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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي محمد طارق محمود داؤد االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 جامعة الموصل / كلية الهندسة / هندسة السدود والموارد المائية جهة العمل

 الري التخصص

 06609070770 الجوال 06609070770 العمل هاتف

  muhammedtarik132@gmail.com   /   m.altaiee@uomosul.edu.iq رونيالبريد االلكت

 الموقع االلكتروني 

http://engineering.uomosul.edu.iq 

https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_T_Mahmood  

https://scholar.google.com/citations?user=LOhOufcAAAAJ&hl=ar  

 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

    ----- الدكـتــــوراه

 الري  العراق جامعة الموصل 9002 الماجســــتيـر

 الري والبزل العراق جامعة الموصل 9222 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية لجهة العم الوظيفة

 الى االن - 9007من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية

 

 

 

 

 

  

 لعضو هيئة التدريسسيرة ذاتية 
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 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

1 
 .تأثير الفاصلة بين المنقطات على نمط االبتالل ثالثي البعد

9 
 بتالل تحت مصدر تنقيط خطي. جبهة االتأثير تغير الكثافة الظاهرية للتربة مع العمق في تقدم 

3 
 .تأثير مغنطة ماء الري على معدل االرتشاح في التربة

4 
 عالقة النفاذية لتربة رملية متوسطة الخشونة بنسبة الفراغات ومدى صالحية الحل النظري.

0 
 تقدم جبهة االبتالل في تربة مزيجية غرينية تحت مصدر تنقيط خطي.

 الكتب والمؤلفات:

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

1 
    2102                                             الجامعي وضمان الجودة شعبة األداءمنتسب وحدة التقييس والمعايرة / 

9 
 2102                      دورة التمريض واإلسعاف األولي                                                                     

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 
 22/00/2100 / جامعة االنبار / كلية الهندسة  األولالمؤتمر الهندسي 

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 
 2112 جامعة الموصل – طرائق التدريس 

9 
 2112 جامعة الموصل –كفاءة الحاسوب 

3 
 لمختبرات الفحص حسب المواصفات االعتماد  إجراءاتتطبيق 

ISO / IEC   

2100 

3 
 2102 جامعة الموصل – طرائق التدريس 

4 
 2102 جامعة الموصل –كفاءة الحاسوب 

جامعة الموصل –سالمة اللغة العربية  0  9012 

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
-------------   
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قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
----------   

 
 


