
 
 

 

 المعلومات الشخصية

 فبسط أعًبػٍم أثشاهٍى االسم الثالثي

 

 

 faris.ismael @stu.edu.iq البريد االلكتروني

 يبجغزٍش هُذعخ انًغبحخ الشهادة

 يذسط يغبػذ اللقب العلمي

 انًغبحخ االختصاص العام

 جٍىدٌغً االختصاص الدقيق

 GPS&GIS البحثية االهتمامات

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

     الدكتوراه

االعهىة انزُبعجً انزشثٍؼً نزكثٍف شجكخ  2004 الماجستير

 يُظىيخ االقًبس انصُبػٍخ انًُبعٍت ثبعزخذاو

(GPS) 

 انؼشاق ثغذاد

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

انًكزجخ االفزشاضٍخ 

انؼهًٍخ 

 (. IVSLانؼشاقٍخ)

 2/2018/ 13-11 أٌبو 4 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

دوسح رذسٌجخ فً ثشَبيج 

سعى انخشائظ 

 (. Surferانكُزىسٌخ)

 22/3/2018-18 أٌبو5 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

يؼبٌٍش وضغ االعئهخ 

 االيزحبٍَخ

 4/3/2018-18/2 ٌىو17 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

أعزخذاو جهبص انًحطخ 

 Topconانشبيهخ )

ES105 ) 

 11/4/2018-9 أٌبو3 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

فىائذ أعزخذاو انجشايج 

انحذٌثخ فً أداسح 

انًشبسٌغ وارخبر 

 انقشاس.

 19/7/2018-15 أٌبو5 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح



 
 

 

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

أعزخذاو يُظىيخ رحذٌذ 

انًىاقغ انؼبنًٍخ 

(GR3 .) 

 18/10/2018-14 أٌبو5 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

 15/2018-11 أٌبو5 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح انفحىصبد انالرالفٍخ

رصحٍح انًضهؼبد 

انًغهقخ ثأعزخذاو 

 Autocadثشَبيج )

civil 3d .) 

 20/3/2019-17 أٌبو4 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

خذيخ انطجبػخ ػٍ ثؼذ 

 ثىاعطخ انغحبثخ.

 28/3/2019-24 أٌبو5 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

أعزخذاو ثشَبيج 

(Winriver II .) 

 11/4/2019-7 أٌبو5 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

رذسٌجخ فً دوسح 

 Totalاعزخذاو )

Station .) 

 30/9/2019-16 ٌىو14 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

دوسح رذسٌجٍخ فً اَشبء 

خبسطخ كُزىسٌخ 

ثبعزخذاو ثشَبيج 

(arcgis&google 

earth ) 

 21/10/2019-16 أٌبو5 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

جهبص انًحطخ  اعزخذاو 

 Total) انشبيهخ

Station )  فً االػًبل

 انًغبحٍخ

 11/4/2021-4 أٌبو7 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

انزقٍُبد  اعزخذاو 

فً االػًبل  انحذٌثخ

 انهُذعٍخ.

 19/9/2021-5 أٌبو14 انًؼهذ انزقًُ/انشطشح

    

    

    

    

    

    



 

 

 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

Land Cover Land Use Map of Suq Al-

Shuyukh City Using Remote Sensing 

and GIS Techniques. 

Journal of AL-Qadisiya for pure science(2012) 

  

 النشاطات ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
IRAQI GIS DAY 2008 /2008يحبفظخ ري قبس 

Qualifying course in Teaching /2010يشكض رطىٌش انًالكبد 

االفزشاضٍخ ألغشاض رطجٍقبد انحىعجخ وانًكزجخ 

 انزشقٍبد انؼهًٍخ.

