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 الخبرات العمسية واالدارية

 جامعة السهصل/ كمية التربية  2121-2112 عزهًا لعدد من المجان في القدم
 جامعة السهصل/ كمية التربية 2119-2112 عزهًا لجشة االمتحانية

 عزهًا لجشة االمتحانية
2111-2101 
2101-2100 
2100-2102 

 جامعة السهصل/ كمية التربية

 جامعة السهصل/ كمية التربية 2102-2100 عزهًا ارتباط المجشة االفتراضية

 جامعة السهصل/ كمية التربية 2103-2102 عزهًا لجشة االرشاد التربهي 

 جامعة السهصل/ كمية التربية 2103-2102 عزهًا لجشة الرواتب الفرعية

 جامعة السهصل/ السهقع البديل دههك 2109-2102 االمتحانيةعزهًا لجشة 
 جامعة السهصل/ السهقع البديل دههك 2109-2102 عزهًا لجشة التطبيق
 جامعة السهصل/ السهقع البديل دههك 2109-2102 عزهًا لجشة االرشاد

 جامعة السهصل/ السهقع البديل دههك 2109-2102 عزهًا لجشة مشاقذة لسذاريع التخرج
 جامعة السهصل/ كمية التربية لمعمهم االندانية 2100-2109 عزه لجشة االداء والجهدة

عزها المجشة االستذارية إلعادة 
 رئاسة مجمس محافظة نيشهى  2100-2109 االستقرار

 / كمية التربية لمعمهم االندانيةجامعة السهصل 2121-2109 عزه فريق بهابة العراق الجغرافية
 جامعة السهصل/ كمية التربية لمعمهم االندانية 2121-2101 االداء والجهدةعزه لجشة 

 جامعة السهصل/ كمية التربية لمعمهم االندانية 2121-2101 مدير شعبة االعالم والعالقات الثقافية
 

 األنذطة التدريدية:
 التربية االساسية:كمية  -مادة التحدس واالستثسار عن بعد، السرحمة األولى، قدم الجغرافيا

 الهثن العربي، السرحمة الثانية، قدم التاريخ، كمية التربية.
 الهثن العربي، السرحمة األولى، قدم التاريخ، كمية اآلداب.

 الجسيهرفهلهجيا التجبيقية، السرحمة الثالثة، قدم الجغرافيا، كمية التربية.
 كمية التربية.الجيسهرفهلهجيا، السرحمة األولى، قدم الجغرافيا، 

 الجيسهرفهلهجيا، السرحمة الثانية، قدم الجغرافيا، كمية التربية لمعمهم االندانية.
 السهارد الجبيعية، السرحمة الثالثة، قدم الجغرافيا، كمية التربية لمعمهم االندانية.
 ة.تسثيل ومعالجة بيانية، دبمهم العالي، قدم الجغرافيا، كمية التربية لمعمهم االنداني

 



 البحهث السشذهرة:
  ،تسثيل مشاسيب السياه الجهفية لقزاء تمكيف باستخدام الشساذج الرياضيةGIS ،0202،  مجمة التربية والعم. 

  تأثير عامل التقهس التزاريس عمى التهزيع السكاني لمشبات الجبيعي في مشجقة اتروشGIS ،مجمة التربية والعمم ،
0202. 

   تأأثير عامأأل االنحأدار عمأأى الخرأأاية الذأكمية ألحأأهاا ودشأأام مختأارة وأأر  محاف أأة نيشأهGIS مجمأأة التربيأأة ،
 .0202والعمم، 

  تأأأثير مشأأاثت التغوشأأة ون أأام الترأأريف عمأأى نهليأأة السيأأاه الجهفيأأة لسشجقأأة تمكيأأف وأأسا  العأأرا ، السجمأأة الدوليأأة
 .0200لمبيئة، جامعة سهىاج السررية، 

 ايي بالسخمفأأأات الدأأأايمة لأأأبعت الرأأأشاعات فأأأي مدةشأأأة السهاأأأل دراسأأأة تجبيقيأأأة، السجمأأأة الدوليأأأة لمبيئأأأة التمأأأهث السأأأ
 .0202والسياه، 

   الجشأأهب لجبأأل سأأشجارس، دراسأأة فأأي الجيهرفهلهجيأأا التجبيقيأأة،  الدأأف مروحأأة سأأكشيةGIS دىأأهل لمعمأأهم االندأأانية ،
 .0202واالجتسالية، 

 ة نيشأأه  األثريأأة تبرزىأأا معجيأأات تقانأأة مذأأروح سأأشحاريب الرواء مدةشأأGIS ،مجمأأة جامعأأة تكريأأو لمعمأأهم االندأأانية ،
0202. 

