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 لسد الوند

 العراق بغداد

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

مركز تطوير المالكات /هيئة  طرائق تدريس

 التعليم التقني

21/21/1122 يوم 21  

IVSL المكتبة

 االفتراضية

21/21/1121 يوم 3 المعهد التقني العمارة  

MATLAB 11/5/1122 يوم 5 المعهد التقني العمارة  

Leica 

photogrammetry 

suite 

 يوم 9 معهد التكنلوجيا بغداد

 

21/3/1123  

 01/01/1112 يوم 01 مصر ادارة التربة

 



 

 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

Analysis some gauging stations in 

Iraq by using discordancy measure 

and heterogeneity measure 

 

1122مجلة التقني/  

ADJUSTING NUMBER OF 

FARMS TURN OUT FOR 

IRRIGATION UNIT AND 

FINDING MAGNITUDES -  

DIRECTIONS OF THE 

OPTIMUM SLOPES FOR LAND 

LEVELING UNDER EFFECT OF 

WATER COURES LOCATION 

 

 مجلة جامعة بابل / للعلوم الصرفة والتطبيقية

2014 

Evaluation of  Storage for 

DEWERIGE weir and Creation a 

3D Model Using GIS. 

 

 مجلة التقني2014

Modeling the Watershed and 

Estimation of Design Flood 

Discharge for Ali al-Garbi storm 

water by using GIS. 

 

 مجلة التقني 2015

 المناصب االدارية

 الى الفترة من الفترة الحالية( الوظيفة )تبدأ من الوظيفة

 لغاية االن 21/9/1125 معاون العميد للشؤون العلمية

 2/9/1121 21/9/1121 رئيس قسم المساحة

 2/9/1121 22/9/1111 معاون العميد للشؤون العلمية

 29/1/1119 22/22/1111 رئيس قسم المدني



The establishment of a” Time 

occurrence Max. water level  stairs 

“chart  through modeling break 

Hamrin Dam 

 

 ابحاث ميسان2015

Design a suitable raft foundation for 

several sites in MAYSAN province 

using program SAFE 

 

IJCIET 2018 

 تاليف م.احمد سامي ناصر و م.م. افراح محمود حسون كتاب )) المسح الكمي((

 1122لسنة  3223رقم االيداع في دار الوثائق ببغداد 

 

 النشاطات ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط

 1101المعهد التقني العمارة مؤتمر البحوث الطالبية

 1102المعهد التقني العمارة ؤتمر البحوث الطالبيةم

 1102المعهد التقني العمارة مؤتمر البحوث الطالبية

 1101المعهد التقني العمارة مؤتمر البحوث الطالبية

 1102الجامعة التقنية الجنوبية  المؤتمر التقويمي االول 

 1102الجامعة التقنية الجنوبية  المؤتمر التقويمي الثاني 

 1102المعهد التقني الناصرية  المؤتمر التقويمي الثالث

 1102الجامعة التقنية الجنوبية  ورشة عمل حول المقررات

 1102المعهد التقني العمارة  هوية الباحث

  

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخال العنوان

21/21/1111 شكر وتقدير  للجهود المبذولة في انجاز االعمال المعهد التقني / عمارة 

11/1/1119 شكر وتقدير للجهود المبذولة في االعداد والتحضير  المعهد التقني / عمارة 

 1119للمؤتمر العلمي لعام

3/5/1119 شكر وتقدير  للجهود المبذولة في انجاح حملة التوعية المعهد التقني / عمارة 

وتقدير شكر  9/21/1119 للجهود المبذولة في انجاح حملة ضد  المعهد التقني / عمارة 

 مرض انفلونزا الخنازير



2/3/1121 شكر وتقدير للجهود المبذولة في امتحانات الفصل  المعهد التقني / عمارة 

 االول

21/5/1121 شكر وتقدير ث للجهود المبذولة في انجاح مؤتمر بحو المعهد التقني / عمارة 

 1121الطلبة لعام 

1/5/1121 شكر وتقدير للجهود المبذولة اثناء زيارة فريق المفثش  المعهد التقني / عمارة 

 العام للوزارة

29/9/1121 شكر وتقدير للجهود المبذولة اثناء تكليفنا برئاسة  المعهد التقني / عمارة 

 االقسام العلمية

21/22/1122 شكر وتقدير للجهود المبذولة في انجاز اعمال اللجنة  المعهد التقني / عمارة 

 االمتحانية

21/1/1121 شكر وتقدير يةجامعة ميسان/كلية الترب  للجهود المبذولة في تدريب طلبة جامعة  

