
  ))السيـــــــــــرة الذاتيـــــــــــــة))                                       

  : المعلــــومات الشخصيــــة . 1   
 عواد علي سهر   ــــــــم :ـاالســـــــــــ ـ          

   متزوج االجتماعية :احلالة ـ                           ذكر    اجلنـــــــــــــــــس :  ـ          

  مسلم  : ـ  الديانة                         عراقي    : يةـــــــــــــــاجلنس  ـ          

 واسط/        كوت/     1956      : تاريخ ومكان امليالد   ـ          

 الكفاءاتالعراق / واسط / الكوت / حي   : وانــــــــــــــالعن ـ          

 awadalikut@gmail.com الربيد األلكرتوني :  -       ـ

 

 (  ، فهم ) قراءة ، كتابة ، تكلم      اإلنكليزية اللغات األخرى :،       العربية  اللغة األم : ـ           

                           ـ  اللقب العلمي:          

 1987مدرس مساعد/  

 2010 مــــــــــدرس / 

 2016أستاذ مساعد /  

 2022أســــــــــــتاذ /  

 علم األرض / رسوبيات  التـــخصص العام : 

 علم األرض / تحسس نائي  التخصص الدقيق : 

             

 

         :(األكاديميةالت ـــــالمؤهالشهادات  العلمية)  . 2    
           

 الدرجة العلمية ت
 ، بكالوريوس () دكتوراه ، ماجستير 

 البلد الجامعة الكلية 
سنة الحصول على 

 المؤهل

 1978 مصر  جامعة أسيوط كلية العلوم  بكالوريوس .1

 1987 العراق  جامعة بغداد كلية العلوم  ماجستير  .2

3.      

 

 :الوظائف التي شغلها.  3

 

 الكلية/الجامعة تاريخ االلتحاق بها الوظيفة ت

 عمارة-المعهد الفني  1988/3/31 المساحةمقرر قسم  1

 كوت-المعهد الفني  1988/10/1 مقرر قسم المساحة 2

 كوت -المعهد الفني 1995/12/28 مقرر قسم المساحة 3

 الكوت  –المعهد الفني  2000/12/17 مقرر قسم المساحة 4

 المعهد الفني الكوت  2002/10/1 رئيس قسم المساحة 5

6    

7    

 

    

 

 



 

  :(و التخصصية الخبرات االكاديمية) ــرةــــــــــــــــــــــــالخبـــ . 4

 : التدريس في التعليم العالي 

 السنة الدراسية الكلية / املعهد القسم املرحلة  املادة الدراسية ت

تدريس مادة سطح األرض  .1

 العملي والنظري
 1988 المعهد التقني الكوت  تقنيات المساحة  األولى

 قسم التربة  األولى  تدريس مادة سطح األرض  .2
جامعة  /كلية الزراعة 

 واسط
2015 

المسح التصويري نظري  .3

 وعملي
 1993 المعهد التقني كوت  تقنيات المساحة األولى 

4. 
المسح التصويري 

,والتحسس النائي ونظم 

 المعلومات الجغرافية 

 1993 المعهد التقني الكوت  المساحة  ثانية 

 2017 المعهد التقني كوت  المساحة  األولى  تحسس نائي  .5

 1999 الكلية التقنية بغداد المساحة  األولى  المسح التصويري العملي  .6

 1989 المعهد التقني كوت  المساحة األولى  مساحة نظري و عملي  .7

 قسم الثروة الحيوانية  األولى  المساحة النظري والعملي  .8
كلية الزراعة جامعة 

 واسط 
2015 

 1993 المعهد  التقني كوت  تقنيات المساحة  األولى  رياضيات .9

10

 1999 معهد تكنولوجيا بغداد السيارات  األولى  رياضيات              .

11

. 
 التربة   الثالثة  التحسس النائي العملي 

كلية الزراعة / جامعة 

 واسط
2014 

12

. 
 التربة  الرابعة  صيانة التربة العملي 

كلية الزراعة / جامعة 

 واسط
2015 

13

. 

