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 الخبرات العمسية واإلدارية
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 قدم
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 البحوث السشذورة
  نسحجة التحميل السكاني الستعساالت االرض الدراعية في ناحية القيارة باستخجام نقتيات االستذعار عؼ بعج ونعػ السعمؽمات :  2بحث

 2102كخكؽك / لمجراسات اإلندانية   مجمة جامعةفي  مشذؽر RS & GISالجغخافية 
  شيات االستذعار عؼ بعج ونعػ السعمؽمات الجغخافية في تقجيخ ظاهخة الترحخ في قزاء البعاج في محافعة نيشؽى : استخجام تق 0بحث 

 2102، جامعة بابل ، كمية التخبية االساسية ، مشذؽر في مجمة جامعة بابل. بحث مذتخك. 
  السخاطخ البيئية لعاهخة الترحخ في قزاء الحزخ باستخجام تقشيات االستذعار عؼ بعج ونعمػ السعمؽممات الجغخافيمة  :  9بحث RS 



& GIS . 2102بحث مذتخك ، نذخ في مجمة سخى مؼ راى ، جامعة سامخاء. 
  بحممث مذممتخكن. مشذممؽر ، كميممة نسحجممة الخرممالم السؽرفؽمتخحممة لحممؽض وا ب باخممال باسممتخجام نعممػ السعمؽمممات الجغخافيممة ، :  5بحثثث(

 .2102التخبية األساسية جامعة السؽصل. 
 7 بحثث  :Spatial assessment of Geo-environmental data using remote sensing and GIS techniques for 

Rania Area, Sulaimani Governorate, Kurdistan Region – Iraq March-2014 
  التؽزحع السكاني لسداحات السدروعة بالقسح والذمعيخ بشاحيمة العياةمية فمي السؽصمل باسمتخجام نعمػ السعمؽممات الجغخافيمة : 1بحثGis .

 .2102، 4، العج   2السجمة العخبية الجولية لمسعمؽماتية ، السجمج 
  مجمة  السعمؽمات الجغخافية )بحث مذتخكن.العالقة الججلية بيؼ الدكان والسعطيات الطبيعية في محافعة  هؽك باستخجام نعػ : 0بحث

 .2107جامعة  هؽك ، 
  تحميل الذبكات لسؤشخ سهؽلة الؽصؽل لمسجارس االبتجالية في مجيشة طؽزخؽرماتؽ باسمتخجام نعمػ السعمؽممات الجغخافيمة ، مجممة : 9بحث

 .2108الجراسات التارحخية والحزارحة ، جامعة تكخحت 
  سهؽلة الؽصؽل لمسجارس االبتجالية فمي مجيشمة طؽزخؽرمماتؽ باسمتخجام نعمػ السعمؽممات الجغخافيمة ، مجممة تحميل الذبكات لسؤشخ :  8بحث

 .2108، 22،العج  ، 01الجراسات التارحخية والحزارحة ، جامعة تكخحت ، السمجج 

  نعمػ السعمؽممات الجغخافيمة ،  ترسيػ أنسؽذج لمستغيخات الجيؽبيئية الستعساالت األرض الدراعية فمي مشطقمة سخسمشغ باسمتخجام: 22بحث
 .2109،  12، 00مجمة ا اب الفخاهيجب ، جامعة تكخحت ، السجمج 

  مذممكالت تسليممل خممخالز التؽزحممع الشدممبي لمسدمماحات السدروعممة بسحاصمميل الحبممؽب فممي محافعممة نيشممؽى باسممتخجام :  22 بحثثث: 22بحثثث
 Arcgis  ،2109بخنامج 
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 العمسية والشدوات السؤتسرات
  السشعقمج فمي كميمة التخبيمة فمي جامعمة "كمية التربية لمعموم االندانية واثرها في البشاء الفكري والتواصثل العمسثي "  العمسيشارك في السؤتسخ

 . 2102/ 22/5-22كخكؽك بتارحخ 
  السشعقمج  البشثاء التربثوي القثويم" سالعمسثي اسثاجثودة البحثث شارك في السؤتسخ العسي الجولي الخامذ لكمية التخبية االساسية تحت شمعار

 جامعة بابل. 2102تذخحؼ اللاني  04-02في 
   نحو استثسار افزل لمعوم في شارك في السؤتسخ العمسي الدشؽب الدا س )الجولي اللانين الحب اقامته كمية التخبية االساسية تحت شعار

 2102 8/5-7حخ   السشعقج بتار  بشاء االندان في ظل التحديات السعاصرة
 ( ذي قثثار حزثثارة دا سثثة شممارك فممي السممؤتسخ العمسممي الدممشؽب األول الممحب اقستممه كميممة التخبيممة لمعمممؽم اإلندممانية جامعممة ذب قممار تحممت شممعار

 .4/4/2102-2ن والسشعقج يؽمي األربعاء والخسيذ السؽافق وثقافة متجددة
  نحثو اسثتثسار افزثل لمعمثوم فثي المحب اقامتمه كميمة التخبيمة األساسمية تحمت شمعار ) )الدولي الثاني(شارك السؤتسخ العمسي الدشؽب الدا س



