
 خبيعخ انًىصم

 خيشكض ثحىس انغذود وانًىاسد انًبئُ

 عُشح رارُخ نععى هُئخ رذسَظ

 

 انجُبَبد انشخصُخ

 محمد وليد سعيد االعى

 مدرس انًشرجخ انعهًُخ

 مركز بحوث السدود والموارد المائية خهخ انعًم

 السدود و الجيوتكنيك انمغى

 الرسوبيات انزخصص

 mws3000@uomosul.edu.iq ٍاإلنكزشوَانُشَذ 

 9647710402350+ اندىال

 

 انًؤهالد انعهًُخ

 انزخصص انجهذ اعى انكهُخ أعى اندبيعخ عُخ انزخشج انذسخخ انعهًُخ

 الرسوبيات العراق كلية العلوم جامعة الموصل 7102 انذكزىساِ

 متحجراتطباقية و  العراق كلية العلوم جامعة الموصل 7112 انًبخغزُش

 علوم االرض العراق كلية العلوم جامعة الموصل 7117 انجكبنىسَىط

 

 االغبسَح انشعبئم و

  انشهبدح

 انًبخغزُش
انًبَىعٍُ األوعػ( فٍ غُزٍ عٍُ انصفشح وثعشُمخ شًبل  –انطجبلُخ انحُبرُخ وانجُئخ انمذًَخ نززبثعبد )االَىعٍُ األعهً

 انعشاق.

 انذكزىساِ
االثزٍ( فٍ يُبغك يخزبسح يٍ شًبنٍ  -انكشَزبعٍ انًجكش )انزُثىٍَ -وغجبلُخ نززبثعبد اندىساعٍ انًزأخشدساعخ سعىثُخ 

 .انعشاق

 

 انًهبساد و انخجشاد

 انًهبسح أو انخجشح د

 الطباقية الحياتية 1

 الرسوبيات 2

 

 

 



 هًُخفٍ انًدالد انع انجحىس انًُشىسح

 انجحش د

1 
انًبَىعٍُ األوعػ( فٍ غُزٍ عٍُ انصفشح وثعشُمخ شًبل انعشاق. يدهخ ركشَذ  –انمذًَخ نززبثعبد )االَىعٍُ األعهًانطجبلُخ انحُبرُخ وانجُئخ 

 (.2001(، )101-101( انصفحخ: )1( انعذد: )13نهعهىو انصشفخ. انًدهذ: )

2 
انعشاق. انًدهخ انعشالُخ نهعهىو االسض، انًدهذ:  خضَشح حدبو فٍ خىس انضثُش/ خُىة دساعخ رصُُفُخ نجعط أصذاف انًحبسَبد انحذَثخ يٍ  

 (.2008(، ) 55-41( انصفحخ: ) 2( انعذد: ) 8)

3 
( انعذد:  10وصف نجعط أصذاف انجطُمذيُبد انحذَثخ يٍ خىس انضثُش، شًبل غشة انخهُح انعشثٍ. انًدهخ انعشالُخ نهعهىو االسض، انًدهذ: )

 (.2010(، ) 30-15( انصفحخ: ) 1)

4 
(  16أصذاف انًحبسَبد يٍ ركىٍَ انفزحخ )انًبَىعٍُ األوعػ( فٍ غُخ شُخبٌ شًبل انعشاق. يدهخ ركشَذ نهعهىو انصشفخ، انًدهذ: )ثعط 

 (.2011(، )256 -250( انصفحخ: )4انعذد: )

5 
انعشاق. يدهخ ركشَذ نهعهىو دساعخ انًزحدشاد انكجُشح )انًحبسَبد( يٍ ركىٍَ انفزحخ )انًبَىعٍُ األوعػ( فٍ يُطمخ شمالوح، شًبل ششق 

  .(2011(، )241 -235) ( انصفحخ4( انعذد: ) 16انصشفخ، انًدهذ: )

6 
  ( 1( انعذد: ) 18يمبسَخ َىعُخ يُبِ اثبس يخزبسح ظًٍ خًغخ لشي يُزششح حىل ثحُشح عذ انًىصم. يدهخ ركشَذ نهعهىو انصشفخ، انًدهذ: )

  (.2013) (،241 - 234انصفحخ: )

1 
( 1( انعذد: )18انزُثىٍَ انًزأخش نزكىٍَ خُبكبسا فٍ غُخ يزٍُ، شًبل انعشاق. انًدهخ انعشالُخ انىغُُخ نعهىو االسض انًدهذ: )آيىَبَذ 

(. 2018) (،54 -41انصفحخ: )  

8 
، شًبل ششلٍ انعشاق. االثزُبٌ االعهً لشة لشَخ ثُشعشٍَ فٍ يُطمخ ساوَذوص –انطجبلُخ انحُبرُخ نزكىٍَ ثباليجى يٍ انفبالَدُُُبٌ االعهً 

(. 2018) (،8 -1( انصفحخ: )2( انعذد: )18انًدهخ انعشالُخ انىغُُخ نعهىو االسض انًدهذ: )  

 

