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 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 / العراق/ كلية العلوم جامعة الموصل 2001  األرضعلوم  بكالوريوس

 العراق /  جامعة الموصل  / كلية العلوم  2003  األرضعلوم  ماجستير

مدرسة الجغرافية وعلوم االرض  / برمنكهامجامعة  2016 مياه جوفية  دكتوراه

 المملكة المتحدة  /والبيئة  

 

 المعرفة واالهتمامحقل 

  جيولوجياوال المياه الجوفية ، علم المياه التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر. -1

 : نوعية المياه وعلم الهيدرولوجي  التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

 ، الموارد المائية : الجيوكيمياء  األكاديميتخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او  -3

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 . 2003عضو في نقابة الجيولوجين العراقيين منذ  -1

 2003للفترة من  المائية االبار حفر قسم االرياف في مشاريع االشراف على -عملت في مديرية ماء نيوى  -2

 . 2005الى 

 التعيين

 .سنة  2005 / 12/12عضو هيئة تدريسية منذ  -1

 .سنة  9/11/2009  حاصل على لقب مدرس -2

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية
شریخان ال –دراسة الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لمیاه اآلبار السطحیة في منطقة الكبة ( : 2013عبد القادر ، عمر نبهان ) -1

 . 14-1، ص 1، العدد  13المجلد  . المجلة العراقیة لعلوم االرض ،شمال غرب مدینة الموصل

مخمور / شمال  –استخدام دلیل نوعیة المیاه لتقیم میاه أبار مختارة في حوض دیبكة ( : 2011عبد القادر ، عمر نبهان ) -2

 . 54 -45، ص  3، العدد  39. مجلة زراعة الرافدین . المجلد شرق العراق عمر نبهان عبد القادر

حساب الخواص الهیدرولیكیة لخزان إنجانه ألجوفي في ناحیة الشمال ( : 2008،طه حسین و عبدالقادر عمر نبهان ) السالم -3

 .  14 -1، ص2، العدد  8. المجلة العراقیة لعلوم االرض ، المجلد  قضاء سنجار/ شمال العراق

 

 لندوات والمؤتمراتا

المحافظة عليها ( التي اقامها قسم علوم التربة  المشاركة بورقة علمية في ندوة ) صحة التربة وكيفية .1

 . 2018اذار  18والموارد المائية يوم 

مشاركة بورقة علمية  في الندوة العلمية العاشرة تحت عنوان ) ريادة تقنية التحسس النائي في اعادة  .2

  2019نيسان  30اعمار مدينة الموصل ( . 

 

 



 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 

 

 الشهادات التقديرية 

المشاركة بورقة علمية في ندوة ) صحة التربة وكيفية المحافظة عليها ( التي اقامها قسم علوم التربة   -1

 . 2018اذار  18والموارد المائية يوم 

 

المشاركة في الدورة التطويرية )المياه الجوفية ( التي اقيمت في مركز بحوث السدود والموارد المائية  -2

 . 2018ايار  8الى  6جامعة الموصل للفترة بين  /

 

المشاركة في الدورة التطويرية )المعالجات االحصائية للبيانات الهيدرولوجية  ( التي اقيمت في مركز  -3

 .  2018نيسان  17الى  16جامعة الموصل للفترة بين  /بحوث السدود والموارد المائية 

 

 14الى  11في دورة طرائق التحليل الكيميائي وكيفية ايجاد تراكيز الكيميائية ( للفترة من  مشاركة -4

 جامعة الموصل ./في كلية علوم البيئة وتقاناتها  2019اذار 

 

ومعالجة الكهوف في مدينة الموصل القديمة قبل عادة  األرضالمشاركة في ورشة العمل ) تهيئة  -5

   2019اذار  25جامعة الموصل  /ركز بحوث السدود والموارد المائية التي اقيمت في ماالعمار ( 

 

المشاركة في ندوة )واقع الموارد المعدنية في محافظة نينوى وسبل استثمارها ( التي اقامها قسم علوم  -6

  2019نيسان 1كلية العلوم جامعة الموصل  / األرض

 

 النشاطات األخرى

 الكليةفي عضو لجنة امتحانيه لعدة سنوات  -1

  2020 - 2019و  2019- 2018 للفترة  عضو اللجنة العلمية -2

 عضو لجنة تدريب الصيفي للطلبة المرحلة الثالثة لعدة سنوات  -3

 عضو لجنة الجودة في القسم  -4

 عضو في مجلس قسم التربة ، وعضوفي لجنة الدراسات العليا  -5
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Dr. Omar Nabhan Abdulqader  

Department of Soil and water Resources , College of Agriculture and 

Forestry, University of Mosul, Mosul 41002, Ninawa, Iraq 

umarn79@uomosul.edu.iq 
 

 

Education 

University Graduationyear Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Sciences  / Iraq 

2001  Geology  B. Sc.  

Mosul University / College of 

Sciences / Iraq  

2003 Geology/ 

Hydrogeology 
M.Sc. 

University of Birmingham  / 

School of Geography, 

Earth and Environmental 

Sciences / Uk 

2016 Ground water  Ph.D.  

 

Areas of Interest 

1. Ground water quality ,  hydrogeology and Geology  

2- Geochemistry  

3- Hydrology and water Resources   

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1. Member of geological Union since 2003  

 

Appointment 

1. Appoint as Faculty membership 2005. 

2. Appoint as Lecturer since 2009. 

 

Publications 

Journals 

1- Hassan , K.F., Al-Nasser ,Y. H., and Abdulqader ,O.N., (2017 ) Size and density 

of non- erodible aggregate in sediments of selected gullies at North Iraq. 

Mesopotamia Journal of Agriculture,  Volume 45, Issue 1, pages 341-348. 

 



2-Abdulqader, Omar Nabhan (2009) Mapping of Ground Water Quality of Injana 

Aquifer South of Sinjar Anticline /Northern Iraq. Iraqi Journal of Earth Sciences, 

Vol. 9, No. 2, pp. 11-26. 

 

3- Abdulqader, O.,N.,and Gazal ,I., K. (2006). Hydrochemical Evaluation of 

Tikrit Makhmuar Basin North East of Iraq. –ground water Resources in Debagh 

45. -Journal of Pure Science, 2006, Volume 11, Issue 1, pp 43 

) Evalution of springs water for Salim T.H.(2010-Abdul Qader,U.N and Al -4

irrigation of Ain Talawi area and the surrounding villages N-W of Iraq. 

Mesopotamia J.of Agric. Vol(38)No.(1).  

 

Conference Proceedings  

1- Geochemistry and evaluation of ground water in sinu village 

North West Iraq , 24-28/ March 2008 , 61 geological congress of 

Turkey . 

 

2- participated in international meeting on soil fertility land 

management and Agroclimatology which held in Kusadasi Turkey 

during 29 oct. -1 Nov .2008. 

 

International Conference Forecasting Water in the  stthe 1 in  participated -3

University of Future of Iraq: Using the past and Present, which held in 

 16 sept . 2019 -14 Sulaimani. 

Supervisor for Students of M.Sc. and Ph.D. 
 

Certificates of Appreciation 

 Online certification  

1-Workplace Fire Safety Induction 

2-Personal Protective Equipment Awareness Course 

3- Has completed the course at Covid 19 be a champion  

4- Geomatics Application for precision Agriculture  

 

Other Activities 

1- member of exam committee in the college  

2- participated of  summer training for undergraduate  student. 

3- Member of scientific committee in my department .   


