جبيعت انًىصم
يركز بحىث انضذود وانًىارد انًبئيت
صيرة راتيت نعضى هيئت تذريش

انبيبنبث انشخصيت:
االصى

ىدير غازي محمد اديب

انًرتبت انعهًيت

أستاذ مساعد

جهت انعًم

مركز بحوث السدود والموارد المائية  /جامعة الموصل

انقضى

السدود والجيوتكنيك

انتخصص

جيولوجيا تركيبية

انيريذ اإلنكتروني

hadeeradeeb@gmail.com

انجىال

+9647701666886

انًؤهالث انعهًيت:
صنت انتخرج

أصى انجبيعت

انكهيت

انبهذ

انتخصص

انذرجت انعهًيت
انذكتىراه

7002

الموصل

العموم

العراق

جيولوجيا تركيبية

انًبجضتير

8811

الموصل

العموم

العراق

جيولوجيا تركيبية

انبكبنىريىس

8811

الموصل

العموم

العراق

جيولوجيا عامة

انرصبئم واالطبريح:
عنىاٌ انرصبنت او االطروحت

انشهبدة
الماجستير

تركيبية وطباقية مدينة الموصل –الجانب االيمن.

الدكتوراه

المنشأية التكتونية لحوض الموالس االلبي – شمال العراق.

انًهبراث وانخبراث:
انًهبرة أو انخبرة

ث
1

المنشأية التكتونية الحواض الفورالند و الموالس.

2

تحميل وتفسير المشاكل الجيولوجية المرتبطة بالعمميات التكتونية .

3

المسوحات الحقمية.

4

جيومورفولوجية وتقييم احواض التصريف النيري .

5

جيولوجيا المناطق وحماية البيئة .

انبحىث انًنشىرة في انًجالث انعهًيت:
ث
1

انبحىث
The Engineering Value of an Isodepth Map for a Limestone Bed on the Right Bank of Tigris River of Mosul
City. Iraqi Geological Journal, 28, No. 1, 90-98.
تأثير بعض الصفات اليندسية لمصخور عمى توزيع االجيادات حول نفق شيخ إبراىيم المقترح لمشروع ري الجزيرة الجنوبي -شمال العراق.

2

3
4
5
6
7
8

المجمة العراقية الوطنية لعموم االرض .المجمد  ،80العدد.7080 ،7،
Mesofracture Analysis of Azmur Anticline- North Eastern Iraq. Iraqi National Journal of Earth Sciences, Vol.
10, No. 2, 2010.
Some Structural Characteristics of Azmar Anticline – NE Iraq. Bulletin of the Mineral Research and
Exploration ,143, 37-52, 2011.
Structural Analysis and Tectonic Interpretation of Brittle Failure Structures at Perat Anticline- NE Iraq. Iraqi
National Journal of Earth Sciences, Vol. 12, No. 2, 2012.
خرائط جيوتكنيكية لمقناة الغربية وقناة الضخ والفروع التابعة ليما لمشروع ري الجزيرة الجنوبي  -شمال غرب العراق .المجمة العراقية الوطنية لعموم

األرض ،المجمد  ،87العدد .7087 ،7

تحميل إنييال المنحدرات في الجناح الجنوبي الغربي لطية بيرات المحدبة  -شمال شرق العراق باستخدام اإلسقاط الستريوغرافي .المجمو العراقية

الوطنية لعموم األرض ،المجمد  ،81العدد 7081 ،8

تقييم الصفات اليندسية لصخور وتربة جزء من المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة الموصل .المجمة العراقية الوطنية لعموم األرض ،المجمد ،81

العدد .7081 ،7

انبحىث انًنشىرة في انًؤتًراث:
ث
1
2

انبحىث
تحميالت مورفومترية لموديان الموجودة عمى الجانب االيمن لنير دجمة في مدينة الموصل وضواحييا .المؤتمر العممي

الدوري السابع لمركز بحوث السدود والموارد المائية ،جامعة الموصل.7080/88/73-72،

تعيين االضرار الناتجة من االنزالقات الصخرية لممناطق القريبة من ناحية بيجيل – قضاء عقرة  -شمال العراق .المؤتمر

العممي الدوري التاسع لمركز بحوث السدود والموارد المائية ،جامعة الموصل.7081/88/71-72،

