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بسم اهلل السمحه السحُم

{ وَمِهْ آََاجِهِ أَوَّكَ جَسَي الْأَزْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا
أَوزَلْنَا عَلَُْهَا الْمَاء اهْحَزَّتْ وَزَبَثْ إِنَّ َّالرٌِ
أَحَُْاهَا لَمُحٍُِْ الْمَىْجًَ إِوَّهُ عَلًَ كُلِّ شٍَْءٍ
قَدَِسٌ }


فصلت 93 /
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بعذ انخىكم عهً هللا انعهي انقذيز ،وانصالة وانسالو عهً سيذَا يذًذ وعهً آنه
وأصذابه وسهى .أعذث نجُت انخىثيق في انًزكش األَشطت انعهًيت انخي َفذها انكادر
انعهًي أثُاء انعاو األكاديًي  2007/9/1ونغايت  2008/8/31عهً صعيذ حُفيذ انبذىد
وانذراساث انعهًيت وانقياو بًهاو انخذريس في األقساو انعهًيت واألشزاف عهً انذراساث
انعهيا بذسب االخخصاصاث انعهًيت .يقىو انكادر انعهًي بانًزكش بخقييى انزسائم
واألغاريخ وانبذىد انعهًيت ألغزاض انخزقيت وانُشز وانخععيذ وانًشاركت بهجاٌ
يُاقشت رسائم واغاريخ غهبت انذراساث انعهيا .كًا شارك يُخسبى انًزكش بعذد يٍ
انًؤحًزاث وانُذواث انعهًيت خارج وداخم انقطز بصفت يشاركت ببذىد عهًيت او
بىسخزاث او دعىر .قذيج خالل هذا انعاو يجًىعت يٍ انسًيُاراث انعهًيت يٍ قبم
يُخسبي انًزكش حُاونج غزح انبذىد انخي سيخى اَجاسها خالل انعاو ظًٍ انخطت
انعهًيت فعال عٍ يىاظيع وافكار عهًيت جذيذة نغزض انًُاقشت .كًا شارك انبادثىٌ
في عذة نجاٌ عهًيت في يجال انسذود وانًىارد انًائيت عهً يسخىي انقطز .وبهذف
حطىيز انكادر انعهًي في انًزكش فقذ ساهى بعط انًُخسبيٍ في سياالث ودوراث
حطىيزيت عهًيت داخم وخارج انقطز.
اَعكس هذا انُشاغ انعهًي نًُخسبي انًزكش يٍ خالل انخكزيًاث انعهًيت عهً يسخىي
انىغٍ انعزبي وانقطز وعذد كبيز يٍ كخب انشكز وانخقذيز.

نجُت انخىثيق
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نشاطات مركز حبوث السدود واملوارد املائية
للعام األكادميي 2008 -2007

البحوث المنشورة
 .1تقييغ المياه الجوفية في الشثكة العامة لمفوسفات  -القائغ ،غثبي العثاط .وقصائ دصةوة
إةاثة الك ص صواثث وسص صصامة المبص صصادي فص صصي الص صصةوع العثبيص صصة ،الثيص صصاذ ة المممكص صصة العثبيص صصة

السعوةية.2008 .
 .2ةثاسة وصفية لحالة شصحة الراقصة الكبثبائيصة مدصت مدتصصض التسصعيدات وكاثرصة راث صا
عمى البيئة واإلدسصاػ .وقصائ دصةوة إةاثة الكصواثث وسصامة المبصادي فصي الصةوع العثبيصة،
الثياذ ة المممكة العثبية السعوةية.2008 .

 .3حقػ مستحمب "السايغ" فصي معالجصة مشصاكع اإلتابصة لصصووث سسصح مدشصات الشصثكة
العامصة لمفوسصفات/القائغ ،غثبصصي العص اثط .مجمصصة عمصوغ ال اثفصصةيػ ،المجمصة  ،18العصصةة ،1
.2007
 .4فاط استوةاغ الجبسوغ الفوسفاتي العثاقي والسايغ في بعصذ الصصداعات اإلدشصائية.
وقصصائ الم ص تمث العممصصي ا وع لمثكصصج بحصصوث البيئصصة والسصصيرثة عمصصى التمصصوث.2007 ،

(ورة )2006-2005

 .5التقيصصيغ البيصصةثوجيوكيميائي للبصصاث السصصرحية فصصي مدرقصصة الحمةاديصصة .وقصصائ الم ص تمث
العممي ا وع لمثكج بحوث البيئة والسيرثة عمى التموث.2007 .
 .6ة اثسصصة موتبثيصصة لمدحصصث فصصي ا ثضصصيات الحجثيصصة مص وث السصصةوة الاارسصصة المرمريصصة مصصػ
المدزوث ا فقي .مجمة دةسة الثافةيػ  ،المجمة  ، 15العةة ، 2السدة .2007

