
 جبيؼخ انًىصم

 خيركز ثحىث انضذود وانًىارد انًبئي

 صيرح راتيخ نؼضى هيئخ تذريش

 

 

 انجيبنبد انشخصيخ

 علٍ هحوذ ضلُوبى  االصى

 هذرش انًرتجخ انؼهًيخ

 جبهعت الوىصل / هركس بحىد الطذود والوىارد الوبئُت جهخ انؼًم

 الطذود والجُىحكٌُك انقضى

 والوُبٍ /   فُسَبء الخربت و الوُبٍعلىم الخربت  انتخصص

 ali_msh2@yahoo.com ياإلنكترون انجريذ

 77779710770 انجىال

 

 انًؤهالد انؼهًيخ

 انتخصص انجهذ انكهيخ أصى انجبيؼخ صنخ انتخرج انذرجخ انؼهًيخ

 فُسَبء الخربت والوُبٍ دكخىراٍ العراق السراعت والغبببث جبهعت الوىصل 0772 انذكتىراه

 بجطخُر صُبًت الخربت والوُبٍه العراق السراعت والغبببث جبهعت الوىصل 9111 انًبجضتير

  علىم الخربت والوُبٍ العراق السراعت والغبببث جبهعت الوىصل 9110 انجكبنىريىس

 

 واالطبريحانرصبئم 

  انشهبدح

 ًٌُىيقببلُت بعض هجبهُع الخرة العظوً للخعرَت الوبئُت لوحبفظت  الوبجطخُر

 دراضت هخخبرَت لحركت الوبء والخىزَع الرطىبٍ ببضخخذام االعوذة الرهلُت ححج ًظبم الرٌ ببلخٌقُظ الذكخىراٍ

 

 انًهبراد وانخجراد

 انًهبرح أو انخجرح د

 علوم التربة  

 الموارد المائية وإدارتها 

 هندسة الري والبزل 

 فحوصات ثلوث التربة المياه 

 

 

 

 



 انؼهًيخفي انًجالد  انجحىث انًنشىرح

 انجحىث د

 .0772، أَبر  9، العذد  92غرة الوىصل، هٌشىر، هجلت علىم الرافذَي ، الوجلذ  دراضت بعض خصبئص واصل حرة هٌطقت القبئن، 1

2  

  

 

 انجحىث انًنشىرح في انًؤتًراد 

 انجهذ انجحىث د

 العراق وقبئع الوؤحور العلوٍ الخبهص لوركس صذام لبحىد الطذود والوىارد الوبئُت ت ًٌُىي للخعرَت الوبئُت ،حقُُن بعض حرة هحبفظ 1

2 

كس بحىد الوؤحور العلوٍ الذورٌ الطبدش لور،دراضت هُذروجُىلىجُت لوٌطقت هركس جبهعت الوىصل وحقُُن هُبههب للرٌ 

 .الطذود والوىارد الوبئُت
 العراق

3 

وقبئع الوؤحور الذولٍ الخبهص للخٌوُت ت ححج ًظبم الرٌ ببلخٌقُظ .األعوذة الرهلُوصف حركت الوبء داخل الخربت ببضخخذام 

  02/2/0797-09والبُئت فٍ الىطي العربٍ 

هصر /جبهعت 

 أضُىط

   

 

 انكتت وانًؤنفبد

 انجهذ جهخ اننشر ػنىاٌ انكتبة  د

    

    

 

 وورط انؼًم اننقبشيخ انحهقبد

 انؼًم ػنىاٌ انحهقخ اننقبشيخ أو ورشخ د

 تقييم التعرية المائية في محافظة نينوى 9

 3002تأثير األمطار االصطناعية في خواص الترب المنجرفة  0

  3002ثباتية تجمعات الترب وعالقتها بالتكتالت  2

  3002حركة الماء ثنائية البعد تحت نظام الري بالتنقيط داخل األعمدة الرمليةدراسة  0

 3000وصفاته الماء الممغنط  2

 3003التصحر واثاره البيئية  2

 

 انذوراد انتذريجيخ

 انتبريخ انجهذ أصى انجرنبيج انتذريجي د

 0777 العراق طرائق التدريس في جامعة الموصل دورة طرق التدريس ، مركز 9



  العراق جامعة الموصل -الدورة التأهيلية بالحاسبات االلكترونية في مركز الحاسبة االلكترونية  0

 0772 العراق ئية. ( ، مركز بحوث السدود والموارد الماGMSدورة استخدام نظام ) 2

    

 

 أنذراصبد وانًشبريغ االصتشبريخ

 انتبريخ او انًشروع خأصى انذراص د

9 
وحوض الحامض والقناة الموصلة الجديدة في  وجبسمحوض الجبس الفوسفهندسية وجيوتكنيكية لدراسة 

 الشركة العامة للفوسفات ، )دراسة مشتركة(.
3000 

0 
المقترحات والتوصيات للحد  طواستنبا واقع المياه الجوفية لمدينة الموصل والمناطق المحيطةمشكلة دراسة 

  . وزارة التصنيع العسكري. منها 
3000 

 3003 الشمال /كركوك.دراسة تلوث الترب في شركة نفط  2

0 
دراسة لتحديد مواقع حفر آبار وتقييم صالحيتها للري نوعا وكما لتوفير إرواء المناطق الخضراء في المركز 

 الجامعي / جامعة الموصل.
3002 

 3002 يمانية .دراسة نوعية المياه لثالثة مدن في المنطقة الشمالية ،دهوك ، اربيل ، سل 2

 3002 نقل الطاقة الكهربائية في محافظة اربيل / العراق . تحريات الترب لخطوط 2

 3002 المنطقة الملوثة لمدينة الموصل. دراسة خواص الترب في 7

 

 يهبراد انتذريش

 انًرحهخ أصى انًبدح انؼهًيخ د

 الثبًُت/ الوىارد الوبئُت فيزياء التربة  9

 البُئتالثبًُت/ الوىارد الوبئُت/ علىم  ميكانيك موائع 0

 الرابعت / الوىارد الوبئُت/ السراعت الري والبزل 2

 

 في يجبل انتخصص يهبراد انحبصىة

 أصى اننظبو او انجرنبيج انحبصىثي د

9 MS-office (word, power point, excel) 

0  

2  

 

 انؼضىيخ في انًنظًبد واننقبثبد

 أصى انًنظًخ او اننقبثخ د

 السراعُُي العراقُت.عضى ًقببت الوهٌذضُي  9

 عضى ًقببت الوعلوُي 0

 



 انهغبد

 انهغخ د

 العربُت 9

 االًكلُسَت 0

  


