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 السيرة الذاتية

 حبيب ال محمد ل محمد ظاهرفاض الدكتور االسم:

 20/3/1965التولد:

 جامعة الفرات األوسط التقنية موقع العمل الحالي:

 في كربالء المعهد التقني                           

 عميد المعهد التقني كربالء                         

 دسة/حي االمام علي عليه السالممحافظة كربالء المق موقع السكن:

  07802144255رقم الهاتف:

 استاذ العلمية: الدرجة 

 

 الشهادات العلمية:

 

 2008-قسم هندسة الموارد المائية-كلية الهندسة-/جامعة بغداد Ph.Dشهادة الدكتوراه  .1

 1991-الموارد المائية هندسة قسم-كلية الهندسة-/جامعة الموصل M.Scشهادة الماجستير  .2

 1986-الموارد المائيةهندسة قسم -كلية الهندسة-/جامعة الموصل BSادة البكلوريوس شه .3

 

 المنجزات العلمية:

 أوال: براءة االختراع

بىراءة االتتىراا الموسىومة دصىندور االرواءل والمعتمىدة مىا قبىل المهىاي المركى   الحصول على   .1

 2014وذلك عام  للتقييس والسيطرة النوعية/قسم الملكية الصناعية

ل طريقة جديدة لتشتيت البثق في المنشات الهيدروليكيةالحصول عل  براءة االتتراا الموسومة د .2

والمعتمدة ما قبل المهاي المرك   للتقييس والسيطرة النوعية/قسم الملكية الصناعية وذلك عام 

2019 

 

 

 

 ثانيا: تأليف الكتب العلمية
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وهىو  2016عىام  امعىة التقنيىة الوسىط بتكليىف مىا الم HYDRAULICSتأليف الكتاب الموسوم  .1

 أحد الكتب المنهمية ألقسام الموارد المائية في المامعات التقنية.

وهىو كتىاب  2021تاليف الكتاب الموسوم "هندسة مياه الر ...تطبيقات فىي التنميىة المسىتدامة" عىام  .2

 اقسام الموارد المائية.منهمي لطلبة كليات الهندسة/قسم الهندسة المدنية ولطلبة المعاهد التقنية في 

 

 المنشورةالبحوث العلمية ثالثا: 

 

1. A Qualitative Evaluation of Al-Razzaza Water Drainage and Studying the 

Possibility of Its Use for Irrigation 

2. An Experimental study on head loss of flow through rockfill dikes 

3. Hydraulic characteristics of clay vessels made of Iraqis local materials 

4. Flow through and over gravel gabion weirs 

5. Application of Water Quality Index for Evaluation of Groundwater Quality 

for Drinking Purpose in Dibdiba Aquifer, Kerbala City, Iraq 

6. Assessment of Water Quality Index for the Groundwater in Green Belt 

Region, Kerbala by Using Canadian Procedure 

7. The effect of pot volume on the performance of pot irrigation system 

8. Hydraulic Characteristics of Flow through Monosized Gravel 

9. Possibility of using ceramic pots manufactured locally in irrigation 

applications 

10. Evaluation of Groundwater Quality for Drinking Purpose in Dibdiba 

Aqufier, Kerbala City, Iraq ,by Using WQI Concept 

11. Using of hydraulic jump characteristics as criterion for energy dissipation in 

rectangular shaped gravel gabion weir 

12. Hydraulic Jump Characteristics of a Fayoum Weir with Rectangular Bottom 

Openings 

13. Hydraulics of Flow Through and Over Fayoum Weir with Rectangular 

Bottom Openings 
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14. Qualitative assessment of treated wastewater for Irrigation Purpose in Al-

Hindiyah district / Karbala City / Iraq 

15. Possibility of using ceramic pots manufactured locally in irrigation 

applications 

 

16.  Determination of the Possibility of Ground Water in the Holy Governorate 

of Karbala using the Thermal Classification of Satellite Images Using 

Remote Sensing. 

17. An Experimental study of factors influencing the scour depth resulting from 

the collision of water jet in stilling basin floor. 

18. An Experimental and numerical study of factors influencing the scour 

resulting from the collision of water jet in stilling basin floor. 