 .7ة اثسصصة موتبثيصصة لمدحصصث مص وث البصصةاثات الثكاميصصة المحميصصة بالسصصاع الحصصصوية .مجمصصة
دةسة الثافةيػ ،المجمة  ،15العةة  ، 4السدة .2007
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 .8صصصاحية ميصصاه الفضصصات الصصصداعية والمةديصصة فصصي واةي الشصصوث وامكاديصصة اسصصتوةامبا
فصصي الج اثعصصة شصصثط مةيدصصة الموصصصع  ،الم ص تمث العممصصي ا وع لمثكصصج بحصصوث البيئصصة
والسيرثة عمى التموث.2007 ،
 .9الرباقيصصة الحياتيصصة والبيئصصة القةيمصصة لتتابعصصات (اليوسصصيػ ا عمصصى– المايوسصصيػ ا وسصصر)
ف صصي ريت صصي ع صصيػ الص صصفثة وبعش صصيقة ش صصماع العص صثاط .مجم صصة تكثي صصت لمعم صصوغ الصص صثفة.
المجمة )13( :العةة )1( :الصفحة.)107-101( :

 .10توجي سثس الجثياػ في مقصار دبثيصة موتصاثة مص تاصايث التصصثيض وشصكع المقرص .
المص تمث العممصصي ا وع لمثكصصج بحصصوث البيئصصة والسصصيرثة عمصصى التمصصوث ،وقصصائ المص تمث،
. 2007
 .11التأريثات السمبية لمياه دبث الووصث عمى دبث ةجمة في مدرقة المصب  .المجمة
العثاقية لعموغ ا ثذ  ،المجمة  ، 8العةة  1د . 2008 ، 54-41

 .12مكودات السمسمة الجمدية لةثجات الح اثثة في مةيدصة الموصصع .مجمصة دةسصة ال اثفصةيػ،
مجمة  16العةة. 2008 2
 .13توجي ص ص بعص صصذ الصص صصفات الفيجياويص صصة والكيمياويص صصة وتايثاتبص صصا الموسص صصمية فص صصي بحي ص صثة سص صصة
الموصصصع ،المص تمث العممصصي ا وع لمثكصصج بحصصوث البيئصصة والسصصيرثة عمصصى التمصصوث ،وقصصائ
الم تمث.2007 ،
Feasibility study of sediment flushing process in Mosul
reservoir, Iraq. Published in the journal of Environmental
Hydrology. Vol.15, paper 14, 2007. Electronic Journal of the
association of Environmental Hydrology.
Effect of Channel Curvature and Transverse Bed Slope on
Flow Characteristics and Bed Topography, Environmental
Research Center Conf., 2007
Scour Downstream an Ogee Spillway. Journal of Al- Rafidain
Engineering.2007.
Morphological variation of Cretan Tigris river reach for
different periods in Iraq. "Tikrit engineering journal vol.14
No. 4 2007.

14.

15.

16.
17.
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18. Flaky Minerals in the recent sediments of the Tigris River,
Northern Iraq: Provenance and paleogeographic approaches.
Africa Geoscience Review. Paris, Vol., 15 (2), pp. 56-72.
19. The Middle Miocene Fatha (Lower Fars) Formation of Iraq.
GeoArabia, Vol.13, (3), pp. 141-174. (2008).
20. Facies and depositional environment of the DevonianCarboniferous succession of Iraq. Geological Journal, Wiley,
Vol. 43, (2-3), pp.383-396. (2008).
21. Dissolution Rate of Gypsum under different Environments,
Iraqi Jurnal of Earth Sciences Vol.7 No.2, 2007.
22. Basin analysis of the Burdigalin and Early Langhian
successions, Kirkuk Basin, Iraq. In: Schreiber, B.C., Lugli, S.
and Babel, M. (eds.) "Evaporites through Space and Time".
Geological Society, London. Special Publications, 285, pp. 5368.
23. Petrography and major element geochemistry of Late Triassic
Carpathian Keuper sandstones: Implications for provenance.
Bulletin de I ۥInstitut Scientifique Rabat, Morocco, Section
Sciences de la Terre, Nº 29, pp. 1-14. (2007).
24. Petrography and diagenesis of the Burdigalian Serikagni,
Euphrates and Dhiban formations, Kirkuk basin, Iraq.
Proceeding of the 2nd International Tethys Conference, Cairo,
Egypt, pp. 199-204. (2007).
25. Dolomitization of the Ghar Formation, South Iraq. Proceeding
of the 6th International Symposium of Eastern Mediterranean
Geology and 9th International conference of Jordanian
Geologists Association, pp. 58-60. (2007).
26. Downstream distribution and environmental effects on heavy
minerals along the Tigris River of North Iraq. Proceeding of
the 6th International Symposium of Eastern Mediterranean
Geology and 9th International conference of Jordanian
Geologists Association, pp 53-57.(2007).
27. Application of geophysical survey to study the rising of ground
water level (A case study of Beiji refinery), Iraqi Journal for
Earth Science, vol.7, no.1, pp.13-32.(2007).
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28. Microfacies and sequence stratigraphy of the Late Campanian
Bekhme Formation in the Dohuk area, north Iraq. GeoArabia
)13 (1), pp. 39-54 (2008
29. STRATIGRAPHIC NOTE: Oligocene / Miocene boundary in
north Iraq. GeoArabia , 13 (2), pp. 187-190 (2008).
30. Diagenitic prosses and factor analysis for sanstones of Injana
Formation in selective sections – North Iraq. Iraqi Journal of
Earth Science, in press (2008).
31. Microfacies and age determination of the sedimentary
sequence within Walash Volcano-Sedimentary Group, Mawat
complex, Northeastern Iraq. Tikrit Journal of pure Science,
Inpress (2008).
32. Preparation and study of some new complexes of Iron(II),
Cobalt(II), Nickel(II) and Copper(II) with N-O donor
Macrocyclic ligand. The Fifth Jordanian International
Conference of Chemistry, Yarmouk University, Jordan, 2008.