 ح فٍ انًؤرًشادانجحىس انًُشىس

 انجهذ انجحش د

1 
هُذسوخُىكًُُبئُخ وسعىثُخ يصت َهش انخىصش فٍ يذَُخ انًىصم/ شًبل انعشاق. انًؤرًش انعهًٍ انذوسٌ انغبدط 

 (.2008(، )113 - 161نًشكض ثحىس انغذود وانًىاسد انًبئُخ، انصفحخ )
 انعشاق

2 
انخصبئص انُىعُخ نًُبِ عٍُ صىثبشٍ فٍ يذَُخ رهعفش/ شًبل غشة انعشاق. انًؤرًش  انعهًٍ انذوسٌ انغبدط نًشكض 

 (.2008(، )152 - 185ثحىس انغذود وانًىاسد انًبئُخ، انصفحخ )
 انعشاق

3 
ىثُخ وانجُئخ انزشعُجُخ نزكىٍَ انفزحخ )انًبَىعٍُ األوعػ( فٍ غُخ شُخبٌ/ شًبل انعشاق. انًؤرًش انعهًٍ انغحُبد انشع

 (.2010(، )36-25انذوسٌ انغبثع نًشكض ثحىس انغذود وانًىاسد انًبئُخ، انصفحخ )
 انعشاق

 

 ووسػ انعًم انُمبشُخ انحهمبد

 عُىاٌ انحهمخ انُمبشُخ أو وسشخ انعًم د

 انًبَىعٍُ األوعػ( فٍ غُزٍ عٍُ انصفشح وثعشُمخ شًبل انعشاق. –انطجبلُخ انحُبرُخ وانجُئخ انمذًَخ نززبثعبد )االَىعٍُ األعهً 1

 انذَُىصىساديًهكخ  2

 انعشاقاالثزٍ( فٍ يُبغك يخزبسح يٍ شًبنٍ  -انكشَزبعٍ انًجكش )انزُثىٍَ -دساعخ سعىثُخ وغجبلُخ نززبثعبد اندىساعٍ انًزأخش 3

 االَمشاض اندًبعٍ 4

 

 

 

 

 



 انذوساد انزذسَجُخ

 انزبسَخ انجهذ أعى انجشَبيح انزذسَجٍ د

 15/1/2006-5 انعشاق دوسح رأهُهُخ ورذسَجُخ نطشائك انزذسَظ فٍ يشكض رطىَش غشائك انزذسَظ فٍ خبيعخ انًىصم. 1

2 
غشائك انزذسَظ فٍ خبيعخ دوسح رطىَش غشائك انزذسَظ نغشض انزشلُخ انعهًُخ فٍ يشكض رطىَش 

 انًىصم.
 انعشاق

14-

28/5/2008 

3 
دوسح ثشيدُبد انحبعىة نغشض انزشلُخ انعهًُخ فٍ يشكض انحبعىة واالَزشَُذ فٍ خبيعخ 

 انًىصم.
 انعشاق

1-

10/11/2008 

 انعشاق ( فٍ يشكض انحبعىة واالَزشَُذ فٍ خبيعخ انًىصم.IC3دوسح رذسَجُخ عٍ اخزجبس انـ ) 4
14-

28/5/2008 

5 
فٍ خبيعخ  َبء انزبثع نكهُخ انعهىودوسح رذسَجُخ فٍ اعزخذاو انًدهش االنكزشوٍَ فٍ لغى عهىو انفُض

 انًىصم
 انعشاق

25–26 

/3/2018 

 انعشاق فٍ خبيعخ انًىصم دوسح عاليخ انهغخ انعشثُخ فٍ لغى انهغخ انعشثُخ انزبثع نكهُخ انزشثُخ نهجُبد 6
25-

25/3/2018 

 انعشاق .انغذود وانًىاسد انًبئُخدوسح رذسَجُخ فٍ رهُئخ ورحعُش انششائح انصخشَخ فٍ يشكض ثحىس  1
23–24/4 /

2018 

 8/5/2018–6 انعشاق . نغذود وانًىاسد انًبئُخدوسح رطىَشَخ عٍ انًُبِ اندىفُخ فٍ يشكض ثحىس ا 8

 5/4/2015–8 انعشاق .انًبئُخ انغذود وانًىاسددوسح رطىَشَخ عٍ اداسح انكىاسس فٍ يشكض ثحىس  5

 

 يهبساد انزذسَظ

 انًشحهخ أعى انًبدح انعهًُخ د

 االونً اندُىنىخُب انعبيخ 1

 انثبَُخ خانًزحدشاد انالفمشَ 2

 انثبَُخ انطجبلُخ 3

 

 

 انععىَخ فٍ انًُظًبد وانُمبثبد

 أعى انًُظًخ او انُمبثخ د

 . 2002/  8/  1يُز اندُىنىخٍُُ انعشالٍُُ، َمبثخ عى فٍ ع 1

 .2011/  11/  1شَخ فٍ ععى فٍ انجشنًبٌ انذونٍ نعهًبء انزًُُخ انجش 2

 

 انهغبد

 انهغخ د

 العربية 1

 االنكليزية 2

 