  واقأع االرىأأاب فأأي العأرا  والتحأأدشات السدأأتقبمية بعأأد ىنيسأة داعأأ، بسش أأهر جغرافأأي، مجمأة القزأأاشا الدياسأأية، كميأأة
 .0202العمهم الدياسية، 

  ،رؤيأأة جغرافيأأة، مجمأأة ابحأأاث كميأأة التربيأأة االساسأأية لدأأشة اعأأادة تأأدوير الشقابأأات الببلسأأتيكية فأأي مدةشأأة السهاأأل
0202. 

 .التحميل الجغرافي لسحددات التشسية الدياسية في العرا . قيد الشذر 

 .األمن الديبراتي وعبلقتو باألمن الهثشي لمدولة، دراسة حالة، قيد الشذر 

 شذر.استراتيجية بشاء الدبلم في العرا  ودورىا في بشاء الدولة، قيد ال 

  حها وادي السر.  االخدودشةتأثير التعريةGIS.قيد الشذر ، 

 السؤتسرات والشدوات العمسية:
  بسذأأاركة مش سأأة 0202السأأمتسر الأأدولي لسعهقأأات  التخجأأي  الحزأأري فأأي العأأرا س ،DAAT  وجامعأأة دورتسهنأأد

 االلسانية والجامعات العراقية، محاف ة دىهل.

  والسحاف أة عمأى جأهدة السيأاه بأسأاس تعنيأن االنتأاج النراعأي وضأسام لؤلمأن الغأوايي السمتسر الدولي  حساشأة البيئأة
 ، انجاليا/ تركيا.0200والتشسية السدتدامةس 

  أربد األردم.0202السمتسر الدولي  جيهماتكس الذر  األوس  ووسا  افريقياس ، 

  جامعة الكرخ لمعمهم، بغداد.، 0202السمتسر العمسي الدولي األو  في  الجيهفينياء والتحدس الشاييس 

  مدتذأارية األمأن الأهثشي مركأن  0202السمتسر الدولي الثالث  لأش م السعمهمأات الجغرافيأة والتقشيأات الجيهفزأاييةس
 الشيرين الدراسات االستراتيجية.

 0202تسعأيس السمتسر الفكري الدولي  السجسع العالسي لمتقريب بين السأواىب التشأهح الأدةشي والقأهمي والتكامأل السج ،



 جامعة السهال.

  جامعة الحسدانية، أربيل.0202السمتسر العمسي الدولي  األو  لمدراسات الررفة واالندانيةس ، 

  البيئة العامة لآلثار والتراث، بغداد.0202السمتسر الدولي  لسهاقع التراث العالسي في العرا س ، 

  مركأأأأأن الدراسأأأأأات 0202وتحأأأأأدشات السرحمأأأأأة القادمأأأأأةس السأأأأأمتسر الأأأأأدولي التاسأأأأأع عذأأأأأر  األمأأأأأن الأأأأأهثشي العراقأأأأأي ،
 االستراتيجية والدولية جامعة بغداد ودايرة البحهث، مجمس الشهاب، بغداد.

  لشقابأأأأة  0202السأأأأمتسر العمسأأأأي الأأأأدولي األو   العمأأأأهم االندأأأأانية والرأأأأرفة رؤيأأأأة نحأأأأه التربيأأأأة والتعمأأأأيم السعااأأأأرس
 االكادشسيين العراقيين، جامعة دىهل.