 ميسان

11/5/1123 شكر وتقدير  للجهود المبذولة في ترأسنا قسم علمي المعهد التقني / عمارة 

11/1/1123 شكر وتقدير النجاز اعمال لجنة  للجهود المبذولة المعهد التقني / عمارة 

 التوعية

22/1/1121 شكر وتقدير  اللجنة االمتحانية المركزية المعهد التقني / عمارة 

21/1/1121 شكر وتقدير  النتهاء تكليفنا بمهام رئاسة االقسام هيئة التعليم التقني 

13/22/1121 شكر وتقدير عمارة المعهد التقني /  للجهود المبذولة خالل العام الدراسي  

1123 /1121 

23/5/1125 شكر وتقدير لالشراف والمتابعة على المؤتمر العلمي  المعهد التقني / عمارة 

 للبحوث الطالبية

11/5/1125 شكر وتقدير  للمشاركة في المؤتمر العلمي المعهد التقني / عمارة 

1/1/1125 شكر وتقدير / عمارةالمعهد التقني   للجهود المبذولة في اعمال اللجنة  

 1121/1125االمتحانية 

21/9/1125 شكر وتقدير للجهود المبذولة اثناء تكليفنا باعمال  المعهد التقني / عمارة 

 اللجنة االمتحانية المركزية

5/22/1125 شكر وتقدير للجهود المبذولة اثناء تكليفنا بمهام اللجنة  المعهد التقني / عمارة 

 التحضيرية لمعرض االجهزة العلمية

11/1/1121 شكر وتقدير  للجهود المبذولة في انجاز االعمال المعهد التقني / عمارة 

 المكلفين بها

للجهود المبذولة للتهيئة للمؤتمر العلمي  المعهد التقني / عمارة 21/1/1121 شكر وتقدير

 1125/1121للبحوث الطالبية 

عهد التقني / عمارةالم 22/6/2016 شكر وتقدير في اعمال اللجنة  للجهود المبذولة 

 1125/1121االمتحانية 

من خالل عملنا في اعداد  للجهود المبذولة المعهد التقني / عمارة 6/3/2017 شكر وتقدير

 1121/1121الخطة العلمية 

من خالل عملنا في  للجهود المبذولة المعهد التقني / عمارة 29/5/2017 شكر وتقدير

للجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي ا

1121/1121 

في االاشراف على  للجهود المبذولة المعهد التقني / عمارة 11/6/2017 شكر وتقدير



 البحوث الطالبية

يةالجامعة التقنية الجنوب 22/6/2017 شكر وتقدير في ادارتكم العمال لجنة  للجهود المبذولة 

 الترشيح للدراسات العليا

للجهود المبذولة من خالل اعمال اللجنة  المعهد التقني / عمارة 10/7/2017 شكر وتقدير

 1121/1121االمتحانية المركزية 

لقيامنا باهداء كتاب المسح الكمي من  المعهد التقني / عمارة 12/3/2018 شكر وتقدير

 تأليفنا الى المكتبة المركزية في المعهد

ارةالمعهد التقني / عم 25/4/2018 شكر وتقدير للتهيئة واالستعداد للمؤتمر العلمي  

 للبحوث الطالبية

في عضوية اللجان  للجهود المبذولة المعهد التقني / عمارة 25/6/2018 شكر وتقدير

 1121/1121االمتحانية المركزية 

من خالل تكليفنا بعضوية  للجهود المبذولة المعهد التقني / عمارة 17/10/2018 شكر وتقدير

حانية المركزية والفرعية اللجنة االمت

1121/1121 

الجامعة التقنية  6/11/2018 شكر وتقدير

)من السيد الجنوبية

(المساعد العلمي المحترم  

لجهودنا المبذولة في تأدية االعمال 

الموكلة الينا في تدقيق ملفات االجازات 

 1121/1129الدراسية 

ا في تدقيق ملفات االجازات لجهودن المعهد التقني / عمارة 14/11/2018 شكر وتقدير

 1121/1129الدراسية 

 المديرية العامة لتربية 13/2/2019 شكر وتقدير

 ميسان

للجهود المبذولة في تهيئة قاعات التدريب 

 الخاصة بالمعهد

الجامعة التقنية الجنوبية  11/3/1129 شكر وتقدير

)من السيد المساعد العلمي 

 المحترم(

لفات وتحديد لجهودكم الطيبة بتدقيق الم

االختصاصات المطلوبة للمتقدمين 

 لالجازات الدراسية

لجهودنا في تنظيم وترتيب سجالت  المعهد التقني / عمارة 25/1/1129 شكر وتقدير

المحتبرات العلمية باالضافة متابعتنا 

 المستمرة لها

ولجنة لجهودنا في لجنة انضباط الطلبة  المعهد التقني / عمارة 1/9/1129 شكر وتقدير

 انضباط االقسام الداخلية في المعهد

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد
 االولى مواد خرسانة

 االولى حاسوب)اتوكاد(

 االولى المسح الكمي

 الثانية المسح الهندسي والكادسترائي

G.I.S. الثانية 

 الثانية مشروع 



 

 ليااالشراف على الدراسات الع
 عنوان االطروحة الكلية / القسم الجامعة الطالب

    

    

    

 


