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 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 هايدرولوجي --موارد مائية  السويد جامعة لوليا التكنولوجية 2014 الدكـتــــوراه

 الري والبزلهندسة  العراق جامعة الموصل 1992 الماجســــتيـر

 الري والبزلهندسة  لعراقا جامعة الموصل 1986 البكالوريـوس

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 

 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى االن - 2008من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية
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 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:

 

1 
Water Harvesting and Reservoir Optimization in Selected Areas of South Sinjar 
Mountain, Iraq 

2 Rain water harvesting at eastern Sinjar Mountain, Iraq 

3 
Estimation of annual harvested runoff at Sulaymaniyah Governorate, Kurdistan 
region of Iraq 

4 
Future Prospects for Macro Rainwater Harvesting (RWH) technique in north east 
Iraq. 

5 Rain water harvesting and supplemental irrigation at northern Sinjar mountain, Iraq 

6 ARIMA Models for weekly rainfall in the semi-arid Sinjar District at Iraq 

7 Historical and future climatic change scenarios for temperature and rainfall for Iraq 

8 Wheat yield scenarios for rainwater harvesting at northern Sinjar mountain, Iraq 

9 Rainwater harvesting using recorded and hypothetical rainfall data scenarios 

10 Development of water resources in Koya City, Iraq 

11 Rainwater harvesting at Koysinjaq (Koya), Kurdistan region, Iraq 

12 
Macro rain water harvesting network to estimate annual runoff at Koysinjaq (Koya) 
district, Kurdistan region of Iraq 

13 Future Prospects for Macro Rainwater Harvesting Technique at Northwest Iraq 

14 
Rain water harvesting and supplemental irrigation at Sinjar district in northwest Iraq 
Licentiate thesis, 2012 (English). 

15 
Rain Water Harvesting (RWH) North of Iraq, Doctoral thesis, 2014 (English). 
 

 الكتب والمؤلفات:

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 

 

 2017المساهمة في تأهيل واعادة اعمار قسم هندسة السدود والموارد المائية  

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

السويد -المؤتمر الدولي السنوي مقاطعة كوتنبرغ  1  2012 

اربيل العراق -لتطوير كوسنجقالمؤتمر الدولي السنوي  2  2013 

جامعة الموصل –المؤتمر العلمي لمركز بحوث السدود والموارد المائية  3  2018 

 

 

 

 

 

http://oaji.net/articles/2014/28-1394787963.pdf
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 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  1  2009 

جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  2  2010 

 2011  السويد -لوليا جامعة  – لطلبة الدكتوراه  طرائق التدريس الجامعي 3

جامعة الموصل –سالمة اللغة العربية  4  2018 

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

 
 نورس صادق عمر

مختارة في  لجابيةتصميم السد ألعمال حصاد مياه األمطار 

 مدينة الموصل

2018 

قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

 
   ال يوجد

 