 . 8/6/2102-7لمسجة مؼ  بشاء االندان في ظل التحديات السعاصرة(
  شممارك فممي السممؤتسخ الجغخافممي األول لجامعممة  هممؽك الممحب اقامتممة كميممة التخبيممة لمعمممؽم اإلندممانية تحممت عشممؽان )الجغخافيممة فممي خجمممة التشسيممةن

 5/2104/ 7-6لسشعقج في ا
 24/4/2107-22، مخكد بذكجي لمجراسات اإلندانية ، جامعة  هؽك لمسجة مؼ  األول السذاركة في السؤتسخ الجولي 
  السذمماركة برممفة حزممؽر فممي السممؤتسخ الجغخافممي العمسممي اللمماني )البيئممة الجبميممة ... ومجمماالت اسممتلسارات وسممبل التشسيممة السدممتجامةن جامعممة

 .4/4/2109-2لعمؽم اإلندانية لمسجة مؼ  هؽك ، كمية ا
 العمخاقييؼ ، مخكمد التطمؽحخ االسمتخاتيجي االكما مسي )قزماما التعمميػ وتحجماتمه  ؼالسذاركة في السؤتسخ العمسي الجولي اللاني لشقابة األكما مسيي

 .2121/ 2/  00-01وفق التطؽرات السعخفية والتكشؽلؽجيا الستدارعةن لمسجة مؼ 
 جامعة االنبار مخكد تشسيمة حمؽض اعمالي الفمخات فمي السشعقجة في  التشسية السدتدامة ومدتقبل مواردنا السا ية "لعمسية   شارك في الشجوة ا

 09/4/2102-08بتارحخ 

  ريثادة تقشيثة التحدثس الشثا ي فثي مذثاريث االسثتثسار االنيثة العمسيمة الدمابعة التمي اقامهما مخكمد التحدمذ الشمالي بعشمؽان   الشمجوةشارك في
 .2102امار  24في  والسدتقبمية في العراق"

    التطبيقثات التقشيثة بثيل الجيومعموماتيثة شارك الشمجوة العمسيمة فمي قدمػ الجغخافيمة / كميمة التخبيمة االساسمية جامعمة السؽصمل  تحمت عشمؽان
 . 0229اذار  29السعاصرة والجغرافية" والسشعقدة بتاريخ 

 التطبيقثثات التقشيثثة بثثيل الجيومعموماتيثثة السعاصثثرة تخبيممة األساسممية /قدمػ الجغخافيممة تحممت عشمؽان )شمارك فممي الشمجوة العمسيممة السشعقممجة كميمة ال
 .2102اذار  02يؽم األربعاء السؽافق  والجغرافية (

  جامعممة العمسيممة األولممل )الجغخافيمما و ورهمما فممي خجمممة السجتسممع العخاقممين قدممػ الجغخافيممة كميممة التخبيممة لمعمممؽم اإلندممانية  الشممجوةالسذمماركة فممي
 2108نيدان  06السؽصل 

 في الشجوة العمسية األولل )اثخ العخوف السشاخية عمل السقؽمات الطبيعية في سهل نيشؽىن قدػ الجغخافية ، كمية التخبية / جامعمة  السذاركة
 .2108أمار  8الحسجانية 

  العمسية األولل ) بؽابة العخاق االلكتخونية النذاء خخالز الكتخونيمة لمجامعمات العخاقيمة ن قدمػ الجغخافيمة ، كميمة التخبيمة /  الشجوةالسذاركة في
 .2109اذار  25جامعة الحسجانية 

 

 الشذاطات العمسية األخرى 
 دورة سالمة المغة العربية ، دورة الحاسوب ، ودورة المغة االنكميزية الدورات التطويرية : 
 دورة طرا ق التدريس  الدورات التأهيمية : 
  4/02/2109السذاركة الؽرشة التعخحفية لبخنامج نداهة ، شبكة السؤتسخات العخبية ، كمية التخبية األساسية ، جامعة السؽصل.  
  جامعمة السؽصمل )الجغخافيما والسعمؽماتيمة و ورهما فممي  –السذماركة فمي الؽرشمة العمسيمة األولمل لقدمػ الجغخافيمة /كميمة التخبيمة لمعممؽم اإلندمانية

 بشاء قاعجة معمؽمات لجامعة السؽصلن.
 رئيس لجنة االرشفة في الكلية 

 عضو اللجنة االمتحانية 



 عضو لجنة الدراسات العليا 

  الطلبةعضو لجنة استمبال 

 عضو اللجنة االمتحانية 

 عضو لجنة التربية الميدانية 

 )عضو فريك عمل مشروع الية بناء لاعدة بيانات جامعة الموصل )بوابة العراق االلكترونية 

 عضو فريك تمسيط المعلومات على خارطة العراق لجامعة الحمدانية 
 

 عزوية الجسعيات
 اسم الجسعية 
  

 

 كتب الذكر
 (2 ن مؼ رليذ جامعة السؽصل 
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