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األبحاث المنشورة

▼

▪ Basim Sh. Abed, 1998 "F.E. Solution of Saint-Venant equations for Tigris river
within Baghdad City" Journal of Engineering. Journal of Engineering, Vol.2, No.6.
▪
▪

Abed, Basim Sh., 2001 " Dynamic modeling of water Quality for Tigris River within
Baghdad city" Journal of Technology/ Foundation of Tech. Education Vol.10.
Abed, Basim Sh., 2002 "Flow Measurements Using Integrating Floats" Journal of
Technology/ Foundation of Tech. Education Vol.(18), 2002.
 دراسة تطبيقية ف معامل ر،  عصام عيىس عمران " التلوث الهوان لورش السباكة.م.أ،  باسم شبع عبد.د.م.▪ أ
الشكة العامة
ي
ي
)2002 التقن
العلم الثامن لهيئة التعليم
( المؤتمر/
ي
ي

للصناعات الميكانيكية

\"العرن والتجربة العراقية
الظفيي "اآلفاق المستقبلية الستخدامات المياه يف الوطن
 عبد هللا احمد.د.م.أ،  باسم شبع عبد.د.م.أ
ر
ري
ر
.2010 جامعة القاهرة/العرن
الوطن
العرن االول للموارد المائية يف
الملتق
ري
ري

▪

▪

Abed, Basim Sh., Al-Hasan Hayder- 2014 "Application of Multivariate Statistical
Techniques in the surface Water Quality Assessments of Tigris River At Baghdad
Stretch."/Journal of Engineering Science /University Of Babylon ,Vol.22.
▪ Basim Sh. Abed, Sahir Rasheed, 2015 "Evaluation of Ventilation Efficiency of
Baghdad Sewers",2nd Conference of Environmental and Art, 2015.
▪ Basim Sh. Abed, Zainab Hashim, 2017 "Using Special Types of Concrete Pipes with
Acid Attack Resistance in Sewer Lines"/The First International Conference for
Engineering Researches.

▪ Al-Hassan H. Ismail, Basim Sh. Abed,2018"Using Polyurethane coating of
▪

Concrete Pipes with Acid Attack Resistance in Sewer Lines", International
Journal of Engineering and Technology,7(4.20)( 2018)118-122.
Majed Rodhan Hussain a, Basim Sh. Abed,2019,” Simulation and Assessment of
Groundwater for Domestic and Irrigation Uses”, Civil Engineering Journal, Vol. 5,
No. 9, 1877-1892.

▪ Bushra Ibrahim Asaad, Dr. Basim Sh. Abed,2020”Flow Characteristics Of Tigris
River Within Baghdad City During Drought”, Journal of Engineering, Vol.26,
No.6,77-92.
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▪

Hala Mohammad Mohy, Dr. Basim Sh. Abed,2020,” Design of Expert System for
Managing the System of AthTharthar Lake”, Journal of Engineering, Vol.26,
No.1,142-159.

▪

Majed Rodhan Hussein, Basim Sh. Abed, 2020,” Groundwater Simulation and
Wells Distribution at Qazaniyah City in Diyala Governorate” Journal of
Engineering, Vol.26, No.9,95-113.
Mariam H. Daham, Basim Sh. Abed, 2020,” One and Two-Dimensional
Hydraulic Simulation of a Reach in Al-Gharraf River”, Journal of Engineering,
Vol.26, No.7, 28-44.

