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 انمؤهالخ انعهميح 

 

ذالتاروخذةذـــالؽؾقذاجلامعةذاملؤهلذالعؾؿي

ذبؽالورووس
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 7006 اهلنددة املنصورة ذاملاجدتري

ذهالدكتورا
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 انثحىز انعهميح 

 دـةذالـشر أدمذالبحثذ ت

0 Geographic Suitability Analysis for the Locations of Schools Using 

Diwaniyah -for Al Information System (GIS) and Remote Sensing

.City, Iraq 

 

 

2019 

7 Flume experiments to improve Sant Anthony Falls stilling basin 

efficiency. 
2018 

3 Monitoring Land Cover Change Using Remote Sensing and GIS 

.Dalmaj Marsh, Iraq-Study of AlTechniques: a Case  
2018 

4  odelngGIS M ased onITES BitesS andfillsL ocation forL ptimumO

.raq, IityC iwaniyahD-AL for 
2018 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 6112 مدرس مساعد 1

 6112 مدرس 6

  استاذ مساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

5 -Optimal Design of Hybrid Renewable Energy System off grid in Al

.Diwaniyah, Iraq 

 

2018 

6 Assessments of Environmental Sensitivity to Desertification in North 

Sinai, Egypt Using Remote Sensing and GIS Techniques. 
2015 

 

 

 و انكرة انمىهجيح  انكرة انمؤنفح أو انمرشجمح

 سىح انىشش أسم انكراب خ

5   

2   

3   

4   

5   

 

 :انري أششف عهيها انشسائم واالطاسيحعذد 

ذالعددذاالذرافذذت

  دبلوم عالي 0

  ماجستري  7

  دكتوراه 3

 

 انري شاسك فيها و وسش انعمم  انعهميحوانىذواخ انمؤذمشاخ 

ذمشاركةذ(ذذ–)ذحضورذنوعذاملشاركةذذاالنعؼادمؽانذذةذــالدـذعـوانذالذت

ذ)ذحبثذ/ذبودرتذحضور( ذحبثذالعراقالدووانقةذ/ذذ8112ذاملؤمتر الدولي االول لعلوم اهلنددة 0

ذحبثذإدطـبولذ/تركقاذذIOP 2018مؤمترذ 7



 

 

 

 

 

 

 

3 Monitoring Iand Cover Change 

Using Remonte Sensing and GIS 

Techniques : acase study of study 

of AL.Daimaj Marsh, Iraqذ

ذحماضرذالدووانقةذ/ذالعراقذ8112

4 Assessment Solar Enargy in Iraq 

Using GIS and RS  Techniquesذ

ذاضرحمذالدووانقةذ/ذالعراقذ8112

تنزيل صورة فضائية ورشة في  5
وتصحيحها عن طريق األقمار 

ذالصناعية

ذاضرحمذالدووانقةذ/ذالعراقذ8112

افية دورة في  6 نظم معلومات الجغر

ذوثطبيقاثة الهندسية

ذاضرحمذالدووانقةذ/ذالعراقذ8112

ذحضورذذبغدادذ/العراقذذ8112 مؤثمر الهندسة الكيمياوية  7

ذحضورذذالـجفذ/ذالعراقذ8112 ندوة في مخاطر الزاللزل  8

ذحضورذإدطـبول/ذتركقاذ8111 دورة في املواد الانشاءية الحديثة 9

ذحضورذذالدووانقةذ/ذالعراقذ8112 وذوج عه هىذسح انمىاد 00

انىظم انحذيثح في إداسج وذىفيز  00

 انمشاسيع االوشائيح
ذحضورذالدووانقةذ/ذالعراقذ8112

 

 انهجان انذائميح و انهجان انمؤقرح 

ذالتاروخذذمؤقتةذ-دائؿقةذذنوعفاذذذالؾجـةذت

 االن-7009 ةدائم  جلنة امتحانوة للدردات العلوا 0

 7009-7008 ةدائم  جلنة امتحانوة درادة االولوة 7

, تسعري , اعداد كشوفات,متابعة جلان فنوة)تنفوذ مشاريع ,ادتالم  3

 ,فتح عطاءات(

 االن -7007 مؤقتة

جلان علموة )جودة ,تعلوم مستمر ,االرذاد الرتبوي ,جلنة  4

 حتضريية(

 االن  -7006 ةدائم

 االن -7006 دائمة جلانذمـاقشةذمشاروعذالتخرج 5

 

  االخشياألوشطح انعهميح 

ذذنوعذالـشاطذ

   احباث علموة تقويم 

  املبادرات العلموة 

  للردائل واالراريح تقويم علمي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انمقشساخ انذساسيح انرً قمد ترذسيسها

ذبؽالورووسذماجدتريذدكتوراهذ(ذذ-ماجدتري-)ذبؽالورووسذت

 املساحة اهلنددوة    0

 اجلووماتوك   7

 اجلوولوجوا اهلنددوة   3

 اهلنددة الصحوة    4

 الردم اهلنددي   5

 

 انمثادساخ و االعمال انرطىعيح 

 انسىح  انمثادسج او انعمم انرطىعي  خ

 2159 عمم ذطىعي 5

2   

3   

4   

5   

 

 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرقذيش

ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذكتابذالشؽرذأوذاجلائزةذأوذذفادةذالتؼدورذت

 9102 جامعة القادسية تقديرية بيوم الجامعةشهادة  0

 9112 جامعة القادسية شكر اب كت 7

 9100 انقادسيحجامعح  شكش اب كر 3

 9102 جامعة القادسية كراب شكش 4

 9102 جامعة القادسية كراب شكش 5

 9102 انقادسيحجامعح  كراب شكش 6

 9102 جامعة القادسية كراب شكش 7

 9102 القادسيةجامعة  كراب شكش  8



 

 

 

 

 

 

 

 9102 عمادة كلية الهندسة  كراب شكش 9

 9102 عمادة كلية الهندسة كراب شكش 00

 9102 عمادة كلية الهندسة كراب شكش  00

 

 انري يجيذها  : اخ ــانهغ

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 حمرتف عربي 5

 متودط انكلوزي 2

  اخرى  3

 


