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 واالستشارات الهندسية العليا وسنة خبرة في مجال التدريس في الدراسات األولية  اربعون  -

 الجامعات التالية: في تخصص هندسة المياه والبيئة في

 جامعة والية كولورادو /الواليات المتحدة االميركية )الدراسات العليا(                         

 ليبيا )الدراسات االولية والعليا(    –جامعة قاريونس / بنغازي                         

 العراق    ) الدراسات االولية والعليا(/بغداد /   جامعة بغداد                         

 العراق  ) الدراسات االولية والعليا( بغداد /   جامعة بابل /                        

 بغداد / العراق   )الدراسات العليا(  الجامعة المستنصرية /                         

 (والعليا جامعة ديالى / بعقوبة/ العراق   )الدراسات االولية                         

 

 

 العلياالدراسات ا ال :او

في قسم الهندسة المدنية   1993باشر في التدريس واالشراف في الدراسات العليا من عام  

رسالة ماجستير  و  اطروحتي  دكتوراة  في تخصصي   24في جامعة بابل  واشرف عل  

الموارد المائية وهندسة البيئة  في جامعات  بابل و بغداد و المستنصرية و جامعة  قاريونس 

 با وجامعة ديالى .يفاتح  في ليوجامعة ال

  البحوث المنشورة اا :ثاني

(  ثمانية عشرون  بحثا" في المجالت العلمية العالمية والمحلية وشارك في العديد (28تم نشر 

 من المؤتمرات العلمية داخل  وخارج العراق  .    

   

 :  ريخ الحصول عليهااأللقاب العلمية وتوا. ثالثا

 العراق/  بغداد جامعة  كلية الهندسة/   1978                مهندس

 العراق/   بغداد جامعة  كلية الهندسة/   1989                 مدرس

 العراق/  بابل جامعة  كلية الهندسة /   1995          مساعد استاذ

 قاريونس / ليبيا جامعة كلية الهندسة /   2003          مشارك استاذ

 لجان المناقشة للدراسات العليا الدكتوراة والماجستير رابعا : 

تراست او شاركت في عضوية العديد من لجان المناقشة لطلبة الدكتوراة والماجستير في 

 تخصص هندسة المياه والبيئة في كليات الهندسة في الجامعات التالية: 

ة قاريونس , اكاديمية الدراسات جامعة بغداد, الجامعة المستنصرية, جامعة بابل, جامع    

 و جامعة كربالء و الجامعة التكنولوجية. وجامعة البصرة العليا الليبية و جامعة تكريت
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 المقررات الدراسية التي درستها في تخصص هندسة البيئةخامسا : 

  

 الدراسات األولية

 المدة الزمنية الجامعة التي اعطيت فيها اسم المادة

Sanitary Engineering 

 الهندسة الصحية

 اربعة سنوات دراسية جامعة بابل

  Environmental Engineering 

 الهندسة البيئية

 اربعة سنوات دراسية جامعة بابل

Water Supply Engineering 

 هندسة اسالة الماء

 سبعة سنوات دراسية جامعة قاريونس

Sanitary Engineering 

 الهندسة الصحية

 سبعة سنوات دراسية قاريونسجامعة 

  

  الدراسات العليا

 المدة الزمنية الجامعة التي اعطيت فيها اسم المادة

Groundwater Contaminate 

Transport    

 نقل الملوثات في المياه الجوفية

 فصل دراسي واحد جامعة والية كولورادو االمريكية

    Water Pollution 

  تلوث المياه

 ثالثة فصول دراسية جامعة بابل

Groundwater Contaminate 

Transport    

 نقل الملوثات في المياه الجوفية

 ثالثة فصول دراسية جامعة قاريونس

 

 المقررات الدراسية التي درستها في تخصص هندسة المياهسادسا : 

 الدراسات األولية 

 المدة الزمنية الجامعة التي اعطيت فيها المادة اسم المادة
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  الدراسات العليا

 Groundwater Hydrology جامعة ديالى اربعة سنوات

 Earth  dam الجامعة المستنصرية سنة واحدة

 Advance Fluid Mechanics جامعة ديالى اربعة  سنوات

 Seepage and flow in جامعة ديالى سنة واحدة

poros media 

 Application of microcomputer 

in Engineering   

 

 فصل دراسي واحد جامعة والية كولورادو االمريكية

  Advance application of  

microcomputer in Engineering 

 فصل دراسي واحد جامعة والية كولورادو االمريكية

Conjunctive use modeling . فصل دراسي واحد جامعة والية كولورادو االمريكية 

Computer  Programming;            

                              

 سنة دراسية واحدة جامعة بابل

Mathematical analysis & Num. 