▪

▪ Basim Sh. Abed, Hamid H. Hussain, Khalid A. Abdul-Razzaq, 2020, “Finite
Element Modeling of Saint-Venant Equations for Shatt-Al Hilla”, Journal of
Techniques, Vol.2, No.1, 20-27.
▪ Basim Sh. Abed, Hayder Q. Majeed, 2020,” The Behavior of Scouring Around
Multiple Bridge Piers Having Different Shapes” IOP Conf. Series: Materials
Science
and
Engineering
745
(2020)
012158,
doi:10.1088/1757899X/745/1/012158,1-12.
▪ Ayad K. Mohammed, Basim Sh. Abed, 2020,” Water Distribution and Interference
of Wetting Front in Stratified Soil under a Continues and an Intermittent
Subsurface Drip Irrigation”, Journal of Green Engineering, Vol.10, No.2, 268-286.
▪ Ayad K. Mohammed , Dr. Basim Sh. Abed , 2020,” Numerical Modelling and
Experimental Investigation of Water Distribution in Stratified Soil Under
Subsurface Trickle”, Anbar Journal Of Engineering Science, Vol.8, No.1, 185-192.
▪ Mariam Hadi Daham, Dr. Basim Sh. Abed’ 2020, “Simulation of Sediment
Transport in the Upper Reach of Al-Gharraf River” , IOP Conf. Series: Materials
Science
and
Engineering
901
(2020)
012012,
doi:10.1088/1757899X/901/1/012012,1-10.
▪ Basim Sh. Abed, 2020, “Finite Element Modeling Of Saint-Venant Equations For
Shatt-Al Hilla”, Journal of Techniques, 2(1), 22-29.
▪ Basim Sh. Abed, 2020, “Flow Measurements in Open Channels Using
Integrating-Floats”, Journal of Engineering, 27(1), 130-141.
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▪ Basim Sh. Abed, Majed Rodhan Hussain, 2021, “Quantitative And Qualitative
Assessment Of Groundwater: The Case Of Khanaqin Alluvial (Iraq)”, Journal
of Engineering Science and Technology 16 (1), 4339-4355.
▪ Dr. Basim Sh. Abed, Mariam Hadi Daham, Al-Hassan H. Ismail, 2021, ”Water
Quality Modelling And Management Of Diyala River And Its Impact On Tigris
River”, Journal of Engineering Science and Technology, 16 (1), 122-135.
▪ Hayder Q. Majeed, Basim S. Abed, Mohammed S. Shamkhi, 2021 “CFD
Simulation For The Operation Effect Of Gates Openings Of Al-Hay Regulator
On The Local Erosion”, Journal of Engineering Science and Technology 16 (2),
1098-1109.
▪ Walaa Jamal Al-Rikab, Basim Sh Abed, 2021, “Hydraulic Behaviour And
Improving Of Water Quality Of The Chibayish Marshes” Materials Today:
Proceedings.
▪ Walaa Jamal Al-Rikabi, Basim Sh Abed, 2021, “Improvement of the
Hydrodynamic Behavior and Water Quality Assessment of Al-Chibayish
Marshes, Iraq”, Journal of Engineering, Vol. 27(12), 50-68.
▪ Zaid N Alzamily, Basim Sh. Abed, 2021, “Experimental and theoretical
investigations of seepage reduction through zoned earth dam material with
special core”, Materials Today: Proceedings.
▪ Wafeek Abood Jassam, Basim Sh. Abed, 2021, “Assessing of the Morphology and
Sediment Transport of Diyala River”, Journal of Engineering, Vol.27(11), 47-63.
▪ Ataa Ali Farhan, Basim Sh. Abed, 2021, “Estimation of Surface Runoff to Bahr
AL-Najaf”, Journal of Engineering, Vol.27(9), 51-63.
▪
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الكتب والمؤلفات

▼

▪ تصفية مياه ر
التقن
 هيئةالتعليم/ قسم الموارد المائية/2مرحلة/منهج
 كتاب/الشب
ر ي
ي
التقن
هيئةالتعليم/ قسم الموارد المائية/2مرحلة/ كتاب مساعد/▪ منشات الري
ي
.التقن
هيئةالتعليم/قسم الموارد المائية/2مرحلة/منهج
 كتابHydraulics ▪
ر ي
ي
الماجستي الذي راشف عليها
رسائل
ر

▼

▪ Management of AthTharthar-Samarra System by Expert System, (M.Sc.).
▪ Hydraulic Characteristics of Tigris River within Baghdad City during Drought
Conditions, (M.Sc.).
▪ Evaluation of Sedimentation Problem in the Upper Reach of Al-Gharraf River,
(M.Sc.).
▪ Simulation and Assessment of Groundwater In The East of Diyala Governorate,
(M.Sc.).
▪ Water Distribution in Stratified Soil under Subsurface Drip Irrigation, (M.Sc.).
▪ Estimation of Income Flowrates to Bahr Al-Najaf, (M.Sc.).
▪ Investigation of Hydraulic Characteristics of Diyala River, (M.Sc.).