 2013جبيؼخ ري قبس/يشكض انحبعجخ/

 2020انجبيؼخ انزقٍُخ انىعطى/يؼهذ ركُهىجٍب/ (vsatشجكبد االَزشٍَذ انفضبئً )

أػزًبدٌخ َشش انجحىس فً انًجالد انؼبنًٍخ 

 انشصٍُخ

 2020يُظًخ االػٍبٌ نهزًٍُخ االقزصبدٌخ/

انزؼهًٍٍخ وانزؼبيم يغ ادوارهب  classroomيُصخ 

  انًزؼذدح

 2020يُظًخ االػٍبٌ نهزًٍُخ االقزصبدٌخ/

اػذاد انًحبضشح انزفبػهٍخ نُظبو انزؼهٍى االنكزشوًَ 

 ( google slideثأعزخذاو )

 2020انجبيؼخ انزقٍُخ انىعطى/يؼهذ ركُهىجٍب/

اػذاد فٍذٌىهبد يقشساد انزؼهٍى االنكزشوًَ ػهى 

 (YouTube) يُصخ ال

 2020انجبيؼخ انزقٍُخ انىعطى/يؼهذ ركُهىجٍب/

E-Quiz in Google classroom 2020/شكض انزؼهٍى انًغزًش/يجُىثٍخانجبيؼخ انزقٍُخ ان 

Create an electronic questionnaire for 

scientific research 
 2020/شكض انزؼهٍى انًغزًش/يجُىثٍخانجبيؼخ انزقٍُخ ان

 0202وزارة الشباب والرياضة/دائرة الرعاية العلمية/  (Google sitesيىاقغ جىجم )كٍفٍخ اَشبء 
Registration and benefits of(ISVL)  /0202كلية الطوسي الجامعة 

ي الشطرة/  انًغح انجىي ثبعزخذاو انطبئشاد انًغٍشح
 0202الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقن 

ي الشطرة/ الجامعة  رطجٍقبد انجٍىيبركظ
 0202التقنية الجنوبية/المعهد التقن 

 ANNانزؼشف ػهى انشجكبد انؼصجٍخ االصطُبػٍخ)

 ( انزطجٍقبد واالعزخذاو.

ي الشطرة/ 
 0202الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقن 

الوسائط المتعددة والتعليم  الجامعة التكنولوجية/مركز  عٍبعخ انزؼهٍى انؼبنً فً انزؼهٍى االنكزشوًَ وانًذيج
 / ي
 
ون  0202االلكتر

 المناصب االدارية

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 12/2/2006 23/10/2005 وانجضل انشي يقشس قغى رقٍُبد

 26/9/2007 12/2/2006 انًغبحخرقٍُبد سئٍظ قغى 

 حزى االٌ 2/2/2020 انًغبحخرقٍُبد سئٍظ قغى 



 

االيزحبَبد االنكزشوٍَخ انُهبئٍخ ضًٍ 

 (Google classroomيُصخ)
الجامعة التكنولوجية/مركز الوسائط المتعددة والتعليم 

 / ي
 
ون  0202االلكتر

  
  

 

 

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 عجت انًُح انًبَحخ انجهخ زبسٌخان انؼُىاٌ

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 4/1/2006 شكش ورقذٌش

 االششاف ػهى انجحىس انطالثٍخ انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 25/5/2006 شكش ورقذٌش

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 11/7/2006 شكش ورقذٌش

 أػًبل انًغح انًٍذاًَ نًذٌُخ انشطشح قبس/كهٍخ انهُذعخ جبيؼخ ري 10/12/2006 شكش ورقذٌش

 انهجُخ االيزحبٍَخ انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 24/9/2006 شكش ورقذٌش

 رغجٍم انطهجخ انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 11/12/2006 شكش ورقذٌش

 انهجُخ االيزحبٍَخ انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 12/3/2007 شكش ورقذٌش

 جهىد يجزونخ فً انؼًم  انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 16/9/2007 شكش ورقذٌش

 انهجُخ االيزحبٍَخ انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 2/7/2007 شكش ورقذٌش

 انهجُخ االيزحبٍَخ انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 2/7/2007 يكبفبءح

 سئبعخ قغى انًغبحخ هٍئخ انزؼهٍى انزقًُ 18/10/2007 شكش ورقذٌش

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انزقًُ /انشطشحانًؼهذ  2/11/2009 شكش ورقذٌش

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 4/1/2010 شكش ورقذٌش

 جهىد يجزونخ فً يغح أساضً انًؼهذ. انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 17/4/2011 شكش ورقذٌش

 جشد عُىي انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 16/2/2012 شكش ورقذٌش