  تسر الأأدولي األو   لرسأأم اسأأتراتيجية العسأأل السذأأترل بأأين وزارة الذأأباب والرياضأأية ومش سأأات السجتسأأع السأأدنيس السأأم
 ، أربيل.0202

 آب  02 السأأأمتسر االفتراضأأأي السهسأأأهم   قأأأانهم مشاىزأأأة العشأأأح األسأأأري ومفأأأاتيم الحساشأأأة والتساسأأأ  االجتسأأأاعيس
0202 

 الشذاطات العمسية األخرى:
 جامعأأأة السهاأأأل، نقابأأأة الجيهلأأأهجيين 0222مجأأأا  ثأأأر  الكذأأأح عأأأن تهاجأأأد السيأأأاه الجهفيأأأة،  دورة تدريبيأأأة فأأأي ،

 العراقيين فرح نيشه .

  ،جامعة السهال، كمية اآلداب.0222دروة كفاءة المغة االنكمينية ، 

  ،جامعة السهال، مركن تجهير ثرايت التدريس.0222دورة سبلمة المغة العربية ، 

  ،سهريا. -، مجمس الهزراء دمذت0222الدورة التدريبية الخااة بسعالجة الرهر الفزايية 

  ،مركن تجهير ثرايت التدريس.0222دورة التفكير اإلبداعي ، 

  ،جامعة السهال، مركن الحاسبة.0222دورة كفاءة في الحاسهب ، 

  ،ريس.، جامعة السهال، مركن تجهير ثرايت التد0222دورة ثرايت التدريس 

  ،جامعة السهال، كمية التسريت.0222دورة التسريت واالسعافات األولية ، 

  دورة اختيارIC3 ،0200، مركن البشاء. 

  ،مجمس الهزراء، المجشة العميا لتجهير التعميم العمسي في العرا .0202دورة المغة االنكمينية ، 

 جامعة السهال، دىهل.0202بي، اقامو معرا التحرير العمسي األو  واحتفالية اليهبيل الوى ، 

  اقامأأأأو معأأأأرا العمأأأأم واالعسأأأأار واحتفاليأأأأة الجأأأأبلب الستخأأأأرجين السدتزأأأأافين مأأأأن جامعأأأأة الحسدانيأأأأة فأأأأي جامعأأأأة
 ، جامعة نيشه .0202السهال، 

  ،قدمو لسجمس محاف ة نيشأه  ولعزأه 0202تقدشم مذروح عسل لبشاء قاعدة البيانات الجغرافية لئلرىاب والجرايم ،
 األمن والدفاح. لجشة

  ،جامعة السهال، مركن التحدس الشايي.0202تقدشم مذروح السدةشة الوكية لسهاقع مختارة ، 

  ،مركن نيشه  لبلستذارات.0202تقدشم مذروح الحاويات الوكية الشفاشات ، 

  ،السقدم بهروة العسل االلكترونية حه  التحه  باتجأاه السأدم الوكيأة واآلمشأة ، 0202تقدشم مذروح الجامعة الوكية– 
فأأي الذأأر  األوسأأ   Esreمركأأن الشيأأرين لمدراسأأات االسأأتراتيجية بالتعأأاوم مأأع جامعأأة بغأأداد وبسذأأاركة مأأدةر وأأركة 



 وافريقيا.

  ،وزارة الثقافة.0202تقدشم مذروح قاعدة البيانات الجغرافية لبلثار ، 

  قدم الى محافظ نيشه  .0202اعادة تأىيل سهر نيشه  لسدةشة نيشه  االثرية ،مذروح ، 
 كتب الذكر

 الجهة السانحة العدد
 وزير التعميم العالي والبحث العمسي 2
 وزير الثقافة والدياحة واآلثار 0
 وزير التخجي  0
 رييس جامعة السهال 2
 رييس جامعة الحسدانية 2
 العراقييننقيب االكادشسيين  0
 عسداء الكمية التربية لمعمهم االندانية 00
 مركن الدراسات االستراتيجية والدولية/ جامعة بغداد 0
 رييس مجمس محاف ة نيشه   0
 قايد عسميات نيشه   0

 ويادات تقدةرية 00
 ويادات السذاركة 02

 0200الحره  عمى درح الباحثين الذباب 
 0202لسدابقة باحث مش سة افريدو الهسام الوىبي االمريكي 

 