▪ Experimental and Theoretical Investigations of Seepage Reduction through Earth
Dams with Special Core, (M.Sc.).

▪ Hydraulic Behavior and Assessment Of Water Quality Of The Central Marshes,
(M.Sc.).

اطاري ح الدكتوراه الذي راشف عليها
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●

التدرج الوظيفي .

ت

الوظيفة
مدرس مساعد /مقرر قسم الري
وتشغيل مشاري ع المياه
مدرس /رئيس قسم هندسة المكائن
الزراعية
استاذ مساعد /رئيس قسم هندسة
المضخات/معاون عميد
استاذ مساعد/رئيس قسم الموارد
المائية/معاون عميد اداري
المدربي
عميد معهد اعداد
ر

الجهة
التقن
التقن/المعهد
هيئة التعليم
ي
ي
الكوت
التقن/الكلية التقنية
هيئة التعليم
ي
المسيب
التقن/الكلية التقنية
هيئة التعليم
ي
المسيب
الجامعة التقنية الوسىط /معهد
التكنولوجيا
الجامعة التقنية الوسىط

2013-2017

6

استاذ مساعد/
تدريىس
ي

جامعة بغداد/كلية الهندسة

لحد االن 2018-

●

المؤتمرات والندوات العلمية.

1
2
3
4
5

ر
الفية من  -اىل
1991-1998
1999-2000
2001-2004
2007-2013

نوع المشاركة
ر
( بحث /
بوسي
حضور)
بحث

ت

العنوان

السن ة

مكان انعقادها

1

التقن
العلم الثامن\هيئة التعليم
المؤتمر
ي
ي
المؤتمر العلم الثامن ر
عش
ي
الملتق العرن االول نحو وضع ر
ر
اسياتيجيات ادارة
ري
المائية العربية
مؤتمر العلم ر
المهن والتعليم
اليبوي االول للتعليم
ي
ي
التقن
ي

2002

بغداد

2012

بغداد

رئيس اللجنة العلمية

2010

القاهرة

بحث

2014

بغداد

رئيس اللجنة
التحضيية
ر

5

والثان
مؤتمر الفنون والبيئة االول
ي

20152016

بغداد

رئيس جلسة االفتتاح

2
3
4
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6
7
8
9
10

●

جامعة بغداد

الدوىل االول للجامعة التقنية
الهندس
المؤتمر
ي
ي
الوسىط
المناخ والطاقة
للتغي
الندوة العلمية العلمية
ر
ي
المستدامة
الدوىل الرابع للجامعة التقنية
العلم
الموتمر
ي
ي
الوسىط
الدوىل االول لبحوث الجيوتكنيك
العلم
الموتمر
ي
ي
كلية الهندسة جامعة بغداد
العديد من الندوات وورش العمل العلمية المختلفة

2017

بغداد

نائب ريس اللجنة
التحضيية
ر

2019

بغداد

مشارك

2019

بغداد

باحث

2020

بغداد

باحث

2020

بغداد

مشارك

الجامعات التي درس فيها:
ت

اسم الجامعة

القسم العلمي

السنة

1

هيئة التعليم التقني المعهد التقني الكوت

قسم الموارد المائية

1991-1998

2

هيئة التعليم التقني الكلية التقنية المسيب

قسم هندسة المضخات

1998-2004

3

هيئة التعليم التقني معهد التكنولوجيا بغداد

قسم الموارد المائية

2004-2027

4

الجامعة التكنولوجية

قسم البناء واالنشاءات

1998-2000

5

جامعة بغداد كلية الهندسة

قسم هندسة الموارد المائية

1998-2001

6

الجامعة التقنية الوسطى الكلية التقنية بغداد

قسم البناء واالنشاءات

2017-2018

7

جامعة بغداد كلية الهندسة

قسم هندسة الموارد المائية

2018-
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المواد الدراسية التي درسها :

