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 ( CV السيرة الذاتية)
 : زهير جابر مشرف نهار القيسي االســم

 
 اوال : معلومات عامة

    .الـعـنــوان:1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية  -العمل : جامعة االنبار 
  :مساعد مدرس  الدرجة العلمية:خرائط      –جغرافيا التخصص     
  :العنوان البريدي 
  :70077000770 نقال 

 يريد االكترونالب  :ed.zuhair.jaber@uoanbar.edu.iq 
                                                    

                
 :.معلومات شخصية  2
 عراقيسية : ـالجن                     الرماديوالدة :  ــمكان ال   
                                اعزب الحالة االجتماعية : عراقي    جواز سفر            4/8/9189خ الوالدة :  ــتاري   

                                () عدد األطفال : 
 ية :ثانيا : المؤهالت العلم

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 4772 العراق األنبار البكالوريوس 

 4714 العراق األنبار الماجستير 

 طالب بمرحلة الكتابة العراق األنبار الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير    

-م االساليب الحديثةتوقيع استعماالت االرض الحضرية لمدينة الرمادي على الخرائط بأستخدا
 دراسة كارتوكرافية

 هعنوان أطروحة الدكتورا :    
المعالجة الكارتوكرافية الرقمية لخرائط استعماالت االرض باستخدام المنطق المضبب) محافظة 

 االنبار دراسة تطبيقية(
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

عضو وحدة 
االبحاث المكانية 

 واالرضية
 1091 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

حتى 
 عضوا اآلن

عضور مختبر 
 1093 كلية التربية للعلوم اإلنسانية الجيوماتكس

حتى 
 اآلن

 عضوا

مسؤول وحدة 
المحطة المناخية 

والرصد 
 الجيولوجي

 1093 كلية التربية للعلوم اإلنسانية
حتى 
 اآلن

 مديرال

مدير الوحدة 
 1094 كلية التربية للعلوم اإلنسانية االدارية 

حتى 
 المدير اآلن

     
 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 الجغرافية حتى اآلن 1091 علم الخرائط

 الجغرافية حتى اآلن 1091 م المعلومات الجغرافيةنظ
 الجغرافية حتى االن 1901 االستشعار عن بعد

 الجغرافية 1097-1091 علم األرض )الجيولوجيا(
 الجغرافية 1094-1093 بحار ومحيطات

 الجغرافية 1094-1093 قارتي أوربا وأسيا
 الجغرافية  1091-1095 جغرافية الصناعة

 تاريخ 1091-1095 اقالعر  جغرافية
 تاريخ 2112-2112 عامة جغرافية
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 الجغرافية -كلية التربية للبنات 2112-2112 فكر جغرافي
 

 علم النفس 2112-2112 الحاسوب

 علوم القرآن حتى االن 2112-2112 الحاسوب
 الجغرافية 2112-2112 جغرافية الوطن العربي

 
 الجغرافية 2112-2112 حقوق االنسان

 
 الجغرافية 2113-2112 قراطيةالديم

 
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
   

   
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  
 

     
 .تقييم البحوث: 2
 
 . االهتمامات البحثية : 2

 
 يضا الصور زوالمرئيات الفضائيةجانب الدراسات الحقلية والميدانية وا 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
المشارك
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 ة
المؤتمر العلمي األول لكلية التربية 

 علوم اإلنسانيةلل
كلية التربية  –جامعة األنبار 

 باحث 1093 للعلوم اإلنسانية و

المملكة  –جامعة طيبة مؤتمر 
 العربية السعودية

المملكة العربية  –جامعة طيبة 
 السعودية

 باحث 4173

كلية التربية  –جامعة األنبار  ندوة قسم الجغرافيا
 باحث 4712-4710 للعلوم اإلنسانية و

كلية التربية  –جامعة األنبار  ندوة قسم الجغرافيا
 باحث 4710-4712 للعلوم اإلنسانية و
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

توقيع استعماالت االرض على 
الخرائط باستخدام ننظم المعلومات 

مدينة الرمادي دراسة  -الجغرافية
 يةتطبيق

مجلة جامعة طيبة للعلوم 
المملكة العربية  -االنسانية

 السعودية

نشر بحث في 
 1901 مؤتمر

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

كتيب ارشادي اساسيات الدراسة 
 الميدانية

 1093 التربية للعلوم االنسانيةكلية 
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 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

لجنة )إعداد قواعد  -
المعلومات الجغرافية 

 لجامعة األنبار(
 لجنة تحقيقية ) رئيسا( -

 

  اللجان االدارية والخدمية 

عضو اللجنة  -
 االمتحانبة

مناقشات بحوث  -
 التخرج

 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 1091 كلية التربية للعلوم اإلنسانية نظم المعلومات الجغرافية

 نظم المعلومات الجغرافية
 واالستشعار عن بعد

 2112 اطلس -شركة ازري فرع العراق

 شارك فيها:  : الدورات التيعاشرا
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

مركز طرائق  –جامعة األنبار  الدورة التربوية
 التدريس والتعليم المستمر

1005 

كلية التربية  –جامعة األنبار  نظم المعلومات الجغرافية
 1093 للعلوم االنسانية

كلية علوم  –جامعة األنبار  مهارات الحاسوب
 1003 الحاسبات

   
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
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 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 
 

 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب    أمجد رحيم محمدم.د. أ . زهير جابر مشرف  سم :اال
 عميد الكلية  رئيس القسم 

 

 2112 العراق كلية التربية للعلوم االنسانية الموظف المتميز
 2112 العراق كلية التربية للعلوم االنسانية الموظف المتميز

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان اطالنشــــــــــ
 عضو اتحاد كتاب االنترت كتابات عامة

  قراءات عامة

 منظمات المجتمع المدني واخدمة المجتمع والتوعية البيئية والسالمة العامة أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 متقدم وبتطبيقات الحاس

 االنكليزية اللغــــات األجنبية

 المطالعة والتدريب المهني  الهــوايـــــــــــات


