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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي Mena Alsawafمينا احمد الصواف / د.  االسم 

 Lecturerمدرس /  المرتبة العلمية 

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

 التخصص
 هيدروليك  / هندسة الموارد المائية

Water Resources Engineering / Hydraulic / River Mechanics 

  الجوال  العمل هاتف

 m.alsawaf@uomosul.edu.iq,  mena7alsawaf@gmail.com البريد االلكتروني

 الموقع االلكتروني 

earchgate.net/profile/Mena_Alsawafhttps://www.res  

https://scholar.google.com/citations?user=yeTpaTsAAAAJ&hl=en 

1909-9320-0001-https://orcid.org/0000 

https://independent.academia.edu/MenaAhmed 

https://publons.com/researcher/1767404/mena-alsawaf/ 
 

 

 الـعـلـمـيـة  المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 خصصالت البلد اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج الدرجـة

 2018 الدكـتــــوراه
 بوترا الماليزية  جامعة

Universiti Putra Malaysia  

(UPM) 

  /ميكانيك انهر ماليزيا 

 هيدروليك

Hydraulic   

 الماجســــتيـر
 هيدروليك العراق جامعة الموصل  2009

Hydraulic 

 موارد مائية  العراق جامعة الموصل  2005 البكالوريـوس

 

 

 عملية الخبرات الثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 2006-2005 جامعة الموصل / كلية الهندسة  معاون مهندس

 2013-2008 جامعة الموصل / كلية الهندسة  مدرس مساعد

 االن - 2018 جامعة الموصل / كلية الهندسة  مدرس

 لتدريس اتية لعضو هيئة اسرية ذ
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

1 
( "معامل التصريف للسد 2012مجيد حياوي، عزة نصر هللا الطالب )هناء عبد المينا الصواف، 

 الجانبي الغاطس المتعرج" مجلة هندسة الرافدين. 
2 

ان فوق  ص الجري( "خصائ2013هناء عبد المجيد حياوي، عزة نصر هللا الطالب )مينا الصواف، 

د المائية/ الجامعة  الهدارات الجانبية طويلة الحافة" المؤتمر الدولي األول لهندسة الموار

 . 33-40التكنلوجية، 
3 

Hana Hayawi, Mena Alsawaf, Azza Altalib (2014) “Study of Water Surface 

Profile for Different Shapes of Side Weir”, ANNALS of Faculty Engineering 

Hunedoara-International Journal of Engineering, 4. 
4 Mena Alsawaf, Abdul Halim Ghazali, Thamer Ahmad Mohammad and 

Badronnisa Yusuf (2014). Modeling of different geometric properties of spur 

dikes. Seminar of Physical Modeling Application & Technology 

(PHYMAT), NAHRIM, Malaysia, 30th Oct. 2014.  
5 Mena Alsawaf, Abdul Halim Ghazali, Thamer Ahmad Mohammad and 

Badronnisa Yusuf (2017) “Hydraulic Simulation of Flow around Spur Dikes” 

International Journal of Engineering and Advanced Technology , Volume-6 

Issue-4, 24-28. 
6 Mena Alsawaf, Thamer Mohammad and Abdul Halim Ghazali (2018) “The 

Hydraulic and Morphologic Effect of Different Angles of a Spur Dike in an 

Anabranching channel” The 9th Scientific Conference of Dams & Water 

Resources Research Center, 28-29, Nov. 
7 

Mena Alsawaf, Abdul Halim Ghazali, Thamer Ahmad Mohammad, 

Aminuddin Ab Ghani and Badronnisa Yusuf (2019) “Movable-Bed 

Experiments Using Spur Dike to Concentrate Flow in One Channel of 

Multithreaded Channel Model” ASCE, Journal of Hydraulic Engineering, 

145(5): 06019006. 

كتب والمؤلفات:ال  

1 
--------- 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعية اً: خـامـسـ
 

1 
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 شارك فيه  التيالمؤتمرات العلمية  سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر  م

1 
تشرين الثاني  12-11 ئيةدسة الموارد الماالمؤتمر الدولي االول لهن

2012 
2 

(PHYMAT), National Hydraulic Research Institute of 

Malaysia (NAHRIM), Malaysia. 

Oct. 2014.  th30 

3 
The 9th Scientific Conference of Dams & Water 

Resources Research Center. 

, , Nov.th29-th28

2018 

 
ضاء هيئة التدريس سابعاً: دورات تنمية قدرات أع  

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 Windows Training 2006 

 2009 طرائق التدريس الجامعي 2

3 IRIC training Aug. 2017 

4 Arc-GIS 10.7 Dec. 2019 

5 River-based Modelling (HEC-RAS) Apr. 2020 

 

قام باإلشراف عليها  التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

خ التسجيلتاري عنوان الرسالة اسم الباحث م  

1 
-----   

 
قام بمناقشتها  التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
 30/6/2019 معامالت التصميم للري الحقلي  نور رعد

 