ت

العلم
القسم
ي

المادة الدراسية

السنة

1

التقن الكوت
قسم الموارد المائية\ المعهد
ي

Hydraulics, Surveying-I,
Engineering Drawing

1991-1998

2

قسم هندسة المضخات\الكلية التقنية المسيب

Engineering Mechanics,
Fluid Mechanics

1998-2004

3

قسم هندسة المضخات\الكلية التقنية المسيب

Hydraulics & Fluid
Mechanics

1998-2004

4

قسم الموارد المائية\معهد التكنولوجيا بغداد

Water Supply,
Wastewater treatment

2004-2017

5

قسم الموارد المائية\معهد التكنولوجيا بغداد

Water treatment,
Hydraulics

2004-2012

6

قسم هندسة الموارد المائية\كلية الهندسة جامعة بغداد

Water quality

2000-2001

7

قسم البناء واالنشاءات\الجامعة التكنولوجية

Advanced Water
treatment

1998-2000

8

قسم البناء واالنشاءات\الجامعة التقنية الوسىط

Fluid Mechanics

2017

9

قسم هندسة الموارد المائية\كلية الهندسة جامعة بغداد

Fluid Mechanics,
Water Quality, Advanced
Fluid Mechanics

2018-2020
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قسم هندسة الموارد المائية\كلية الهندسة جامعة بغداد

Fluid Mechanics,
Water Quality, Advanced
Fluid Mechanics,
Advanced Fluid
Mechanics

2020

● عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية:
⮚

مهندس استشاري \عضو في نقابة المهندسين العراقيين

● كتب الشكر والتقدير والمكافات :
ت

رقم وتاريخ االمر

1

ش1605/في 92/8/25

2

ش3604/في 92/8/25

3

ش2075/في 92/5/17

4

ش1707/في 93/4/25

التقديرات

السبب

شكر وتقدير من عميد
المعهد التقني الكوت
مكافاة/المعهد التقني
الكوت
شكر وتقدير من عميد
المعهد الفني الكوت
شكر وتقدير من عميد
المعهد التقني الكوت

للجهود المبذولة في االعداد والتحضير للمؤتمر
العلمي الطالبي الثامن

5

ش2984/في93/7/6

مكافاة

للجهود المبذولة في العمل

6

4782/35/7في 93/9/1

مكافاة

للجهود المبذولة في اعمال اللجنة االمتحانية

7

13977في 93/11/6

8
9

10332/35/7في
98/8/18
82/11/2في
2000/10/15

شكر وتقدير من السيد
وزير التعليم العالي
والبحث العلمي
شكر وتقدير من رئيس
هيئة المعاهد الفنية
شكر وتقدير من عميد
الكلية التقنية/المسيب

الجتيازه دورة طرائق التدريس بتفوق
الجتيازه دورة طرائق التدريس بتفوق
للجهود المبذولة في حملة التوعية

للجهود المبذولة في االشراف على التطوير في
ناحية واسط
لحصوله على شهادة الدكتوراه
للجهود المبذولة في رئاسة قسم تقنيات هندسة
المكائن الزراعية
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

م/ش1503/في
2000/12/5
22517/35/7في
2000/12/21
410/11/2في2001/3/11
1600/11/2في
2001/6/24
18919/2/7في
2001/8/30
1559/11/2في
2001/9/1
25854/35/7في2/12/15
001
5618/11/2في
2001/12/31
893/11/2في
2012/1/19
1551/11/2في
2002/6/30
1555/11/2في
2002/6/30
2231/11/2في
2002/9/21
230/11/2في
2002/9/21
6047/35/7في
2002/3/13
1180/11/2في
2003/9/30

25

618/11/2في 2003/3/9

26

1321/9في 2007/4/29

جامعة بغداد

شكر وتقدير من عميد
الكلية التقنية المسيب
شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من عميد
الكلية التقنية المسيب
شكر وتقدير من عميد
المعهد الفني المسيب
شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من عميد
الكلية التقنية المسيب
شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من عميد
الكلية التقنية المسيب