البحوث المقبولة لمنشر
 .1ة اثسصصة موتبثيصصة لمدحصصث م ص وث القدصصارث ا دبوبيصصة( .مقبصصوع لمدشصصث فصصي م ص تمث مثكصصج
بحوث السةوة والمواثة المائية لعاغ .)2008

 .2ة اثس صصة ت صصأريث عم صصط الم صصا ال صصتيمي عم صصى الدح صصث مص ص وث الب صصةاثات الثكامي صصة المحمي صصة.
(مقبوع لمدشث في مجمة جامعة ةمشط).

 .3ة اثسصصة يةثولوجيصصة لمدرقصصة مثكصصج جامعصصة الموصصصع ،وتقيصصيغ ميا بصصا لمصصثي( .مقبصصوع
لمدشث في م تمث مثكج بحوث السةوة والمواثة المائية لعاغ .)2008
 .4ت صصأريث ةثج صصات الحص ص اثثة وجم صصػ الح صصثط عم صصى بع صصذ الوص صواد لمص صصووث الكاثبوداتي صصة
والمتبوصثات لتكصصويػ الفتحصصة ،شصصمالي العصثاط( .مقبصصوع لمدشصصث فصصي مص تمث مثكصصج بحصصوث

السةوة والمواثة المائية لعاغ .)2008

 .5تقيصصيغ الوض ص الجيولصصوجي تحصصت معمصصع إدتصصاج حصصامذ الكبثيتيصصظ المثكصصج فصصي الشصصثكة
العام صصة لمفوس صصفات ،الق صصائغ – غثب صصي العص صثاط ( .مقب صصوع ف صصي المص ص تمث العمم صصي ال صصةوثي
الساةح لمثكج بحوث السةوة والمواثة المائية).
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 .6تثكي صصج العداص صصث ا ثض صصية الد صصاةثة ف صصي الفوس صصفوثايت لا صصثذ تقييس صصبا بتقدي صصة ا ش صصعة
السيدية الوميضية ( .مجمة عموغ الثافةيػ).
 .7الفوائصة اإليجابيصصة لمفاعمصصة حصصامذ الكبثيتيصصظ المثكصصج مص الوامصصات الفوسصصفاتية ،الشصصثكة
العامة لمفوسفات-القائغ( .الم تمث العممي ا وع لكمية عموغ البيئة وتقاداتبا).
 .8الوصائد الدوعية لمياه عيػ صوثباشي في مةيدة تمعفث /شماع غثب العثاط.
 .9ة اثسصصة التكبفصصات والتشصصققات تحصصت ق صاس حصصوذ الميصصاه الصصصداعية فصصي مصصدجغ كبثيصصت
المشثاط بواسرة المسح الجلجالي الدكساثي( .مقبوع لمدشث فصي مص تمث مثكصج بحصوث

السةوة والمواثة المائية لعاغ .)2008
 .10التصديض البدةسي لمكتع الصوثية الكاثبوداتية في رية شيخ إب اث يغ .وقائ
الم تمث العممي الةوثي الساةح لمثكج بحوث السةوة والمواثة المائية.)2008( .
 .11التقييغ الدوعي لممياه الجوفية في باث موتاثة في مدرقتي الروافة والجوسط في
الجادب ا يمػ لمةيدة الموصع .وقائ

الم تمث العممي الةوثي الساةح لمثكج

بحوث السةوة والمواثة المائية.)2008( .
 .12معايثة الدموتج البيةثوليكي لممدافت السفمية لسصة الموصصع  .المص تمث العممصي السصاةح
لمثكج بحوث السةوة والمواثة المائية ،جامعة الموصع.
 .13ةثاسة كمية لماباث المتساقر وعامع عكثة الجو في مةيدة الموصع .مجمة ثسالة
البيئة ا ثةدية  ،عماػ ا ثةػ .

 .14ةثاسة الوصائد الدوعية لمياه دبث ةجمة في مةيدة الموصع .المجمة العثاقية لعموغ
ا ثذ .
 .15ةثاسة

تصديفية

لبعذ

سدواس

الستثاكوةا

مػ

عائمتي

جيستوليبثيةيةئي

وبايتوسيبثيةيةائي مػ العصث التثشيثي شماع غثب العثاط (مجمة عموغ تكثيت)

