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  2009 -12-12واووضتاذ :  ٌاضٍاظَى شاٌطتى 

  كوليرا ثةزوةزدَى– ه شاٌكويا ويطن 1993:وَيروويا بدةضظةئيٍاٌا  باوةزٌاوا بكالوزيوضَى 

  كوليرا ثةزوةزدَى– ه شاٌكويا ويطن2006: وَيروويا بدةضظةئيٍاٌا  باوةزٌاوا واضتةزَى 

 ه وةالتَى لبٍاُ(اجلاوعة المبٍاٌية) ه شاٌكويا 2015: وَيروويا بدةضظةئيٍاٌا  باوةزٌاوا دكتوزايَى 

  جوطسافياى  شاز –جوطسافيا : بطجوزى

 :كاز وضاالكى

  .2005ئَيك ذ داوةشزَيٍةزَيَ ثشكا جوطسافيَى ه شاٌكويا دِوك  -

 .2008-10-6 تا 2006-10-12بسيازدةزَى ثشكا جوطسافيَى ذ  -

 .2011-3-31 تا 2008-10-7ذ  (شاٌكويا دِوك)ِازيكازَى زاطسَى كوليرا ئادابَى -

 .ثشكدازى د طةلةك لرٌَيَ كازطَيسى و تايبةت كازوبازَيَ قوتابياُ -

  .2009ئَيك ذ داوةشزَيٍةزَيَ زَيكخساوا  ِوزيصوُ يا طةجناُ  -

 22/10/2014ذ  (شاٌكويا دِوك)ِازيكازَى زاطسَى فةكولتيا شاٌطتَيَ وسوظايةتى -

 .وبةزدةواوة

 :د بابةتَيَ  (وبةزدةواوة- 2005ذ )واٌة بَير ه ثشكا جوطسافيَى  -

 ٌةخشَيَ بابةتى -  3ئاوازا جوطسافى                - 2ٌةخشة                    -1

4- GIS                     5 -              دةقَيَ جوطسافى ب شواٌَى ئيٍطميصى-    6جوطسافيا خاك 

بو ئةٌداشياز وفةزواٌبةزَيَ  (ضيطتةوَيَ ثَيصاٌيٍَيَ جوطسافى)  GISواٌة بَير د خولَيَ  -

 .فةزواٌطةَِيَ وريى ه دِوك

 :زَيص وضوثاضى
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طةلةك جازاُ زَيص وضوثاضى ثَيّاتيٍة بةخشني ذ اليى وةشازةتا دازايى وئابووزى وزَيظةبةزيا  -

 .طووسكا ئيرباِيي خمين ذبو كازَى بكازئيٍاٌا كووجيوتةزى د كازوبازَيَ طووسكَى دا

زَيص وضوثاضى ثَيّاتيٍة بةخشني ذ اليى وةشازةتا خاٌدٌا بمٍد ه ئرياقا فيدزاه لطةز كازَى  -

 ظةكوليٍا شاٌطتى ب ثشكدازى ب ظةكوليٍةكَى لطةز باذَيسَى دِوك

 زَيص وضوثاضى ثَيّاتيٍة بةخشني ذ اليى ضةزوكاتيا شاٌكويا دِوك -

زَيص وضوثاضى ثَيّاتيٍة بةخشني ذ اليى زاطسيا كوليرا ئادابَى وزاطسيا فةكولتيا شاٌطتَيَ  -

 وسوظايةتى

 :داٌاٌا ثةزتوكا

دراسة فً الخصائص )جغرافٍة محافظة دهوك...داٌاٌا ثةزتوكا بٍاظَى2013ه ضاال  -

 . قضاء ئامٍذي- السلسلة االولى/  (الطبٍعٍة والبشرٌة

 :ظةكوليٍَيَ شاٌطتى يَيَ بةالظكسى -

 GIS الطكَ العىودي يف وديٍة دِوك باضتخداً  لينط قاعدة بياٌات منوذجتصىيي  -1

 .GIS لوحدات الوزش الصٍاعية  يف وديٍة دِوك باضتخداً الوظيفيالتحمين املكاٌي و  -2

 .GIS يف وديٍة دِوك باضتخداً التموث الضوضائيالتحمين املكاٌي ملطتويات  -3

 .2013- 1947البعد املكاىي لالستقطاب احلضري يف حمافظة دهوك  -4

 التقييه املكاىي لمخدائق واملتيزهات يف مديية دهوكباستخداو معيار ويميامشون -5

 :طوتاز  ه زوذٌاوا  -

 .بكازئيٍاٌا وَيٍَيَ ئةمساٌى بو دزوضتكسٌا ٌةخشَى بٍةزةت يَى باذَيسى دِوك -1

 .  بو ثَيشكَيشكسٌا خصوةتطوشازيا ه باذَيسَى دِوكGISبكازئيٍاٌا  -2

  .2017 -1947طةشة كسٌا داٌيشتواُ ه باذَيسَى دِوك  -3

 .مشح احصائي حول ظاهرة الغش يف جامعة دهوك -4

 :خوه و زاَِيٍاُ -

 .بو ئةٌداشيازَيَ فةزواٌطةَِيَ وريى  Arc GIS 9.3واٌة بَير د خوال فَيسكسٌا بةزٌاوَى  -1

بو ئةٌداشيازَيَ فةزواٌطةَِيَ وريى  Arc Veiw 3.3واٌة بَير د خوال فَيسكسٌا بةزٌاوَى  -2

 .ه ضةٌتةزَى زَيصاُ و شاٌيازى 

  JHIC ه زَيكخساوا  Map Infoثشكداز د خوال بةزٌاوَى -3

  .2006ثشكداز د خوال واٌةبَيريَيدا ه شاٌكويا دِوك  -4

 . ثشكداز دخولَيَ فَيسبوٌا شواٌَى ئيٍطميصى ه شاٌكويا دِوك  -5
 (ئاخفنت , خوَيٍدُ , ٌظيطني  )كوزدى   :         شواُ 



 (ئاخفنت , خوَيٍدُ , ٌظيطني  )                      عسبي  
  (خوَيٍدُ , ٌظيطني  )                      ئيٍطميصى 