للجهود المبذولة في اعادة تأهيل مختبر
المضخات العائدة للقسم

مكافاة

للجهود المبذولة في العمل

شكر وتقدير من عميد
الكلية التقنية المسيب
شكر وتقدير من عميد
الكلية التقنية المسيب
شكر وتقدير من عميد
الكلية التقنية المسيب
مكافاة /الكلية التقنية
المسيب
شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من عميد
الكلية التقنية المسيب
شكر وتقدير من عميد
المعهد التقني المسيب
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد

للجهود المبذولة في اتمام قبول الطلبة
للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في جمع التبرعات
لتهيب الروضة الكاظمية
للجهود المبذولة في العمل
انتهاء تكليفه برئاسة القسم
للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في زيادة الدخل المسائي للكلية

للجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية
للجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية
للجهود المبذولة في امتحانات الدور الثاني
للجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية
للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في رئاسة قسم المضخات
للجهود المبذولة في اداء الواجب
للجهود المبذولة في االشراف على تدريب الطلبة

10

السية الذاتية العضاء الهيئة التدريسية يف قسم الهندسة
ر
كلية الهندسة | جامعة بغداد

االسم

أ .د .باسم شبع عبد

التخصص/هندسة الموارد المائية
التخصص/هندسة الموارد المائية

دكتوراه يف الهندسة
ماجستي يف الهندسة
ر

قسم هندسة الموارد
المائية
ر
الرسم
ون
ر
الييد االليكي ي
ي
bassim.shabaa@coeng.uobaghdad.edu.iq
كلية الهندسة

27

2801/9في 2007/8/23

28

1112/2في 2008/4/16

29

1294/11في 2008/4/28

30

3254/2في 2008/9/11

31

3175/21في 2008/9/8

32

2666/30/7في
2009/8/31

33

3179/2في 2008/9/8

34

868/2في 2009/3/22

35
36
37
38
39
40
41
42
43

 5203/35/7في
2009/3/24
2712/30/7في
2009/9/2
1057/11/2في
2010/1/19
328/11/2في
2010/1/21
204/30/7في
2010/1/18
ش610/في2010/2/24
1033/9/3في
2010/3/29
1922/30/7في
2010/6/9
13344/11/2في
2010/7/28

جامعة بغداد

شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا/بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد

للجهود المبذولة في تدريب الطلبة
لجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في انجاز اعمال اللجنة
للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في انجاز اعمال اللجنة المركزية
للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في العمل

مكافاة

للجهود المبذولة في اللجان

مكافاة

للجهود المبذولة في مجلة التقني

شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا  /بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد

للجهود المبذولة بإعادة تأهيل المناضد
الهيدروليكية

مكافاة

للجهود المبذولة في هيئة التحرير في مجلة التقني

للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في لجنة التدريب الصيفي
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ر
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االسم

أ .د .باسم شبع عبد

التخصص/هندسة الموارد المائية
التخصص/هندسة الموارد المائية

دكتوراه يف الهندسة
ماجستي يف الهندسة
ر

قسم هندسة الموارد
المائية
ر
الرسم
ون
ر
الييد االليكي ي
ي
bassim.shabaa@coeng.uobaghdad.edu.iq
كلية الهندسة

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

3179/30/7في
2010/10/10
4371/30/7في
2010/12/28
س/م271/في 2011/4/11
6828/35/7
في2011/4/6
2252/11/2في
2011/6/22
18261/35/7في 9/5
2011/
4959/30/7في20/12/26
11
4703/30/7في
2011/12/13
 11239/35/7في
2012/5/24
ش2204/في2012/6/3
4812/30/7في
2012/11/21
 10200/35/7في
2013/5/20

56

 7102/2/3في
2013/12/10

57

 3656في 2013/6/11

58

 1726/2/3في
2013/3/24

جامعة بغداد

شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من عميد
الكلية التقنية الصحية
والطبية
شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني

للجهود المبذولة في انجاز المؤتمر العلمي الثاني
عشر

مكافاة

للجهود القيمة في تمشية امور القسم

شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا  /بغداد
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنولوجيا /بغداد
شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة الجامعة
المستنصرية
شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة جامعة
الكوفة
شكر وتقدير من عميد
الهندسة الجامعة
المستنصرية

للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في انجاز أعمال اللجنة
االمتحانية
للجهود الطيبة في انجاز المؤتمر العلمي الثاني
عشر

للجهود المبذولة في لجنة الترقيات في الهيئة
للجهود المبذولة في توفير جهاز استنساخ للقسم
للجهود المبذولة في العمل
للجهود المبذولة في العمل
انجاز معامالت الترقيات العلمية
للجهود المبذولة بمناسبة انتهاء التكليف برئاسة
قسم الموارد
للجهود المبذولة في لجنة الترقيات المركزية
للجهود المبذولة في مناقشة طلبة الدكتوراه
للجهود المبذولة في مناقشة طلبة الماجستير
للجهود المبذولة في مناقشة طلبة الدكتوراه
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االسم

أ .د .باسم شبع عبد

التخصص/هندسة الموارد المائية
التخصص/هندسة الموارد المائية

دكتوراه يف الهندسة
ماجستي يف الهندسة
ر

قسم هندسة الموارد
المائية
ر
الرسم
ون
ر
الييد االليكي ي
ي
bassim.shabaa@coeng.uobaghdad.edu.iq
كلية الهندسة

59

 10200/35/7في
2013/5/20

60

 1549في 2013/6/12

61

 695في 2013/6/25

62

 7102/2/3في
2013/12/10

63

 2/883في 2014/3/2

64

 1012/15/7في
2014/3/24

65

 122في 2015/1/7

66

 1840/59/7في
2015/4/29

67

 28/7/3في 2015/1/12

68

 265/10/5في
2015/5/17

69

 928في 2015/6/4

70

6676في 2015/6/24

71

 29743في 2015/9/13

جامعة بغداد

شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة جامعة
الكوفة
شكر وتقدير من عميد
قسم هندسة البناء
واإلنشاءات الجامعة
التكنولوجية
شكر وتقدير من عميد
الهندسة الجامعة
المستنصرية
شكر وتقدير من السيد
نائب رئيس الوزراء
شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة جامعة
تكريت
شكر وتقدير من رئيس
الجامعة التقنية الوسطى
شكر وتقدير من عميد
معهد التكنلوجيا /بغداد
شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة جامعة
البصرة
شكر وتقدير من عميد
كلية الفنون التطبيقية
شكر وتقدير من عميد
قسم هندسة البناء
واإلنشاءات الجامعة
التكنولوجية
شكر وتقدير من رئيس
الجامعة التقنية الوسطى
شكر وتقدير من وزارة
العدل /مدير عام دائرة
االصالح العراقية

انتهاء تكليفهم كأعضاء في لجنة الترقيات
للجهود المبذولة في مناقشة طلبة الماجستير

للجهود المبذولة في مناقشة طلبة الماجستير

للجهود المبذولة في مناقشة طلبة الدكتوراه
للجهود المبذولة من الناحية العلمية والتربوية
للجهود المبذولة في مناقشة طلبة الماجستير
شكر وتقدير قي التهيئة للندوة العلمية
شكر وتقدير مناقشة محاور الجلسات والقاء
المحاضرات
شكر وتقدير في دفع مسيرة الدراسات العليا
شكر وتقدير في انجاح مؤتمر التصيم والبيئة
الثاني
عضوية لجنة مناقشة طالب الدراسات العليا
ا نجاح انعقاد المؤتمر العلمي االول
تسهيل مهمة معتمدي دائرتنا
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االسم

أ .د .باسم شبع عبد

التخصص/هندسة الموارد المائية
التخصص/هندسة الموارد المائية

دكتوراه يف الهندسة
ماجستي يف الهندسة
ر

قسم هندسة الموارد
المائية
ر
الرسم
ون
ر
الييد االليكي ي
ي
bassim.shabaa@coeng.uobaghdad.edu.iq
كلية الهندسة

72
73
74

75

76
77

 2124/35/7في
2015/9/16
 4444/6/1في
2015/9/29
 11755/35/7في
2015/11/1
637في 2016/1/28
 6487/35/7في
2016/5/19
 353/35/7في
2016/1/24