 .16ص صصاحية المي صصاه الجوفي صصة لاس صصتوةامات الموتمف صصة ف صصي مدرق صصة قثق صصوخ ،ش صصماع ش صصثط
مةيدة الموصع .م تمث مثكج بحوث السةوة والمواثة المائية لعاغ .2008
 .17الكشصصض عصصػ المصواة المشصصعة فصصي الميصصاه الجوفيصصة المسصصتوةمة غصثاذ الصصثي فصصي مةيدصصة
الموصع .مجمة جادكو ،جامعة اثبيع.
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 (مقبصصوع لمدشصصث فصصي م ص تمث مثكصصج بحصصوث السصصةوة. تصصأريث عمميصصات الصصثي عمصصى التثبصصة.18
.)2008 والمواثة المائية لعاغ
 شصصماع/  ة اثسصصة يةثوجيوكيميائيصصة وثسصصوبية لمصصصب دبصصث الووصصصث مةيدصصة الموصصصع.19
 (مقبص صصوع لمدشص صصث فص صصي م ص ص تمث مثكص صصج بحص صصوث السص صصةوة والم ص صواثة المائيص صصة لعص صصاغ.الع ص صثاط
.)2008
20. Evaluating Ubaiydh Dam Geotechnical works, western Desert,
Iraq (6th Perio. Scie. Confer. For Dams & Water Resources
Research Center).
21. Geological evaluation beneath concentrated H2SO4 prodution
plant in General State for Phosphate- Al-Qaim. (6th Perio. Scie.
Confer. For Dams & Water Resources Research Center).
22. Suitability of Limestone in Mosul Area as Ballast Aggregates.
(6th Perio. Scie. Confer. For Dams & Water Resources
Research Center).
23. Scour Downstream of Mosul Dam bottom outlets, accepted,
Journal of Al- Rafidain Engineering.2007.
24. The effect of topographical characteristics of reservoirs on
flushing sediments. Engineering journal, Damascus University,
Syria. 2007.
25. Provenance of Miocene sandstones in northern Iraq:
constraints from framework petrography, bulk-rock
geochemistry and mineral chemistry, Russian Journal of
Geology and Geophysics, Elsevier, (2008).
26. Seismicity of Mosul’s Dam lake. (Iraqi Geological Journal)
(2008).
27. Petrology and depositional evolution of the Paleozoic rocks of
Iraq, Marine & Petroleum Geology, Elsevier, Vol. 25, (2008).
28. Miocene evaporates from North and Northwest Iraq.
Proceeding of the 3rd International Tethys Conference, Cairo,
Egypt (2008).
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29. Environmental pollution by some heavy metals in the Tigris
River, Northern Iraq. Journal of Basic and Applied Sciences,
Karachi University, Pakistan (2007).
30. Authegenic palygorskite in Miocene rocks of northern Iraq:
environmental and geochemical indicators. Acta Geologica
Polonica (2008).
31. Geochemistry of Marl Sediments within Fatha Formation at
selected Localities, Northern Iraq. (Iraqi Geological Journal)
(2008).
32. Using (DEM) Grid File with Clark’s Technique for Estimation
Instantaneous Unit Hydrograph for Ungaged Basins.
33. Systematic Description of some Recent Pelecypodas from
Hajam Island in khor Al-Zubair, South Iraq. (Iraqi Geological
Journal) (2008).

البحوث المنجزة
قسن الجيىتكنيك
الباحثون
 سالغ قاسغ الدقيب.س

 عمي محمة سميماػ.ة

اسم البحث

ت

ةثاسة يةثولوجية لمدرقة مثكج جامعة الموصع وتقييغ
ميا با لمثي

سالغ قاسغ الدقيب. سMineralogy and Geochemistry of the last
 عمي إسماعيع الجبوثي. ةMarl bed within Fat-ha succession in hand
 قتيبة توفيط اليوجبكي. ةdug well –Karsi area
سالغ قاسغ الدقيب.س

بعذ الوواد البدةسية والتقييغ المدجمي ا ولي لمربقة

 دبيع حمية الصائغ.ة

ميكاديكية البجات ا ثضية المحترة في سة الموصع

دبيع يوسض البدا.ة

ةثاسة دةسية ثسوبية حجاث البدا المستوةمة في

عج الةيػ صالح

المدارط ا رثية

دبيع يوسض البدا.ة

رباقية التتاب لتكويػ شثادخ شماع العثاط

عج الةيػ صالح
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الريدية الواعةة لصداعة الرابوط في محافزة ديدوى

1

2

3
4
5
6

ت
7
8
9

اسم البحث
تأريث ةثجات الح اثثة عمى الصفات الفيجيائية والبتثوغثافية
لمصووث الريدية ضمػ تتاب ادجادة في مدارط موتاثة
معةع توباػ الحجث الجيثي تحت زثوض موتمفة
ةثاسة بتثوعثافية ومعةدية لمحجث الجيثي الدقي في تكويػ

الفتحة  ،جدوب حقع المشثاط

الباحثون
ة .حاجغ سميػ الكواج
ة .حاجغ سميػ الكواج
ة .عمي إسماعيع الجبوثي
فاح المعماثي

تاايثات المعاةػ الريدية والمواة العضوية لمقر
10

(الوثةوفيشي -السميوثي) م العمط  ،بئث عكاح

الصح اث الاثبية
11

الكيمي ص صصا البموثي ص صصة لمثكص ص صجات الفثادكولي ص صصت ف ص صصي فوس ص صصفوثايت ة .قتيبة توفيط اليوجبكي

عكاشات (الباليوسيػ ا وسر ) ،الصح اث الاثبية العثاقية  .ة.سالغ محموة الةباش
جيوكيميائية المعاةػ الريدية المصاحبة لموامصات الفوسصفاتية

