًخ ػهٗ َٓش انضاة االػهٗ. )عبيؼخ 

 دْٕن(
 يبعغزٛش

10 
 ػجذانؼضٚض يؾًذ ؽٛت

.انُضاع انًبئٙ ػهٗ َٓش٘ انضاة االعفم ٔدٚبنٙ  
 يبعغزٛش

11 
 صْشاء كهش٘

ًَٕرط نإلداسح انًبئٛخ نًُطمخ يخزبسح فٙ ؽٕع انضاة 

)عبيؼخ دْٕن( االػهٗ.  
 يبعغزٛش

 
لبو ثًُبلشزٓب انزٙشعبئم ان  

 انزبسٚخ ػُٕاٌ انشعبنخ اعى انجبؽش و

1 
  انؼششاد 

2 
   

 
 