78

3262في 2016/4/20

79

 40في 2016/6/1

80

3307في 2016/6/5

81
82

12229/35/7في
2016/10/3
 3688/35/7في
2016/11/10

83

 15314/35/7في

84

8702في 2016/12/6

85

 3154في 2016/12/8

86

 70في 2017/1/2

جامعة بغداد

شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة جامعة بابل
شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة جامعة بغداد
شكر وتقدير من رئيس
الجامعة التقنية الوسطى
شكر وتقدير من عميد
قسم هندسة البناء
واإلنشاءات الجامعة
التكنولوجية
شكر وتقدير من رئيس
الجامعة التقنية الوسطى
شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة جامعة بابل
شكر وتقدير من عميد
قسم هندسة البناء
واإلنشاءات الجامعة
التكنولوجية
شكر وتقدير من رئيس
مجلس محافظة بغداد
شكر وتقدير من رئيس
الجامعة التقنية الوسطى
شكر وتقدير من رئيس
هيئة التعليم التقني
شكر وتقدير من رئيس
الجامعة التقنية الوسطى
شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة جامعة بابل
شكر وتقدير من مدير
عام تربية  /الرصافة
الثانية
شكر وتقدير من رئيس
الجامعة التقنية الوسطى

مناقشة اطاريح
مناقشة طلبة
لجنة الصالح التدريسي
مناقشة الدراسات العليا
اقامة مؤتمر وطني
شكر وتقدير في انجاز اعمال
شكر وتقدير في مناقشة اطاريح
مناقشة دراسات عليا
تثمين جهود
في لجنة الصالح التدريسي
لجنة تعضيد التاليف والترجمة
لجنة تعضيد التاليف والترجمة
مناقشة اطاريح
تثمين وجهود مبذولة  -قسم محو االمية
للجهود المتميزة وانجازات الواجبات
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االسم

أ .د .باسم شبع عبد

التخصص/هندسة الموارد المائية
التخصص/هندسة الموارد المائية

دكتوراه يف الهندسة
ماجستي يف الهندسة
ر

قسم هندسة الموارد
المائية
ر
الرسم
ون
ر
الييد االليكي ي
ي
bassim.shabaa@coeng.uobaghdad.edu.iq
كلية الهندسة

87

 12في 2017 /1/4

88

 384في 2017 /3/5

89

 2523في 2017 /3/26

90

12229/35/7في
2017/10/3

91

شهادة تقديرية

92

 1129في 2018-3-19

93

 2399في 2020-9-23

94

 378قي 2020-7-29

95

 208في 2020-5-6

96

 1492في 2020-1-23

97

 137في 2020-9-21

جامعة بغداد

شكر وتقدير من عميد
قسم هندسة البناء
واإلنشاءات الجامعة
التكنولوجية
شكر وتقدير من مدير
عام تربية  /الرصافة
الثانية
شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة جامعة بابل
شكر وتقدير من رئيس
الجامعة التقنية الوسطى
المؤتمر العلمي االول
للهندسة المدنية /جامعة
القادسية
شكر وتقدير من عميد
الكلية التقنية الهندسية
شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة جامعة
كربالء
شكر وتقدير من رئيس
جامعة بغداد
شكر وتقدير من السيد
وزير التعليم العالي
شكر وتقدير من رئيس
جامعة بغداد
شكر وتقدير من عميد
كلية الهندسة جامعة بغداد

لمناقشة الدراسات العليا

تثمين وجهود مبذولة  -قسم محو االمية
مناقشة اطاريح ورسائل الدراسات العليا
انتهاء تكليف بمهام العمادة بناءا على طلبه
تقييم ستة بحوث علمية
للجهود المبذولة في مؤتمر الكلية
شكر على مناقشة طالب
للجهود المبذولة
لللجهود المبذولة
تنفيذ الكورس المكثف
الجهود المبذولة في لجنة الترقيات المركزية

● اللغات التي يتقنها.
العربية
⮚
االنكليزية
⮚
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