12

فص صصي تكص صصويػ عكاشص صصات ( ،الباليوسص صصيػ ا وسص صصر ) ،الصص صصح اث

الاثبية العثاقية
13

14

15

ة .عمي إسماعيع الجبوثي

ةثاسة حثكة الما

باستوةاغ ا عمةة الثممية تحت دزاغ

الثي بالتدقير
تقييغ الوصائد الدوعية ومةى صاحية استوةامات مياه

عيػ صوثباشي في تمعفث  /شماع غثب العثاط

On Some Ostracode species from Serkagni
Formation (Early Lower Miocene ) from
Sinjar anticline Sharafadeen Section

 16التحميع التثكيبي لرية سجمث  -شماع شثط العثاط
ةثاسة بعذ العاقات بيػ الصفات البدةسية دواس موتمفة
 17مػ الصووث في دفط شيخ إب اث يغ – مشثوس ثي الججيثة
الجدوبي

ة .قتيبة توفيط اليوجبكي

ة.سالغ محموة الةباش

ة .عمي محمة سميماػ
محمة سميغ يوسض

ياسث ميسث محمة
محمة ولية سعية

محمة سميغ يوسض
ة .ةيث غاجي محمة سةيب
ة .إب اث يغ سعة إب اث يغ
ة .ةيث غاجي محمة سةيب

عج الةيػ صالح

12

ت
18

19

20

اسم البحث
توجي العداصث الكيميائية في سدرقة التحمع لصووث الماثع
في مدرقة الكصث ،شمالي العثاط.
ةثاسة جيوكيميائية و دةسية درقة التحمع في مدرقة
الكصث ،شمالي العثاط

الباحثون
ة.والة جاع سسوة
حاجغ جمعة ةا ة
ياسث ميسث محمة
ياسث ميسث محمة

عج الةيػ صالح

حاجغ جمعة ةا ة

تقييغ مةى تموث المياه الواغ ودوعية مياه اإلسالة في محرة
الكصث  /جدوب شثط الموصع

حاجغ جمعة ةا ة

 Biostratigraphy and Microfacies study of Fatمحمة ولية
 ha Formation (M-miocene)in Shaikan 21عمث وموط
 anticline,North Iraq .ة .ثمجي وضث
 Systematic description of some recentمحمة ولية
 Pelecypods from Hajam in Khor Al-Zubair, 22عمي عميوي
 Southern Iraqة .ثمجي وضث
قسم الموارد المائية
ت
23
24

25

26

اسم البحث

القائمون

تصصأريث وصصصائد المصصا الوصصاغ عمصصى سةا محرصصة إسصصالة سسصصكي ة .عاةع عمي باع
موصع

سار محموة الثاوي

 Using satellite data with Digital Computerة.عاةع عمي باع
system to estimate the Sediment yield in the
 artificial lakes .سدح محموة محمة
ة .وميع إب اث يغ عرماػ
The Influence of Diameter and Surface
تحسيػ عمي حسػ
Roughness of Flow over Cylindrical Weir
إب اث يغ عاةع إب اث يغ
تأريث جاوية ادراط برط الما عمى الدحث م وث متب مائي

يعثب إب اث يغ سميماػ

تحسيػ عمي حسػ

13

الباحثون

اسم البحث

ت

إب اث يغ عاةع إب اث يغ
 رائث محموة عبة اهللSimulation flood wave of hypothetical Mosul
dam failure between Mosul dam and Mosul
 سدح محموة محمةCity .

27

Prediction Tigris River Stages at Mosul City
Using Time Series analysis

28

رائث محموة عبة اهلل
ةى اشغ بةث

ةثاسة تأريث التايثات المداوية عمى المواثة المائية
المستوةمة في الثي في محافزة ديدوى

ةى اشغ بةث
يسثى ره

عبة المحسػ سعة اهلل

يودح دجيب سعية
يودح دجيب سعية

غثاذ الثي

29

 استوةاغ المياه المالحة30

تصديض دوعية المياه الجوفية لمجموعة موتاثة مػ اآلباث

في حوذ موموث

حع تحميمي مبسر لمعاةلة سادت فيتادت لمجثياػ السرحي
في حالة الجثياػ المضرثب

31
32

 ةثاسة بعذ الوواد البيةثوليكية لمتثب غيث المشبعة33

المشاريع والدراسات
1. Report on the damages produced from Illisu dam
establishment in Turkey on Iraq( 2007) Internal report Dams
and water resources Research Center, Mosul University,
Mosul – Iraq, 72p.
2. Development of Saline Lakes in Sharqat area, south of Mosul
City, granted by the Arab Science and Technology Foundation
(ASTF, Sharjah, UAE), grant No WA06-2007
3. Modeling of sediment yield in regulating lake at Mosul dam
by using a digital hydrological systems, granted by the Arab
Science and Technology Foundation (ASTF, Sharjah, UAE),
grant No WA09-2007
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الحمقات النقاشية والسيمنارات
ث
1