Methods                

 سنتين دراسية جامعة بابل

  Statistics for Engineers               

           

 دراسيةسنتين  جامعة بابل

Irrigation and Drainage               

  

 ثالثة سنوات دراسية جامعة بابل

Hydrology ثالثة سنوات دراسية جامعة بابل 

Surface Hydrology   اربعة سنوات دراسية  جامعة قاريونس 

Groundwater Hydrology . اربعة سنوات دراسية جامعة قاريونس 

  Hydraulic Structure  سنتين دراسية جامعة قاريونس 

  Fluid Mechanics     ثالثة سنوات دراسية جامعة قاريونس 

  Engineering Geology. سنة دراسية جامعة قاريونس 

  Irrigation and Drainage   سنة دراسية جامعة قاريونس 

Fluid Mechanics  
 سنوات دراسية تسع جامعة ديالى

 Hydraulic structures     
 ثالث سنوات جامعة ديالى

  Irrigation and drainage 
 سنتين دراسية جامعة ديالى

Water resources سنة دراسية جامعة ديالى 
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 : واالستشارية يةالعمل الخبرات سابعا :

 

 .  احد مؤسسي المكتب االستشاري الهندسي في كلية الهندسة / جامعة بابل  وعضو1 

 .    1999ولغاية  1993  مجلس االدارة فيه من عام       

 الخارجة من معامل الفريق االستشاري  لتطوير محطة المعالجة  للمياه الصناعية . عضو 2

 (1997-1996) نسيج الحلة        

 للتقييم الهيدروليكي لمنظومة التنافذ العكسي في معمل  الفريق االستشاري . عضوا في 3

 .1998 و  1997   اطارات بابل , النجف  للعامين     
 االستشاري  لدراسة حركة المياه الجوفية في مدينة الحلة. عضو الفريق 4

      (1998-1999) 

 1999. عضو الفريق االستشاري  العادة تأهيل  المحطة الحرارية في المسيب في سنة 5

 . عضو الفريق االستشاري  للسيطرة النوعية  على انتاج السمنت  لشركة السمنت الجنوبية6

     (1997-1999) 

 لشركة الصرح  لالستشارات الهندسية  في بنغازي يدرولك ااستشاري هيدرولوجي وه. 7

 (2009-2008ليبيا )     

 .  عضو مجلس االدارة واستشاري هيدرولك وصحية  للمكتب االستشاري الهندسي / كلية 8

  2014الى   2010الهندسة / جامعة ديالى من عام      

 االستشاري الهندسي في جامعة ديالى في العديد من المشاريع التي قام المكتب . شاركا 9 

 باالشراف عليها او تصميمها وفي مجال االستشارات الهيدروليكية والصحية     

 ولحد االن 2010من عام والهيدرولوجية      

 .رئيس فريق العمل المكلف باعداد الدراسات الهيدرولوجية لسدود االرخمة والفضى وسد10 

 2013-2012عام  بدرة وكاللة       

 رخمةلمشاريع سد الفضى واال . رئيس فريق العمل المكلف باعداد دراسات االثر البيئي11  

 2013-2012عام وبدرة وكاللة .         

 ي لمجطة الرفع الرئيسية المكلف باعداد دراسات االثر البيئ رئيس فريق العمل.   12  

 2011عام  لمشروع المياه الثقيلة لشرق مدينة بعقوبة.           

 لفريق االستشاري الخاص بدراسات االثر البيئي للمشاريع المقترحة في عموم رئيس ا. 13

 ولحد االن -2012من عام   محافظة ديالى       

 . عضو الفريق االستشاري المكلف بالشراف على مشاريع وزارة االسكان والتعمير 14 

 ولحد االن 2013عام )مجمع الرازي ومجمع الغالبية والمشروع السكني في الخالص(        

 . عضو الفريق االستشاري المكلف باعداد دراسة االثر البيئي لشركة الصناعات 15

                                                                                           2014عام    الكهربائية في ديالى      

  2010. عضوا مجلس حماية البيئة في محافظة ديالى ممثال عن جامعة ديالى من عام 15

 ولحد االن         

رئاسة الجامعة واقسام كلية عضو الفريق االستشاري المكلف بتدقيق تصاميم ابنية   . 16

   2017التربية للعلوم االنسانية وخدمات الموقع البنية مجمغ جامعة ديالى 
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عضو مجلس ادارة المكتب  االستشاري الهندسي كلية الهندسة  / جامعة ديالى   .    17

                                                                                                  ولحد االن . 2019
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