19. Discharge coefficient for rectangular notch using dimensional analysis 

technique. 

20. Dissipation of Energy of Flow by Conventional Type of Gabion Weir. 

21. Determination the Infiltration Rate by Using a Double – Ring Infiltrometer 

in AL-Jadwal Al-Gharbi District, Karbala, Iraq. 

22. An Experimental and Numerical Study of Factors Influencing the Scour 

Due to the Collision of Water jet in Stilling Basin Floor. 

23. Evaluation of Discharge Coefficient in Hilla Head Regulator by Using 

Multi Parameters. 

 

 ها:يسدرقمت بتالمقررات العلمية التي 

 

 جامعة بغداد./هندسة الموارد المائية-ميكانيك االنهار/طلبة الدراسات العليا/كلية الهندسة .1

 جامعة الكوفة./قسم الهندسة المدنية-منشات هيدروليكية متقدم /طلبة الدراسات العليا/كلية الهندسة .2

 .كربالءجامعة /قسم الهندسة المدنية-ة الهندسةمتقدم /طلبة الدراسات العليا/كليال االحصاء .3

 قسم الهندسة المدنية.-كلية الهندسة-هندسة الر  والب ل/جامعة كربالء .4

 .قسم الهندسة المدنية-لهندسةكلية ا-كربالءجامعة  /المنشآت الهيدروليكيةهندسة  .5
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 .قسم الهندسة المدنية-لهندسةكلية ا-كربالءجامعة  /الميكانيك الهندسي .6

 نيك الهندسي/المعهد التقني في كربالء.الميكا .7

 المعهد التقني في كربالء. /الهندسية الرياضيات .8

 .المعهد التقني في كربالء اللغة االنكلي ية التقنية/ .9

 .المعهد التقني في كربالء /تطبيقات الحاسوب .10

  

 :ومواقع العمل نشاطات العلميةال

 

جامعىة الفىرات االوسىط /عىالي والبحىا العلميفىي ويارة التعلىيم ال 1993منى  العىام العمل كتدريسىي  .1

 .المعهد التقني في كربالءالتقنية /

لمىىدة سىىبعة كىىرئيس لقسىىم التقنيىىات المدنيىىة فىىي المعهىىد التقنىىي /كىىربالء  االداريىىة ممارسىىة المسىىةولية .2

 .2017ولغاية  2010م من  العاسنوات 

فىىي جامعىىة الفىىرات األوسىىط   ممارسىىة المسىىةولية ايداريىىة كمعىىاول عميىىد للشىىةول العلميىىة والطلبىىة .3

 ولحد االل. 2017التقنية/المعهد التقني كربالء من  العام 

وفىي ممىال ييىادة كفىاءة االرواء  انماي العديد ما البحوث العلميىة فىي ممىال هندسىة المىوارد المائيىة .4

 .وتقليل الهدر المائي والبحا عا حلول واقعية اليمة شحة المياه في العرار

فىىي ممىىال ر  المنىىاطق الصىىحراوية واالح مىىة  لصىىندور االرواءدبعنىىوال اا انمىىاي بىىراءة اتتىىر .5

 الخضراء لتحقيق كفاءة ارواء عالية.

 التقنيىة، حيىاجامعىة الوسىط ما  الهيدروليكل بتكليفد كتاب تأليف المنهمية،الكتب  تأليففي ممال  .6

 لتخصصات الهندسية.لمامعة لطلبة اطلبة اقسام الموارد المائية في ايدرس ه ا الكتاب ل

كليىة -فىي جامعىة بغىداد االشراف عل  طلبة الدراسىات العليىا فىي تخصصىات هندسىة المىوارد المائيىة .7

 .وفي جامعة الكوفة كلية الهندسة وجامعة بغداد كلية العلوم الهندسة

ي في لمال مناقشة رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه في ممال هندسة الموارد المائية ف المشاركة .8

 .جامعة بغداد وجامعة الكوفة والمامعة التكنلوجية

المشاركة في لمال مناقشة البحوث العلميىة الطالبيىة للصىفوف المنتهيىة للتخصصىات التكنلوجيىة فىي  .9

 .جامعة الفرات األوسط التقنية

العمل كتدريسي في جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الهندسة المدنية لتدريس مقرر هندسة الر   .10

 ل لطلبة السنة الثالثة في القسم والمنشات الهيدروليكية لطلبة المرحلة الرابعة.والب 
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وهندسىىة  اجتيىىاي العديىىد مىىا الىىدورات العلميىىة داتىىل وتىىارص العىىرار فىىي تخصىى  الهندسىىة المدنيىىة .11

 الموارد المائية.