اسن التدريسي
ة .عمي محمة سميماػ

اسن الوىضىع

التاريخ

ةثاسة موتبثية لحثكة الما والتوجي الثروبي

2007/11/1

لمتثبة تحت دزاغ الثي بالتدقير ةاوع ا عمةة

الثممية
2

ة.دبيع حمية الصائغ

الجلجالية المحترة في سة الموصع

2007/11/15

3

ة .حاجغ سميػ الكواج

استوةاغ ثواسب ا رياػ الحةيرة ضمػ قاس

2007/11/29

4

إب اث يغ عاةع إب اث يغ

5

محمة ولية

وضفاض بحيثة سة الموصع في صداعة

الرابوط

ةثاسة موتبثية لمدحث م وث السةوة الثكامية

2007/12/13

الاارسة المحمية
رباقية متتابعات ا يوسيػ ا عمى

–

2007/12/27

المايوسيػ ا وسر في ريتي عيػ الصفثة

وبعشيقة
6

تحسيػ عمي حسػ

ةثاسة موتبثية لمدحث م وث القدارث ا دبوبية

2008/1/10

7

ة .وميع إب اث يغ عرماػ

الدحث م وث السةوة

2008/1/24

8

س.سالغ قاسغ الدقيب

تقييغ الوض الجيولوجي تحت معمع ادتاج

2008/2/7

9

سدح محموة

10

حاجغ جمعة محموة

11

ة .دبيع يوسض البدا

حامذ الكبثيتيظ المثكج في الشثكة العامة
لمفوسفات
سدواس الحمقات والمتةاةات في دزاغ XP
يةثوكيميائية مياه الووصث
الةوثات التثسيبية لألوليجوسيػ – المايوسيػ

2008/2/28
2008/3/13
2008/3/27

ا سفع مشكاتبا والحموع
12

يسثى ره

تحسيػ مجثى ا دباث لمسيرثة عمى المياه

2008/4/10

13

ة .عمي إسماعيع

الباليفوثسكايت في ثواسب المايوسيػ في

2008/4/24

شماع العثاط
15

ث
14

اسن التدريسي
ةى اشغ

15

يعثب إب اث يغ سميماػ

16

ة.قتيبة توفيط

17

رائث محموة

اسن الوىضىع

التاريخ

تموث العثاط باليوثاديوغ

2008/5/8

معايثة الموةيع الفيجياوي لممدافت السفمية لسة

2008/6/5

الموصع
استوةاغ المولةات في مةيدة الموصع

2008/6/19

Dams failure

2008/7/4

وتأريثاتبا البيئية

المجان العممية
1- Member of the consultant committee of Water Resources
Journal / Mosul university, 2008.
2- Member of the committee of evaluating the impact of Illisu
Dam establishment in Turkey on Iraq, 2007.
3- Member of the committee of evaluating Mosul Dam, 2007.

الندوات والمؤتمرات التي شارك بها منتسبو المركز
أ -داخل القطر
 .1الم ص تمث العممصصي ا وع لمثكصصج بحصصوث البيئصصة والسصصيرثة عمصصى التمصصوث 6-5 ،حجي صثاػ /
 ،2007جامعة الموصع.
 .2دةوة سة الموصع إلى سيػ ،كميصة البدةسصة  ،قسصغ البدةسصة المةديصة بالتعصاوػ مص مثكصج
بحوث السةوة والمواثة المائية.2008 .
 .3دصصةوة الدفايصصات الصصصمبة فصصي المدصصارط الحض صثية ،مثكصصج بحصصوث البيئصصة والسصصيرثة عمصصى
التموث – جامعة الموصع 16 ،ديساػ .2008

 .4المص ص تمث العمم صصي ا وع لمكيمي صصا  ،كمي صصة العم صصوغ – جامع صصة الموص صصع 23-22 ،ديس صصاػ
.2008
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ب-خارج القطر
 .1دصصةوة إةاثة الك صواثث وسصصامة المبصصادي فصصي الصصةوع العثبيصصة ،الثيصصاذ ة المممكصصة العثبيصصة
السعوةية 28 .تاث –  1ديساػ .2008

 .2دصصةوة مداقشصصة البحصصوث السصصتثاتيجية لمم سسصصة العثبيصصة لمعمصصوغ والتكدولوجيصصا ،الشصصاثقة ،
ا ماثات العثبية.
 .3الم تمث الرادي لمجمعية ا ثةديصة لتدميصة وترصويث المصواثة الربيعيصة ،جامعصة ع البيصت،
ا ثةػ.
 .4دةوة الفضات الورثة وتأريث ا عمى صحة اإلدساػ وا رفاع ،اسردبوع ،تثكيا.
5. 2nd International Conference on the Geology of Tethys, Cairo,
Egypt, March, 2007.
th
6. 6 International Symposium on Eastern
Mediterranean
th
Geology and 9 International Conference of Jordanian
Geologists Association, Amman, Jordan, April, 2007 .