أدارة الترب وأستعماالت 

 األراضي العملي
 2014 كلية الزراعة / واسط  التربة  الرابعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الخبرات العلمية والتطبيقية 

 

 السنة اجلهة املستفيدة ملخص اخلربة ت

الخاص باألعمال المدنية والخرائط ( GISرئيس فريق عمل ) .1

 الرقمية
 2017 كوت المعهد التقني

( والخاص بمتابعة دراسة أنعاش األهوار GISرئيس فريق عمل ) .2

 واألراضي الرطبة العراقية
 2017 المعهد التقني كوت 

.3 

 

 

 

 

 

 

االشراف على بحوث تخرج الطلبة ضمن مشاريع مادة التحسس 

 الجغرافيةالنائي ونظم المعلومات 
 2022-2014 المعهد التقني كوت 

.4 
انتاج الخرائط الطوبوغرافية / والكادسترائية / والمعلوماتية الرقمية 

 والورقية
 2022-2014 المعهد التقني كوت 

.5 
تدريب الطلبة على كيفية استخدام الصور الفضائية والجوية من 

 ERDASخالل برنامج 
 2022-2014 المعهد التقني كوت 

.6 
االشتراك في مناقشة أطاريح الماجستير ضمن الجامعة التقنية 

 الوسطى
 2022 المعهد التقني كوت 

 2021  تقييم بحوث مؤتمرات علمية ضمن جامعة بابل وواسط  7.

 

 :الخبرات االدارية 

 
 السنة اجلهة املستفيدة ملخص اخلربة األدارية ت
 دائمية  قسم تقنيات المساحة  لجنة أمتحانية عضو  .1

 23/2/2017 قسم تقنيات المساحة رئيس لجنة مناقشة النتائج األمتحانية لطلبة قسم المساحة  .2

   30/1/2017 المعهد التقني كوت  لجنة التأهيل الوظيفيعضو .3

 19/9/2017 المعهد التقني كوت عضولجنة التأهيل الوظيفي .4

 29/12/2017   المعهد التقني كوت عضو لجنة أنضباط طلبة األقسام الداخلية .5

6. 
 
 

 7/5/2017     المعهد التقني الكوت  عضو لجنة األعداد لمؤتمر البحوث الطالبية 

 2/8/2017 قسم تقنيات المساحة عضو اللجنة العلمية في قسم تقنيات المساحة  .7

 2016/2017 المعهد التقني كوت  رئيس لجنة مناقشة مشاريع تخرج طلبة قسم تقنيات المساحة .8

 7/18/2017 قسم تقنيات المساحة للطلبة ( لمادة المشروع Seminarsعضو لجنة مناقشة ومتابعة ) .9

 27/10/2016 المعهد التقني كوت  عضو لجنة تأييد صالحية المحاظرين الخارجيين .10

 27/3/2016 قسم تقنيات المساحة طلبة الرئيس لجنة مناقشة بحوث تخرج  .11

 10/4/2017 قسم تقنيات المساحة عضو لجنة صيانة أجهزة مختبر المسح التصويري .12

 10/1/2017 قسم تقنيات المساحة مسؤول مختبر المسح التصويري  .13

 
 
 
 



 : و ورش العمل و الموتمرات  الـدورات  .5

 

 الورشة /املؤمتر /اسم الدورة ت
 

 البلد اجلامعة الكلية  تاريخ انعقادها االنعقادمكان 

 هيئة التعليم التقني طرائق التدريس .1
التقنية 

 الوسطى
 14/9/1989 -2 العراق

 اجهزة المسح الجوي .2
الهيئة العامة 

 للمساحة

وزارة 

الموارد 

 المائية

 30/1/1993 العراق

 هيئة التعليم التقني  دورة في الحاسوب  .3
التقنية 

 الوسطى 
 1999 /2/  15 -1 العراق 

 هيئة التعليم التقني (GISنظم المعلومات الجغرافية ) .4
التقنية 

 الوسطى
 5/2009/ 14 -10 العراق

 (GISنظم المعلومات الجغرافية ) .5
الهيئة العامة 

 للمساحة

وزارة 

الموارد 

 المائية

 24/11/2011-13 العراق 

 هيئة التعليم التقني كيفية استخدام المكتبة االفتراضية .6
التقنية 

 الوسطى
 2013/  10/1 -8 العراق

 الجيل الثاني (GISنظم المعلومات الجغرافية ) .7
مديرية الموارد 

 البشرية
 2013/  5/  9 – 5 العراق  واسط 

 المعهد التقني كوت (GISنظم المعلومات الجغرافية ) .8
التقنية 

 الوسطى
 2013/  5/  9 – 5 العراق 

 المعهد التقني كوت دورة متقدمة في المكتبة األفتراضية العراقية .9
التقنية 

 الوسطى
 2015 /1/ 29 -25 العراق 

10 
( ألعضاء GISمقرر دورة في نظم المعلومات الجغرافية )

