
 بسم هللا الرحمن الرحيم

Curriculum Vitae  السيرة الذاتية 

 

 نبراس سعدون مطشر سلمان العجيلي م.د  االسم الرباعي واللقب 

 ديالى / بعقوبة 6791 سنة ومكان الميالد 

 صناعية / بشرية جغرافية/ تخصص  دكتوراه الدراسي التحصيل 

 1069 -1061 سنة التخرج 
تدريسي في قسم الجغرافية/كلية التربية للعلوم   المنصب الحالي

    / جامعة ديالى اإلنسانية
 1069/ 4/ 61/ بتاريخ مدرس  اللقب العلمي 

 متزوج  الحالة االجتماعية 

 ديالى / بعقوبة  عنوان السكن 

 09966011090 الهاتف

 nibrassadoon@gmail.com  يالبريد االلكترون

 :ومنها وظائف أدارية  اربعةاستلمت  الوظائف السابقة والخبرات العلمية 
 .م ولمدة سنتين 2004/جامعة ديالى عام مدير التسجيل المسائي في كلية التربية  -1
 .2002مسؤول عن وحدة البعثات والعالقات الثقافية في كلية التربية / الدراسات العليا للعام  -2

/ 30/10غاية مسؤول عن وحدة البحث والتطوير في الدراسات العليا/ كلية التربية/ جامعة ديالى ل -3
2002 . 

 2011 -2010مقرر قسم الجغرافية للدراسة المسائية للعام  -4
كلية في  واألخر، جامعة ديالىفي كلية التربية / أحدهامؤتمران  فيها  تالمؤتمرات التي شارك

  .1061عام بابل  جامعة /للعلوم اإلنسانية التربية 

 2011وعام م 2010وعام  2002/ لعام 22/3اليوم العالمي للمياه بتأريخ ندوةالمشاركة في 
 .                                       جامعة ديالى للعلوم االنسانية/ كلية التربية في لقسم الجغرافية2012و 2012وعام  2014و

 الدورات التطويرية التي شارك فيها متدرب / مدرب 
 دورات تطويرية كمتدرب ومنها : (1ستة )شاركت في 

م من 4/2/2003-25/1/2003دورة نظم المعلومات الجغرافية والتحسس النائي للفترة من  -1

 .                                الموصل قبل معهد ألمشكاة للحاسبات األلكترونية /
/ 22/2ولغاية  2/2/2004دورة االستخدام المتقدم لنظم المعلومات الجغرافية للفترة من  -2

 . اإلنمائي/مدرسة القدس للحاسباتلتخطيط والتعاون ام من قبل وزارة 2004
 م.2004مدرسة القدس للحاسبات  –دورة لتعلم برنامج االوتوكات من قبل وزارة ألتخطيط  -3
 .الحاسبة االلكترونية–كلية التربية/من قبل جامعة ديالىspssونظام  دورة كفاءة في الحاسوب-4
عام  وحدة الحاسبة االلكترونية/ من قبل جامعة ديالى (IC3)دورة كفاءة في الحاسوب ونظام -5

 .2011دورة طرائق التدريس في جامعة ديالى عام  -6.  (Certiportمن مؤسسة ) 2012
 لجان ( 9)سبعة  المشارك بهااللجان الدائمية 

 أربعة بحوث منشورة    المؤلفات والبحوث 

 كتاب شكر  (10) عدد كتب الشكر 

mailto:nibrassadoon@gmail.com
mailto:nibrassadoon@gmail.com


 

Curriculum Vitae  

Surname :  Nibras Sadoon  Mutashar Salman Al – Ajeeli 
Date of Birth :  1976 

Place of Birth :  Diyala / Baquba  

Scientific Status :  D. R  in Industry Geography 

Graduation year : 2017 – 2016 

Position         :      Teaching  in Department of Geography 

 Scientific title  :   Lecturer – 13/4/2017 .    
Marital Status    :   Married 

Address              :   Diyala – Baquba 

E.Mail    :      nibrassadoon@gmail.com 

Previous job and Experiences : Four 
1- The manager of the evering registration in the college of education in 2004  for two 

years. 

2- In charge of the mission and Cultural issnes unit in the college of education / higher 

studies in 2007 . 

3- In charge of the research and development office in the higher studies the college 

of education till 30/10/2008 . 

4- Coordinatar for Everis class of the departnat of geography 2010-2011 

Conferences : Two conferences participating in the conferenic of the international 

water day in 22/3/2009, 2010,2011,2014,and 2017 and 2018 in the department of 

geography / college of education for Human Sciences / Diyala university . 

Courses : trained   
Participating  in Six development courses as a trained participant. 

1-Course in geographical information  systems  and remote sensiting from 25/1/2003 

to 4/2/2003 in Al-mishkat institute /Mosel.  

2- Course in the  advanced  use of  the geographical  information  systems from 

7/8/2004  to 22/8/2004 by Ministry of planning  and  growth  corporation - Al- Qudus 

School for computer  . 

3- Course  for learning Ottokat  program  by Ministry of planning –Al- Qudus School 

for Computer  2004 .    

4- Course in computer prode ciency and Spss system in Diyala university/ College of 

Education /Electronic Computer Unit . 

5- Course in computer prode ciency and (IC3) system  from  Diyala university/   

. (Certiport) Electronic Computer Unit, Year 2012 from  

6-Cycle of Mothoedes for Teaching in  Diyala university,Year 2012 . 
Permanent of Committees : (7) Committees   

Books and Searches : (4) four Searches    

:  (60)                                                                                               Thankful  Books  

mailto:nibrassadoon@gmail.com

