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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي د. يونس محمد حسن  االسم

 استاذ مساعد المرتبة العلمية

 كلية الهندسة /جامعة الموصل جهة العمل

 هندسة الموارد المائية/ري وبزل التخصص

 31138770770 الجوال  العمل هاتف

 Younishassan2010@yahoo.com البريد االلكتروني

  الموقع االلكتروني 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 1997 الدكـتــــوراه
هندسة الري  العراق الموصل

 والبزل

 الماجســــتيـر
هندسة الري  العراق الموصل 1983

 والبزل

 البكالوريـوس
هندسة الري  العراق وصلالم 1979

 والبزل
 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 مدرس مساعد
 4898-4891 جامعة الموصل/كلية الهندسة

 6002-4881 جامعة الموصل/كلية الهندسة مدرس

 -6002 جامعة الموصل/كلية الهندسة استاذ مساعد

 

 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
 

  



ة الموصل/ كلية الهندسةجامع  

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 الـعـلـمـيـة البحوث واألنشطة رابـعـاً:
 

7 
 4899المؤتمر الهندسي العراقي الثاني    تقويم عملي لنماذج ارتشاح المطر التجريبية

2 
 4899التصريف وخواص الجريان فوق السدود الغاطسة  المؤتمر الهندسي العراقي الثاني 

بحوث الزراعية مجلة التاثير اضافة نسب مختلفة من مخلفات الطيور على الخواص الفيزيائية التربة  0

   4899  جامعة بغداد

8 
المؤتمر العلمي الثاني لمركز استنباط وحدة الهيد وغراف الالبعدي للجزء الشمالي لحوض نهر دجلة  

 4880الموصل بحوث سد 

5 
المؤتمر العلمي الثاني دراسة معدل ارتشاح ماء المطر بعد زمن تشبع السطح لترب مختلفة القوام 

 4880وصل  لمركز بحوث سد الم

6 
 4881استنباط معادلة لالرتشاح تحت الغمر  مجلة تكريت العلمية جامعة 

1 
 عدد خاص من مجلة هندسة الرافدينعمق الخريان الداخل وتقدم الماء في الري الشريطي المستوي 

4881 

7 
 6040استنباط معادلة لتخمين زمن تشبع السطح تحت المطر مجلة التقني/مؤسسة المعاهد 

9 
 4899على تناسق توزيع مياه الري مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية  المرشاةتأثير ترتيب 

73 
جامعة –مجلة تكريت العلمية  المرشاةدراسة تناسق االرواء لمنظومة ري تعمل بنوعين من رؤوس 

 4881كلية الهندسة -تكريت

77 
جامعة –ظة نينوى مجلة تكريت العلمية الل مياه الينابيع ألغراض الري في محافغاتجاهات الست

 6000كلية الهندسة -تكريت

72 
تمثيل الري نمط االبتالل للري بالتنقيط السطحي مع اخدود مملوء بالحصى مجلة ديالى للعلوم 

 4842جامعة ديالى -الهندسية كلية الهندسة

مجلة  ة التقدم للري الشريطي المستوي باستخدام نموذج مقترح للموازنة الحجميةدراسة العوامل المؤثره في دال 70
 6102هندسة الرافدين 

 الكتب والمؤلفات:

 
 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

7 
 ماليزيا. upmبرنامج تطوير الكوادر التدريسية /جامعة 

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

المؤتمراسم  م  التاريخ 

7 
 3/11/1988-1 المؤتمر الهندسي العراقي الثاني



ة الموصل/ كلية الهندسةجامع  

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

2 
 20/3/1990-18 المؤتمر العلمي الثاني لمركز بحوث سد الموصل

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

7 
 8/9/2011  اليزيام upmبرنامج تطوير الكوادر التدريسية خارج العراق جامعة

2 
 28/11/1987 دورة طرق التدريس 

0 
 8/12/2007 للحاسبات التعليميةالدورة 

8 
  

5 
  

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

7 
في الري تطوير نموذج رياضي للموازنة المائية الحجمية  الجواد افتخار عبد

 الشريطي
6000 

2 
 6001 حساب وتحليل االحتياج المائي باستخدام طريقة  بينمان مونتيث شفيقة سلطان

0 
تأثير تغير خصائص االرتشاح على امتداد المضمار في اداء  الرزاق خضر عبد

 الري الشريطي
6001 

8 
 6042 الري بالتنقيط تحت السطحي باستخدام اخدود مملوء بالحصى احمد شهاب 

5 
 4888 لقياس االرتشاح تقييم الطرق الحقلية عالء كمال رؤوف

6 
 6004 وتناسق االرواء تاثير درجة حرارة الماء في االرتشاح مهدي صالح ياسين 

1 
تخدام الري لمحصول الذرة الصفراء العروة الربيعية نمذجة اس احمد ازهر ذنون

 والخريفية

6006 

7 
اعماق الغمر المتقطع والمستمر واعادة استخدام ماء  تاثير عمار محمود المشهداني

 الغسيل في عملية الغسيل

6001 

9 
 6040 تقويم دوال التقدم والتشرب في الري بالمروز احمد علي محمد

73 
التخطيط االمثل لخزان حقلي لخزان المياه في منطقة مختاره  زهراء غانم يونس

 في محافظة نينوى

 

 
   


