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 التحريل الجراسي
 الجهة السانحة التخرص الدشة الذهادة

،  السهصل ، جامعة الدراعة والغابات كمية استذعار عن بعج 1987 ماجدتيخ ●
 لعخاقا

،  السهصل ، جامعة الدراعة والغابات كمية غابات  –زراعة وغابات  1981 بكالهريهس ●
 لعخاقا

 

 األلقاب العمسية
      مدرس مداعد ●

21-6-1989 
 2008-9-7 مدرس ●

 2011-10-27 أستاذ مداعد ●

 

 الخبخات العمسية واإلدارية
 مقخر قدم الجغخافيا 2012 – 2010 السشرب ●

 في قدم الجغخافيا عزه هيئة تجريذ 2020 – 1989 الخبخة  ●
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 األنذطة التجريدية
 كمية التخبية ، قدم الجغخافيا، الثانية  ، السخحمةاساسيات الحاسهب واالنتخنت  ●
 كمية التخبية لمعمهم اإلندانية، قدم الجغخافيا ، الثانية  ، السخحمةالتقانات الجغخافية  ●

 الجبمهم العالي  ، قدم الجغخافيا ، كمية التخبية لمعمهم اإلندانيةتسثيل ومعاممة بيانية ،  ●

 ، الجبمهم العالي  ، قدم الجغخافيا ، كمية التخبية لمعمهم اإلندانية انتاج خخائط بالحاسهب ●

 ، الجبمهم العالي  ، قدم الجغخافيا ، كمية التخبية لمعمهم اإلندانية استذعار عن بعج ●

 ، قدم الجغخافيا ، كمية التخبية لمعمهم اإلندانية  الساجدتيخ، (  )اختياريةترشيف رقسي  ●

 ، قدم الجغخافيا ، كمية التخبية لمعمهم اإلندانية  الساجدتيخ، نعم معمهمات جغخافية  ●

 ، قدم الجغخافيا ، كمية التخبية لمعمهم اإلندانية  الساجدتيخ بعج،استذعار عن  ●

 ، قدم الجغخافيا ، كمية التخبية لمعمهم اإلندانية  الساجدتيخ اإلنكميدية،نرهص جغخافية بالمغة  ●
 

 العميااإلشخاف عمى طمبة الجراسات 
 واحج الساجدتيخ ●

 واحج بمهم الج ●

 

 البحهث السشذهرة
مجمة جامعة كخكهك  – 4إعجاد خارطة لمغطاء الخزخي في مجيشة السهصل من بيانات القسخ الرشاعي وورلجفيه ●

 4097-لمجراسات االندانية 
كمية التخبية  الترحخ  استخجام تقشيات االستذعار عن بعج في دراسة تجههر الغطاء الشباتي كسعهخ من معاهخ ●

 4097بغجاد   –الجامعة السدتشرخية  -
مجمة كمية  –دراسة تأثيخات التزاريذ في بيانات االستذعار عن بعج عمى دقة قخاءة نعام تحجيج السهاقع العالسي  ●

 4093جامعة بغجاد  –اآلداب 

السؤتسخ الجولي الثاني  –السعمهمات الجغخافية الشسحجة اآللية لمتعخية األخجودية بهسائل االستذعار عن بعج ونعم  ●
 4097كمية التخبية األساسية  -

 –سجمة العخبية الجولية لمسعمهماتية البالتحميل الخقسي .  إنتاج خارطة تهزيع غابات الرشهبخ في مشطقة زاويتة ●



  4099جامعة نايف الخياض
الدراعية لجدء من شسال العخاق باستخجام تقشيات نعم تأثيخ الدطح التزاريدي عمى التهزيع السكاني لمسحاصيل  ●

 4099السعمهمات 
 4090جامعة السهصل  –وسائل االستذعار عن بعج لجراسة بحيخة ســج السهصل. مجمة التخبية والعمم  ●
جامعة  –بشاء الفجهات الخالية من البيانات في نسهذج االرتفاع الخقسي لسكهك الفزاء . مجمة التخبية والعمم  ●

 4090سهصل ال
جامعة السهصل  –رقسي لخارطة تهزيع الغطاء الشباتي في شسال العخاق. مجمة التخبية والعمم مجدم إنتاج  ●

4003  
نعم السعمهمات باستخجام  التطابق الطهبهلهجي بين إنتاجية القسح وابخز العهامل الطبيعية في محافعة نيشهى  ●

  4003جامعة السهصل   –مجمة التخبية والعمم ،  الجغخافية
استخجام تقشيات االستذعار عن بعج ونعم السعمهمات الجغخافية في تقجيخ السداحة وكثافة مذاجخ الغابات  ●

 4003جامعة السهصل  –مجمة التخبية والعمم  االصطشاعية في  مجيشة السهصل
● Model (DEM) for producing GIS Remotely Sensed Shuttle's Radar Digital Elevation  

, 20063D visual Map of Mosul 
جامعة  –مجمة زراعة الخافجين   - تقهيم حالة الغابات الطبيعية في شسال العخاق باستخجام وسائل التحدذ الشائي ●

 9173السهصل 
 

 
 

 الكتب السؤلفة
  4093 - ) التقانات الجغخافية أسذ وتطبيقات( ●
 4093 - دراسات تكاممية( -ونعم السعمهمات الجغخافية )االستذعار عن بعج  ●

