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لتدريسي                                 رقم الهاتف                                 عنوان البريد االليكترونياسم ا  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي العبيديموسى  غادة يونس عبد هللا  االسم

 مدرس مساعد المرتبة العلمية

 سدود والموارد المائيةقسم هندسة ال –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  جهة العمل

 هيدرولوجي/هندسة ري وبزل   التخصص

 91197600700 الجوال  العمل هاتف

    ga621236@gmail.com,   g.alobahdy@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني

 الموقع االلكتروني 
https://www.researchgate.net/profile/Ghada_Alobaidy  

https://scholar.google.com/citation?user=sS1rbcMAAAAj&hl=en  
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة خـرجســنة الت الدرجـة

 ---- ---- --------- ---- الدكـتــــوراه

 ري وبزل  العراق جامعة الموصل 2002 الماجســــتيـر

 ري وبزل العراق جامعة الموصل 6891 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 سيةالهيئة التدري ةعضو
 ولحد االن 2002 كلية الهندسة –جامعة الموصل 

 8978-8990 كلية الهندسة –جامعة الموصل            شعبة الدراسات العليا  ةمسؤول

   

   

   

 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

 6/دراسة نوعية المياه الجوفية في حقل المشراق 7

8 
المائي واستخدامات االرض لبحيرة الثرثار شمال غرب بغداد باستخدام البيانات  تحديد المساحة الفيضية للمسطح

 Aqua MODISالفضائية من القمر الصناعي 

 تقييم أداء النماذج التصادفية المتعددة المتغيرات في توليد التصاريف الشهرية لألنهار الواقعة في شمال العراق 3

 

4 
دراسة التغاير في استغالل المياه لمناطق مختارة من نهر الفرات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات 

 التحسس النائي

5 
 

6 
 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

7 
 ال يوجد

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 
 2060 "الموارد المائية بين الواقع والطموحعنوان " ندوة في القسم ب

2 
 2066 " الشحة واالستغالل -واقع الموارد المائية في العراق"ندوة في القسم بعنوان 

3 
 2062 جامعة دهوك  -المؤتمر االول للتعليم الهندسي 

4 
 2062 جامعة كركوك –الجيولوجي االول  المؤتمر

5 
 2062 "يات الشحة واالستدامة وتغير المناخحد"تندوة في القسم بعنوان 

6 
 2062 جامعة دهوك  -للتعليم الهندسي  ثانيالمؤتمر ال

1 
 2069 "لتحديات التي تجابه الموارد المائية في نينوىا"ندوة في القسم بعنوان 

   

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

جامعة الموصل –رائق التدريس الجامعي ط 7  8899  

جامعة الموصل –سالمة اللغة العربية  8  9389  

3 
 8995 جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب 
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قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

7 
   ال يوجد

 
ناقشتهاقام بم التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

7 
   ال يوجد

 
 


