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تاريخ ومحل الوالدة

 1944 / 8 / 10في السليمانية ،العراق

الجنسية

عراقي

الحالة الزوجية

متزوج من شانازإبراهيم أحمد
إسم البن :آسوز ولد في سنة 1982
إسم االبنة :سارة ولدت في سنة 1987
إسم االبن الثاني :زاكروس ولد في سنة 1988

اللغات التي اجيد

اللغة العربية واالنكليزية والكردية

املؤهالت

بكلوريوس في الهندسة املدنية ،ماجستيرودكتوراه في الهندسة ،زميل معهد املهندسين املدنيين
في بريطانيا )(F.I.C.E.
عضو في الهيئة الدولية للري والبزل )(I.C.I.D.

شهرحزيران 1968

بكلوريوس في الهندسة املدنية من جامعة ليفربول في اململكة املتحدة
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1972
1976

ماجستيرعلوم في هيدروليكية املياه من جامعة مانشسترفي اململكة املتحدة
دكتوراه فلسفة في هيدروليكية املياه من جامعة مانشسترفي اململكة املتحدة

العضوية

مهندس مجاز ،زميل معهد املهندسين املدنيين في بريطانيا )(F.I.C.E.
عضو في الهيئة الدولية للري والبزل )(I.C.I.D.
رئيس الهيئة الدولية للري والبزل في العراق

املنح الدراسية الحاصل
عليها

املنحة الدراسية املقدمة من حكومة العراق للحصول على شهادة البكلوريوس في الهندسة،
املنحة الدراسية املقدمة من مؤسسة كلبنكيان للحصول على شهادة املاجستير
املنحة املقدمة من مؤسسة الدكتور روبرت انكس سمث للحصول على شهادة الدكتوراه

التاريخ الوظيفي
من شهركان ـ ـون األول
 2010الى الوقت الحاضر

من شهرأيلول سنة 2003
لغاية كانون األول 2010

ً
ّ
تم تعييني مستشارا أقدم لرئيس جمهورية العراق.

