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الشهادات
 الدكتوراه (فيزياء التحسس النائي و المعالجة الصورية) جامعة بغداد /العراق ( )2019

 الماجستير (فيزياء التحسس النائي و المعالجة الصورية) جامعة بغداد /العراق ( )2013
 البكلوريوس (فيزياء عام) جامعة ذي قار /العراق ( )2010

المناصب االدارية
 .1معاون عميد للشؤون االدارية لكلية التقنيات الصحية والطبية /جامعة العين من  2020/12/16ولحد
االن.
 .2رئيس قسم تقنيات البصريات /كلية التقنيات الصحية و الطبية  /جامعة العين من - 2019/10/13
.2020/12/16
 .3مدير المختبرات  /جامعة االسكندرية فرع البصرة من .2015/9/1 -2014/9/1
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عنوان رسالة الماجستير
& Agricultural Cadastral Map Updating by High Resolution Satellite Images
)GIS (2013
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