الدورات التدريبية
 .1ةوثة ص صصيادة الحاس صصوب (سقيم صصت ف صصي مثك صصج بح صصوث الس صصةوة والمص صواثة المائي صصة) ،ع صصةة
المشاثكيػ 12 :تةثيسي.
 .2الدةوة المتكاممة لممياه المشتثكة (سقيمت مػ قبع  )SIDAا ثةػ .عصةة المشصاثكيػ:
2

الزماالت البحثية
 .1جمالة بحرية (بعة الةكتوثاه) إلى جامعة وولدكودغ – استثاليا لمةة  5سشبث.
 .2جمالة بحرية (بعة الةكتوثاه) إلى جامعة موداخ – ممبوثػ ،استثاليا لمةة ستة سشبث.
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األشراف عمى طمبة الدراسات العميا
الشهادة

اسم الطالب

س.ة .عمي إسماعيع الجبوثي

الماجستيث

عمي مصرفى محموة

2

س.ة .عمي إسماعيع الجبوثي

الةكتوثاه

محفوز عمي

3

ة .دبيع يوسض البدا

الةكتوثاه

جية احمة

ت
1

اسم التدريسي

مناقشة الرسائل العممية
 سراثيح الةكتوثاه 2 : -ثسائع الماجستيث 7 :

تقييم البحوث
 تقييغ البحوث (معاممة تثقية) غثاذ التثقية العممية 2 : تقييغ عةة كبيث مػ البحوث العممية غثاذ الدشث والتعضية -تقييغ عةة مػ الثسائع بصفة مقيغ عممي

شكر وتقدير
 .1شصصكث وتقصصةيث مصصػ السصصية ثئصصيح جامعصصة الموصصصع لألسصصتات سصصالغ قاسصصغ الدقيصصب لمشصصاثكته
في إعةاة ةثاسة ا ضثاث الداجمة عػ سة اليسو التثكي عمى العثاط.
 .2شكث وتقةيث مػ السية ثئيح جامعة الموصع لمةكتوث عاةع عمي باع لمشاثكته في
إعةاة ةثاسة ا ضثاث الداجمة عػ سة سليسو التثكي عمى العثاط.
 .3شكث وتقةيث مػ السية ثئيح جامعة الموصع لألستات رائث محمصوة الرصائي لمشصاثكته
في إعةاة ةثاسة ا ضثاث الداجمة عػ سة اليسو التثكي عمى العثاط.
 .4شصصكث وتقصصةيث مصصػ السصصية ثئصصيح جامعصصة الموصصصع سدصصح محمصصوة محمصصة لمشصصاثكته فصصي
إعةاة ةثاسة ا ضثاث الداجمة عػ سة اليسو التثكي عمى العثاط.
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 .5شصصكث وتقصصةيث مصصػ السصصية ثئصصيح جامعصصة الموصصصع لألسصصتات سصصالغ قاسصصغ الدقيصصب لحصصصوله
عم صصى الج صصائجة الرادي صصة ف صصي د صصةوة إةاثة الكص صواثث وس صصامة المب صصادي ف صصي ال صصةوع العثبي صصة –
السعوةية.
 .6شصصكث وتقصصةيث لمصصةكتوث دبيصصع حميصصة الصصصائغ لمجبصصوة المبتولصصة فصصي المجمصصة العثاقيصصة لعمصصوغ
ا ثذ.
 .7شكث وتقةيث مػ السية ثئيح جامعة الموصع لمةكتوث قتيبة توفيط اليوجبكي لحصوله

عمى الجائجة الرادية في دةوة إةاثة الكواثث وسامة المبادي في الةوع العثبية –

السعوةية.
 .8شصصكث وتقصصةيث مصصػ السصية ثئصصيح جامعصصة الموصصصع لمصصةكتوث قتيبصصة توفيصصط اليصصوجبكي عمصصى
جبوةه في ادجاج مجمة البحوث المدججة لعاغ .2007-2006
 .9شكث وتقةيث لألستات سالغ قاسغ الدقيب لممشاثكة في دةوة حوع واق سة الموصع.

 .10شكث وتقةيث لمةكتوث دبيع حمية الصائغ لممشاثكة في دةوة حوع واق سة الموصع .
 .11شكث وتقةيث لمةكتوث عاةع عمي باع لممشاثكة في دةوة حوع واق سة الموصع.
 .12شكث وتقةيث لمةكتوث وميع إب اث يغ لممشاثكة في دةوة حوع واق سة الموصع.
 .13شكث وتقةيث لمةكتوث رائث محموة الرائي لممشاثكة في دةوة حوع واق سة الموصع.
 .14ش صصكث وتق صصةيث لم صصةكتوث يع صصثب إبص ص اث يغ س صصميماػ لممش صصاثكة ف صصي د صصةوة ح صصوع واقص ص س صصة
الموصع.

التكريمات
 .1حصوع ا ستات سالغ قاسصغ الدقيصب عمصى الجصائجة الراديصة لبحصث " تقيصيغ الميصاه الجوفيصة
ف صصي الق صصائغ" المش صصاثظ ف صصي د صصةوة إةاثة الكص صواثث وس صصامة المب صصادي ف صصي ال صصةوع العثبي صصة،
الثياذ – المممكة العثبية السعوةية. 2008 .

 .2حصوع ا ستات الةكتوث عمي إسماعيع عمى الجائجة ا ولى لدائصب ثئصيح الجمبوثيصة
لمبحث العممي وا كاةيمي.
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 .3حص صصوع ال صصةكتوث قتيب صصة توفي صصط الي صصوجبكي عم صصى الج صصائجة الرادي صصة لبح صصث " تقي صصيغ المي صصاه
الجوفي صصة ف صصي الق صصائغ" المش صصاثظ ف صصي د صصةوة إةاثة الكص صواثث وس صصامة المب صصادي ف صصي ال صصةوع
العثبية ،الثياذ – المممكة العثبية السعوةية. 2008 .