 (GISاألرتباط فريق عمل )
 المعهد التقني كوت

التقنية 

 الوسطى
 12/10/2017-8 العراق

 13/8/2015-2 العراق  جامعة واسط مركز المعلومات دورة كفاءة الحاسوب 11

 المعهد التقني كوت ((GISمقرر دورة في نظم المعلومات الجغرافية    12
التقنية 

 الوسطى
 17/12/2015-13 العراق 

13 
شهادة مشاركة في الدورة التدريبية لنظم المعلومات 

 (GISالجغرافية )
 2016/  2/  11 – 7 العراق  جامعة واسط كلية التربية 

14 

 ئشهادة مشاركة في الدورة التدريبية على المباد

( للكوادر GISاألساسية لنظم المعلومات الجغرافية )

 الهندسية والفنية في الدوائر الحكومية لمحافظة واسط

 مركز المعلومات 
مجلس 

 محافظة 
 2016/  2/  28 – 21 العراق

15 
المعلومات ورشة عمل بعنوان ) ألية بناء قواعد  

 الجغرافية للجامعات العراقية (

مركز النهرين 

للدراسات 

 األستراتيجية

تكنولوجية 

المعلومات 

 واألتصاالت

 6/8/2017         العراق

16 
ورشة عمل بعنوان ) توثيق األثار العراقية بأستخدام 

 تقنيات المسح   التصويري (
 كلية الهندسة المدني

الجامعة 

 التكنولوجية
 5/12/2016 العراق
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  :  المشاركة في المؤتمرات العلمية والتي لم تنشر من قبل المؤتمر البـحوث .  6  

 

 

 الدراسةعنوان البحث/  ت
مفرد / 

 مشترك
 مجلة النشر

دراسة التركيب المعدني للرواسب المتراكمة مقدم ومؤخر سدة  1

 الكوت

قبول ومشاركة المؤتمر  منفرد

 العلمي الرابع / جامعة واسط

 19/10/2010 

تلوث الماء في مدينة الكوت بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية  2

(GIS) 

قبول ومشاركة في وقائع  مشترك

المؤتمر العلمي الرابع كلية 

تربية أبن رشد للعلوم 

 24-23األنسانية للفترة 

 /جامعة بغداد . 1/2017/

دراسة التركيب المعدني لمفصول الطين للترب المتأثرة بسدة الكوت  3

 في محافظة واسط

مشاركة في المؤتمر وقبول  مشترك

 12/  14-13الزراعي األول 

 , جامعة ذي قار 2017 /

 

 

  : ـاراتـــــــــــــــــــــــــالمهـــ  .7
 

 (لديه خبرة للعمل على برامج نظم المعلومات الجغرافيةGeographical Information System ) 

(GIS. ) 

  لديه خبرة للعمل على برنامج معالجة الصور الفضائية والتعامل مع بيانات األقمار الصناعية(ERDAS) 

  ( مسؤول فريق عملGIS في المعهد التقني / كوت حسب األمر )21/4/2015في  7/18/1645 . 

  ( مسؤول فريق عملGIS في المعهد التقني / كوت حسب األمر )18/1/2017في  7/18/383 . 

  في       7/62/4549زيارة ميدانية لفريق تطوير أنعاش األهوار واألراضي العراقية لمدة أسبوع حسب األمر                                        

27/9/2017 . 

  األشراف على طلبة كلية الزراعة /قسم علوم التربة والموارد المائية/المرحلة الرابعة خالل الزيارة العلمية الى

( والبالنوميتر حسب أمر كلية الزراعة GPSمختبرات قسم تقنيات المساحة للتدريب على أجهزة )

 . 28/3/2016في   7/27/1365

  خبرة متراكمة في انشاء مخططات الطيران للقيام بعمليات تصوير جوي لمنطقة الدراسة بأستخدام ) الطائرات

 ( . S8Bالمسيرة ( والتعامل مع الصور الجوية المنتجة من خالل أستخدام )أجهزة االستريوسكوب ، وجهاز 

   

   : ـاتـــــــــــــــــــــــــالهوايــــ  .8 

 

  القراءة 

  التأمل الفكار جديدة 

  ممارسة التمارين الرياضية بأنتظام 

  تعلم لغات جديدة 
 

         :   اتــــــــــالجمعيات و النقاب.  9   

 

            عضو في نقابة الجيولوجيين العراقيين / فرع واسط 

  