ئيىىة المشىىاركة بصىىفة تدريسىىي ومىىدرب فىىي بعىىع الىىدورات العلميىىة التىىي اقامتهىىا ويارة المىىوارد الما .12

 العراقية.

والمىوارد المشاركة في العديد ما المةتمرات والندوات العلميىة ضىما التخصصىات الهندسىة المدنيىة  .13

 مختلف المامعات العراقية. المائية في

 بصفة تبير في الهيئة العامة الستثمار مياه النهر الصناعي العظيم في ليبيا. الهندسي العمل .14

 .دسة/قسم الهندسة المدنيةة الهنالعمل كتدريسي في جامعة التحد /كلي .15

 المكتبة ومسةولية الوحدة الهندسية. مسةولية وحدةالعمل في المعهد التقني /كربالء في ممال  .16

 

 العمل في مجال خدمة المجتمع:

 

العمل الهندسي بصفة تبير في ممال الموارد المائية ضما كوادر الهيئة العامة السىتثمار ميىاه النهىر  .1

 ليبيا. الصناعي العظيم في

لدراسىة مشىكلة شىحة عليىا التعاول مى  الحكومىة المحليىة فىي محافظىة كىربالء المقدسىة لتشىكيل لمنىة  .2

 المياه في المحافظة وايماد الحلول المناسبة لها.

اعىىادة مشىىروا التعىىاول مىى  مديريىىة يراعىىة كىىربالء المقدسىىة وانمىىاي بحىىا علمىىي مشىىتر  لدراسىىة  .3

 .استخدام مياه مب ل الرياية لغرض الر 

لدراسىة نوعيىة الميىاه الموفيىة فىي النمىاي بحىا علمىي التعاول مى  مديريىة يراعىة كىربالء المقدسىة  .4

 منطقة الح ام االتضر وتحديد مدى صالحيتها لغرضي الر  والشرب.

إدارة والقاء المحاضرات والندوات التخصصية في ممال معالمة المياه وإعادة استخدامها لألغراض  .5

التركيىى  علىى  موضىىوا شىىحة الميىىاه والطىىرر العمليىىة والفنيىىة والهندسىىية  بايضىىافة الىى المختلفىىة 

 للمعالمة.

  ستشىىاريةلهيئىىة االكىىربالء وكعضىىو لمامعىىة الفىىرات األوسىىط التقنية/المعهىىد التقنىىي فىىي العمىىل ممىىثال ل .6

 التخصصية بيا الحوية والمامعة. مرك  الدراساتفي وايدارية 

المعهىىد التقنىىي كىىربالء جامعىىة الفىىرات األوسىىط التقنية/فىىي رئاسىىة لمنىىة تأسىىيس الحاضىىنة التكنلوجيىىة  .7

 بالتعاول والتنسيق م  ويارة العلوم والتكنلوجيا.

تضىم عىدة تخصصىات هندسىية رئاسة لمنة اعداد دراسة لفتح كلية تقنية في محافظة كربالء المقدسة  .8

 ترتبط بمامعة الفرات األوسط التقنية.و
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دف لمراقبىىة مصىىادر المىىوارد المائيىىة المختلفىىة ومتابعىىة التخطىىيط لمشىىروا علىى  مسىىتوى العىىرار يهىى .9

مخىىاطر التلىىوث والىىر ذلىىك علىى  الصىىحة العامىىة وتقليىىل الهىىدر المىىائي ومعالمىىة مشىىكلة شىىحة الميىىاه 

 والحفاظ عل  المواد المائية وفقا للمواصفات العالمية والغرض ما االستخدام.

 وسط التقنية في التنمية الممتمعيةل.اعداد دراسة بعنوال دالدور الرياد  لمامعة الفرات األ .10

 

 ومن هللا التوفيق

 

 