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 12/4/2013 شكش ورقذٌش

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 29/4/2013 شكش ورقذٌش

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 23/5/2013 شكش ورقذٌش

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 21/8/2013 شكش ورقذٌش



 

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 3/2/2014 شكش ورقذٌش

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 10/3/2015 شكش ورقذٌش

 نجُخ يطبثقخ وفحص انًىاد انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 3/1/2019 شكش ورقذٌش

 نجُخ رذقٍقٍخ انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 1/11/2017 شكش ورقذٌش

 َقبثخ انًهُذعٍٍ/فشع ري قبس انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 16/4/2018 شكش ورقذٌش

 انهجُخ االيزحبٍَخ انجبيؼخ انزقٍُخ انجُىثٍخ 5/12/2019 شكش ورقذٌش

 يزبثؼخ انًىقف االعجىػً نهزؼهٍى االنكزشوًَ انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 30/4/2020 شكش ورقذٌش

انزؼهٍى انؼبنً وانجحش  وصاسح 6/5/2020 شكش ورقذٌش

 انؼهًً

 جهىد يجزونخ فً انؼًم

وصاسح انزؼهٍى انؼبنً وانجحش  11/8/2020 شكش ورقذٌش

 انؼهًً

 جهىد يجزونخ فً انؼًم

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 24/8/2020 شكش ورقذٌش

 انزؼهٍى االنكزشوًَ انًذيج نجُخ انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 10/1/2021 شكش ورقذٌش

 نجُخ رغجٍم وأعزقجبل انطهجخ انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 11/1/2021 شكش ورقذٌش

وصاسح انزؼهٍى انؼبنً وانجحش  1/3/2021 شكش ورقذٌش

 انؼهًً

 جهىد يجزونخ فً انؼًم

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ / انشطشح 17/3/2021 شكش ورقذٌش

 جهىد يجزونخ فً انؼًم انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 9/5/2021 شكش ورقذٌش

 أقبيخ وسشخ ػهًٍخ انكزشوٍَخ انًؼهذ انزقًُ /انشطشح 10/8/2021 شكش ورقذٌش

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخبرات التدريسية

 انًشحهخ انذساعٍخ انزً دسعزهب حاعى انًبد
 قغى انشي وانجضل / انًشحهخ االونى انًغبحخ

 انشي وانجضل / انًشحهخ االونىقغى  انشعى انهُذعً

 قغى انشي وانجضل / انًشحهخ االونى انًىاد االَشبئٍخ

 قغى رقٍُبد انًغبحخ / انًشحهخ انثبٍَخ انًغح انهُذعً وانكبدعزشائً

 قغى رقٍُبد انًغبحخ / انًشحهخ االونى انشٌبضٍبد وانًثهثبد انكشوٌخ

 قغى رقٍُبد انًغبحخ / انًشحهخ انثبٍَخ انًششوع

 قغى رقٍُبد انًغبحخ / انًشحهخ انثبٍَخ 2انًغح انزصىٌشي 

 قغى رقٍُبد انًغبحخ / انًشحهخ االونى االعزشؼبس ػٍ ثؼذ

 قغى انجُبء واالَشبءاد / انًشحهخ االونى 1انًغبحخ

 قغى انجُبء واالَشبءاد / انًشحهخ انثبٍَخ 2انًغبحخ

 االونىقغى انجُبء واالَشبءاد / انًشحهخ  انشٌبضٍبد

 قغى رقٍُبد انًغبحخ / انًشحهخ االونى 1انًغبحخ

 ثبٍَخرقٍُبد انًغبحخ / انًشحهخ ان قغى انًغح انهُذعً وانكبدعزشائً

 نثبٍَخرقٍُبد انًغبحخ / انًشحهخ ا قغى انًششوع

 انزقٍُخ _ انشطشح/انكهٍخ / انًشحهخ االونى َغجخ انُجبد انطجٍخالأ صساػخ قغى رقٍُبد انًغبحخ وانشعى انهُذعً

 قغى رقٍُبد انًكُُخ انضساػٍخ/انًشحهخ االونى انًغبحخ انًغزىٌخ وانطىثىغشافٍخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االششاف ػهى انذساعبد انؼهٍب
 عنوان االطروحة الكلية / القسم الجامعة الطالب

    