انحهقبث اننقبشيت وورط انعًم:
عنىاٌ انحهقت اننقبشيت أو ورشت انعًم

ث
1

نظرية تكتونية االطباق ،حلقة نقاشية.2002/11/2 ،

2

تسونامي اليابان ،حلقة نقاشية.2011/4/12 ،

3

معامل التأثير للمجالت العلمية ،حلقة نقاشية.2013/1/22 ،

انبهذ
العراق
العراق

4

الحاضنات التكنولوجية ،حلقة نقاشية.2014/2/22 ،

5

تحميل إنييال المنحدرات ،حمقة نقاشية.7081/2/2 ،

6

تقييم الصفات اليندسية لصخور وتربة جزء من المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة الموصل ،حمقة نقاشية.7088/7/72 ،

7

تييئة األرض ومعالجة الكيوف في مدينة الموصل القديمة قبل إعادة االعمار ،ورشة عمل.7088/1/73 ،

انذوراث انتذريبيت:
انبهذ

انتبريخ

ث
1

دورة في صيانة الحاسوب ،مركز الحاسوب واالنترنت ،جامعة الموصل.

العراق

2006/12/17-3

2

دورة برمجيات الحاسوب لغرض الترقية العممية ،مركز الحاسوب واالنترنت ،جامعة الموصل.

العراق

2007/2/25-4

العراق

2008/6/26-22

العراق

2008/8/24-3

3
4

أصى انبرنبيج انتذريبي

دورة المفاىيم المعدنية والجيوكيميائية في الصناعات التعدينية ،دورات التعميم المستمر ،القاء

محاضرة ،جامعة الموصل ،كمية العموم ،قسم عموم األرض.

دورة تدريبية في برنامج ادوبي فوتوشوب ،قسم اليندسة المعمارية ،كمية اليندسة ،جامعة الموصل.
دورة مقالع المواد األولية لصناعة االسمنت ،دورات التعميم المستمر ،القاء محاضرة عنوانيا:

5

العراق

األىمية اليندسية لطبقات الحجر الجيري ضمن تكوين الفتحة في مدينة الموصل وضواحييا.

جامعة الموصل ،كمية العموم ،قسم عموم األرض.

دورة تطوير طرائق التدريس ،الدورة  788لغرض الترقية العممية ،مركز تطوير طرائق التدريس،

2010/9/30-26

العراق

-10
2012/12/24

العراق

2013/9/26-23

8

دورة تعزيز مفاىيم حقوق اإلنسان في الجامعات العراقية ،كمية الحقوق – جامعة الموصل.

العراق

2014/4/16

9

دورة في استخدام المجير االلكتروني في قسم عموم الفيزياء ،كمية العموم ،جامعة الموصل.

العراق

2018/3/26-25

10

دورة سالمة المغة العربية ،قسم المغة العربية  ،كمية التربية لمبنات ،جامعة الموصل.

العراق

2018/9/13-9

11

دورة في تييئة وتحضير الشرائح الصخرية ،مركز بحوث السدود والموارد المائية ،جامعة الموصل.

العراق

2018/4/24-23

12

دورة تطويرية عن المياه الجوفية في مركز بحوث السدود والموارد المائية ،جامعة الموصل.

العراق

2018/5/8-6

13

دورة تطويرية عن ادارة الكوارث في مركز بحوث السدود والموارد المائية ،جامعة الموصل.

العراق

2019/4/9-8

6
7

جامعة الموصل.

دورة أساسيات وخيارات برنامج معالجة معطيات التحسس النائي  –ERDASمركز التحسس

النائي -جامعة الموصل.

يهبراث انتذريش:
ث

انًرحهت

أصى انًبدة انعهًيت

1

جيوتكتونيكس

الرابعة :قسم عموم األرض ،كمية العموم

2

جيولوجيا حقمية وجيولوجيا تركيبية

الثالثة :قسم عموم األرض ،كمية العموم

يهبراث انحبصىة في يجبل انتخصص:
ث

أصى اننظبو او انبرنبيج انحبصىبي

1

برامج اوفس.

2

يوغرفية في الجيولوجيا التركيبية.
برنامج  GEORIENTلرسم المخططات الستير ا

انعضىيت في انًنظًبث واننقبببث:
ث
1

أصى انًنظًت او اننقببت
عضو نقابة الجيولوجيين العراقيين

انهغبث:
ث

انهغت

1

العربية (المغة االم)

2

االنكليزية