 4093  - )السخاقبة البيئية بالتحميل الخقسي لغابات الرشهبخ في شسال العخاق( ●
 4091 -) ليذ من هحا العالم ( دراسة عمسية تاريخية  ●

 
 

 السؤتسخات والشجوات العمسية
تطبيقات التحدذ الشائي في إدارة السهارد الدراعية والطبيعية ، الشجوة العمسية الحادية عذخ لسخكد التحدذ الشائي "  ●

 4040شباط  91 –جامعة السهصل 
كمية التخبية " أثخ العخوف السشاخية عمى السقهمات الطبيعية في  –الشجوة العمسية لجامعة الحسجانية قدم الجغخافيا  ●



 4097أيار   7سهل نيشهى  "
جامعة السهصل " الجغخافيا ودورها في خجمة  –كمية التخبية لمعمهم اإلندانية  –الجغخافيا الشجوة العمسية الثالثة لقدم  ●

 4097نيدان  94السجتسع العخاقي  
جامعة السهصل " الجغخافيا السعاصخة وتطبيقاتها  –كمية التخبية لمعمهم اإلندانية  –الشجوة العمسية الثانية لقدم الجغخافيا  ●

 4097ار اي 3في البيئة والسجتسع  

الشجوة الدابعة لسخكد التحدذ الشائي )ريادة تقشية التحدذ الشائي في مذاريع االستثسار اآلنية والسدتقبمية في العخاق(  ●
 4094أيار  42 جامعة السهصل –مخكد التحدذ الشائي 

نيشهى باستخجام تقشيات الشجوة الدادسة لسخكد التحدذ الشائي )مخاقبة ظاهخة الترحخ وتأثيخاتها البيئية عمى محافعة  ●
 4099نيدان  44التحدذ الشائي ونعم السعمهمات الجغخافية( ،مخكد التحدذ الشائي ،جامعة السهصل 

  نجوة السهارد السائية في العخاق الذحة واالستغالل ، ،قدم هشجسة  السهارد السائية ،كمية الهشجسة جامعة السهصل ●
 4099آذار  47-42

 4007ذخة لالستذعار عن بعــج والسعطيات السكانية في سهريا الشجوة الجولية الدادسة ع ●
 4004الشجوة الجولية الخامدة عذخة لالستذعار عن بعــج والشعم الخافجة في سهريا  ●

 
 

 الشذاطات العمسية األخخى 
 الدورات التأهيلية

  جامعة الموصل  6002دورة تقنيات استخدام الحاسوب وبرامج االوفيس 
  جامعة الموصل  6002التدريس دورة طرائق 
  7891دورة كفاءة صالحية التدريس     

 الدورات التطويرية
  4040عسان  –دورة اونالين ) اساسيات االنتخنت والسخاسالت ( مشرة ادراك مؤسدة السمكة رانيا 
  4040عسان  –دورة اونالين ) اساسيات الحاسهب ( مشرة ادراك مؤسدة السمكة رانيا 
 ( مشرة ادراك مؤسدة السمكة رانيا  دورة اونالين ) 4040عسان  –الججاول االلكتخونية 
  4040عسان  –دورة اونالين ) مباديء تكشهلهجية ووسائل تهاصل مهشية ( مشرة ادراك مؤسدة السمكة رانيا 
   4040دورة اونالين ) مجخل إلى أنعسة تحجيج السهاقع وطخق عسمها( مشرة رواق 
 4040عسان  –رهص ( مشرة ادراك مؤسدة السمكة رانيا دورة اونالين ) معالج الش 
   4091دورة اونالين ) مقجمة عن إنتخنت األشياء( مشرة رواق 
 4040عسان  –مؤسدة السمكة رانيا  -دورة اونالين )الخخرة الجولية لقيادة الحاسهب ( شخكة سبكته 



  )4091 األردن –عسان  –مشرة ادالل –دورة اونالين )صشاعة السحتهى الخقسي 
  4097دورة مهارات اساسيات التدهيق الخقسي الجولية من شخكة كهكل في    
  4091جامعة السهصل  –دورة نعام إدارة الجهدة في السؤسدات التعميسية 
 ورشة عسل )التدجيل والتجريب عمى السشرة البحثية (RG –  4040جامعة السهصل 
 4091اعجة معمهمات جامعة السهصل ( ورشة عسل )الجغخافية والسعمهماتية دورها في بشاء ق 
 4091 تكخيت جامعة(  واالختراص الهسيمة بين الجغخافية السعمهمات نعم مفههم) عسل ورشة 

 

 والمجان عزهية الجسعيات
 المجشة االمتحانية  ●
 ادارة وضسان الجهدة  ●
 لجشة االرشاد  ●
 عزه في المجشة الجامعية لمهقاية من مخض الثالسيسيا  ●
 االجهدة العمسيةلجشة شخاء  ●
 لجشة السكتبة االفتخاضية العخاقية   ●
 لجشة بحهث التخخج  ●
 لجشة التجقيق عمى المجشة االمتحانية ●
 لجشة االمتحان التشافدي لمجراسات العميا ●
  الثالسيميا( من مرض الثالسيميا )التوعيةجمعية لجنة  ●

 

 كتب الذكخ
 ( تدعة كتب شكخ من الدادة رؤساء الجامعة والعسجاء  1)   ●

 
 
 