تم تعييني وزيرا للموارد املائية في جمهورية العراق بتأريخ  ،2003/9/6ويمكن تلخيص مسؤوليات ونشاطات وزارة
املوارد املائية الكثيرة كاآلتي:
تعتبر وزارة املوارد املائية ،والتي كانت تعرف سابقا بوزارة الري ،بأنها املجهز الرئيس ي للماء الخام او املاء الغير معالج
للعراق ،وبإعتبارها املسؤولة عن هذه املوارد الحيوية فإن وزارة املوارد املائية توفر إدارة متكاملة ملصادر املياه
للمواطنين في العراق وتناضل من أجل موازنة املتطلبات التنافسية لالرواء وتجهيز املياه الصناعية ومياه الشرب
والطاقة املائية والسيطرة على الفيضانات واملتطلبات البيئية بما فيها إنعاش االهواروكما يلي:
 التخطيط ألستثماراملوارد املائية في العراق السطحية والجوفية وتنمية وتطويرإستخدامها.
 قامت الوزارة بإدخال التقنيات الحديثة ونظم املعلومات الجغرافية ) (GISلتطوير أساليب إدارة الوزارة من
النواحي كافة متضمنة النواحي الفنية واالدارية واملالية وتدريب القوى العاملة بعد أن كان إستعمال التقنية سابقا
يتسم بالتخلف قياسا ببقية العالم بعدة عقود باالضافة الى الالمباالة التي أظهرها النظام السابق للعلم والهندسة
املقرونة بـ  12سنة من العقوبات االقتصادية التي حرمت مهندسين وعلماء موهوبين من فرص التعاون وتطبيق
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التقنيات املنبثقة وتجاهل املعايير االخرى كمراعاة البيئة واالشراك الجماهيري و التحليل االقتصادي في عملية
إتخاذ القرارات.
 صيانة وتشغيل مشاريع املوارد املائية السطحية والجوفية وتقويم سالمة السدود.
 التنسيق مع القطاعات املستهلكة للمياه ( الزراعة ،مياه الشرب واالستخدامات املنزلية ،الصناعية ،توليد الطاقة
الكهربائية).
 تنسيق خطط الوزارة بما ينسجم مع التنمية الشاملة في القطروللقطاعات كافة.
 املحافظة على املياه السطحية والجوفية من التلوث وإعطاء االولوية للناحية البيئية بما ينسجم مع املعايير الدولية.
 التنسيق مع املنظمات الدولية واالقليمية والعربية واملنظمات غير الحكومية املتخصصة باملوارد املائية والبيئية
كاملجلس الدولي للمياه واملجلس العربي للمياه والهيئة الدولية للسدود العاملية والهيئة الدولية للري والبزل ومنظمة
الغذاء والزراعة الدولية وغيرها من املنظمات املتخصصة.
 متابعة إتفاقية املياه الدولية املشتركة مع دول الجوار والدول املتشاطئة على احواض االنهر املشتركة وبما يضمن
الوصول الى قسمة عادلة لكمية ونوعية املياه.
 إعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية ملشاريع املوارد املائية.
 تنفيذ مشاريع املوارد املائية وفقا للخطط املعدة والتي تشمل السدود والخزانات ،مشاريع الري واالستصالح
واستثماراملياه الجوفية.
 التوعية الشعبية بأهمية املحافظة على الثروة املائية وتوسيع قاعدة املساهمة الجماهيرية في نشاطات الوزارة.
 وضع الخطط الخاصة بدرء الفيضان واالستعانة بجهد الدولة والقطاعات الشعبية في مكافحة حاالت الفيضان
االستثنائية
 إعتماد إنعاش وتطويراالهوار.
إن تدمير اهوار بالد مابين النهرين ما هو إال تشويها إنسانيا وبيئيا من الدرجة الكبيرة حيث جفف النظام السابق أكثر
من  %90من أصل  20,000كيلومترا مربعا يشمل كل من هور الحويزة واالهوار الوسطى وهور الحمار وتم طرد عدة
اآلف من السكان من منازلهم وارزاقهم .لذا تولت وزارة املوارد املائية الدور القيادي في إنعاش هذا الكنز القومي الى
الحد املمكن.

من شهرشباط سنة  1983مديرمشروع  /منظمة الغذاء والزراعة الدولية (  " ( UTFN/SAU/013مشروع تطويروادي جيزان  -في اململكة العربية
السعودية" .مهامي كانت إدارة مشروع كبير للتنمية الزراعية واالشراف على عدد من الخبراء املختصين في منظمة
الى شهرتموز سنة 1986
الغذاء والزراعة الدولية ). (FAO

من شهرتشرين الثاني سنة
 1982الى شهرشباط سنة
1983

مهندس مقيم  /منظمة الغذاء والزراعة الدولية (  ( UTFN/SAU/013لسد وادي جيزان وشبكة الري -في اململكة
العربية السعودية.
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من شهرحزيران سنة 1981
الى شهرتشرين الثاني سنة
1982

مدير مشروع  /منظمة الغذاء والزراعة الدولية " مشروع التنمية الزراعية لوادي توبان الذي يقع في جنوب الجمهورية
العربية اليمنية" والذي يمول من قبل البنك الدولي –  / IDAوصندوق الكويت.

من شهرآيارسنة  1979الى
شهرحزيران سنة 1981

عملت في جمهورية الصومال في مشروع تطويراملرعى الشمالي الجراء املسح والتقييم للمشروع.

من شهرشباط سنة 1976
الى شهرآيارسنة 1979

إجراء البحوث واالعمال الحقلية التي تخص الدراسة والتصميم واالشراف على مشروع الري والتنمية في اململكة
العربية السعودية.

من شهرشباط سنة 1975
الى شهرشباط سنة 1976

عملت مع شركة سيروليام هالكرو االستشارية وشركاءه  ،املهندسين االستشاريين في قسم شؤون املياه (في لندن).

من شهركانون الثاني سنة
 1969الى شهركانون الثاني
سنة 1971

تم توظيفي للعمل في جامعة السليمانية في العراق لتدريس مواضيع فنية.
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