اإلصدارات
 .1إصةاث مجمة البحوث المدججة ضمػ الورة العممية البحرية لممثكج لمعاغ ا كاةيمي
.2006-05
 .2إصةاث مجمة البحوث المدججة ضمػ الورة العممية البحرية لممثكج لمعاغ ا كاةيمي
.2007-06

األنشطة العممية األخرى
 -1حصوع السية ةيث غاجي محمة سةيب عمى شباةة الصةكتوثاه فمسصفة عمصوغ سثذ فصي
اوتصص صصاد التثكيبيص صصة مص صصػ قسص صصغ عمص صصوغ ا ثذ ،كميص صصة العمص صصوغ ،جامعص صصة الموصص صصع ،

 ،2007عدص صواػ ا رثوح صصة "المدش صصأية التكتودي صصة لح صصوذ الم صصولح اللب صصي – ش صصماع
العثاط".
 -2جياثة استراعية لموق سة الموصع لمتعثض عمى واق السة الحالي.
 -3محاض ص صثة عص صصػ تعص صصةيػ الفوسص صصفوثايت فص صصي ةوثة الصص صصداعات التعةيديص صصة – قسص صصغ عمص صصوغ
ا ثذ ،كمية العموغ ،جامعة الموصع ،حجيثاػ .2008

 -4مشصصاثكة ة .وميصصع إب ص اث يغ فصصي الحمقصصة الة اثسصصية فصصي إةاثة سح صواذ ا دبصصث – جامعصصة
موداخ – استثاليا.
 -5مشصصاثكة الكصصاةث العممصصي بالدصصةوات والمص تمثات التصصي سقامتبصصا الكميصصات والم اثكصصج البحريصصة
بالجامعة.

 -6مسصصا مة الكصصاةث العممصصي بصصالمثكج بالتصصةثيح لرمبصصة الم اثحصصع ا وليصصة والة اثسصصات العميصصا
في ا قساغ العممية كع حسب اوتصاصه.
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 -7استمثاث سرديػ مػ الكاةث العممي بمثحمة البحث لمحصوع عمى شباةة الةكتوثاه.
 -8قبوع سرديػ مصػ الكصاةث العممصي بالة اثسصات العميصا لمحصصوع عمصى شصباةة الصةكتوثاه فصي
اوتصاد الجيولوجيا.

الخطط المستقبمية
 .1إعةاة الورر البحرية لممثكج لمعاغ ا كاةيمي  2009-2008والتصي مصػ الم مصع سػ
يتثاوح عةة البحوث المسجمة فيبا حوالي  40-35بحرا.
 .2سص صصيدعقة الم ص ص تمث العممص صصي الص صصةوثي السص صصاةح لممثكص صصج فص صصي  14-13تش ص صثيػ ا وع /
 ،2008ب ص ص تػ اهلل  ،وسص صصيتغ إلقص صصا ح ص صوالي  27بحرص صصا ضص صصمػ محص صصاوث الم ص ص تمث بعص صصة
تقييمبا مػ قبع مقيميػ موتصيػ.
 .3إصةاث وقائ لمم تمث التي تضغ البحوث المشاثكة فيه.
 .4عقة دةوة واع الفصع ا وع مػ العاغ القاةغ حوع الكواثث وسبع إةاثتبا.
 .5إصةاث مجمة البحوث المدججة لعاغ .2008-2007
 .6تدفي صصت سمسص صمة الحمق صصات الدقاش صصية (الس صصيمداثات) بمع صصةع محاضص صثتيػ ش صصبثيا م صصػ قب صصع
الباحريػ.

 .7تقةيغ بحوث لممشاثكة حضوث الم تمثات والدةوات الةولية التالية :
 المص تمث الصصةولي الرالصصث لممصواثة المائيصصة والبيئصصات الجافصصة  ،الصصتي عقصصة فصصي تشصثيػالرادي  2008قي الثياذ  /المممكة العثبية السعوةية  (.عةة المشاثكيػ )2:
 الد صصةوة الةولي صصة إلةاثة الكص صواثث الت صصي س صصتعقة ف صصي ديس صصاػ  2009ف صصي الثي صصاذ /المممكة العثبية السعوةية ( .عةة المشاثكيػ . )1:
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 .8اجتماعات لجدة تدسيط و اجثة التعميغ العالي والبحصث العممصي مص و اجثة المصواثة المائيصة
.
 .9تدفيت القداة البيةثوليكية إلج اث تجاثب بحرية تود المواثة المائية .
 .10مماثس صصة العم صصع ا ك صصاةيمي لمب صصاحريػ ف صصي المثك صصج والمتض صصمػ إع صصةاة البح صصوث وف صصط
الورة ،التةثيح في ا قساغ العممية حسب الوتصاد لمم اثحصع ا وليصة والة اثسصات
العميصصا ،تقصصيغ البحصصوث غ صثاذ التثقيصصة والتعضصصية والدشصصث ،مداقشصصة الثسصصائع العمميصصة،
ا شصصثاض عمصصى رمبصصة الة اثسصصات العميصصا ،المشصصاثكة بالدصصةوات والمص تمثات العمميصصة ةاوصصع
وواثج الجامعصة  ،المشصاثكة فصي الصةوثات الترويثيصة والتةثيبيصة ،متابعصة دشصث البحصوث
في المجات العممية العثاقية وا جدبية .
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