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 ياسر فخري صبري احمد م.د.  : باللغة العربية واللقب الرباعياالسم 

  yasser fakhri sabri ahmed باللغة االنكليزية:الرباعي االسم 

 ذكر     الجنس:

 مسلم  الديانة :

 الوظيفة : تدريسي

 الشهادة : دكتوراه 

 دكتورمدرس    الدرجة العلمية : 

 التحسس النائي والمعالجة الصورية  التخصص الدقيق:               :  علوم الفيزياءالعامالتخصص 

 الجغرافية  قسم  –كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –جامعة ديالى  عنوان العمل :

 yaser.ge.hum@uodiyala.edu.iq   البريد االلكتروني :

  :الً : المؤهالت العلمية وأ   

 الدرجة العلمية
 الجهة المانحة

 تاريخ الحصول عليها 
 الكلية الجامعة

 2013 العلوم  يالى د البكالوريوس 

 2016 العلوم  بغداد الماجستير 

 الصور الطبية باستخدام تقنيات دمج مختلفة  نوعيةتحسين  عنوان الرسالة 

 2021 العلوم  بغداد الدكتوراه 

 المدن الرئيسية في العراقب طرائق المراقبة عن بعد لدراسة تأثير استخدامات االرض في توزيع درجات الحرارة  عنوان األطروحة
 

 : ثانياً :  التدرج الوظيفي 

 الجامعي بالترقية مر األ الى –المدة من  الجهة الوظيفة   

  2021-2016 جامعة ديالى  مدرس مساعد  1

  2021 ىمعة ديالجا مدرس  2

    أستاذ مساعد   3

    أستاذ  4
 

   : )أماكن العمل( ثالثاً : التدريس الجامعي   

 الى  -ة من المد الجامعة الكلية  ت

  2021-2016 ديالى  كلية التربية للعوم االنسانية 1

 

 

 والجامعة:االدارية التي توالها في الكلية  والمناصب هامرابعاً : الم

 الى  -المدة من  التكليف/المنصب ت

 2021-2016 تدريسي  1

 



 2021 رر قسم الجغرافية للدراسة الصباحية مقر  2
 

 خامساً : عضوية منظمات المجتمع المدني: 

 تاريخ االنتساب  الصفة اسم المنظمة  ت

1 -   
 

   األوليّة:في الدراسة بتدريسها  التدريسي مااً : المقررات الدراسية التي ق سساد

 السنة الدراسية  المرحلة القسم  -الكلية  -الجامعة  اسم المادة ت

 مبادئ علم الحاسوب   1

كلية التربية  -جامعة ديالى

قسم   –للعوم اإلنسانية 

 الجغرافية 

 2018-2017 االولى

   االستشعار عن بعد  2

كلية التربية  -جامعة ديالى

قسم   –للعوم اإلنسانية 

 الجغرافية 

 االولى
2018-2019 

 

 رسم الخرائط واالستشعار عن بعد  3

كلية التربية  -جامعة ديالى

قسم   –للعوم اإلنسانية 

 الجغرافية 

  2020-2019 االولى

 التقنيات الجغرافية   4

كلية التربية  -جامعة ديالى

قسم   –للعوم اإلنسانية 

 الجغرافية 

 2021-2020 الثانية 

 غرافي  الج اإلحصاء  5

كلية التربية  -جامعة ديالى

قسم   –للعوم اإلنسانية 

 الجغرافية 

 2022-2021 الثالثة 

 

 اً : المقررات الدراسية التي قام التدريسي بتدريسها في الدراسات العليا:  بعسا

 السنة الدراسية  المرحلة القسم اسم المادة ت

1  -    
 

 :  التدريسياً : ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها ثامن

 تاريخ االنجاز  القسم رسالة/ أطروحة   عنوان األطروحة أو الرسالة ت

1  -    
 ج

   :لرسائل واألطاريح الجامعيةامناقشات االشتراك في اً: تاسع

 رسالة / أطروحة  الصفة عنوان األطروحة أو الرسالة ت
  -الكلية  -الجامعة 

 القسم
 المناقشة تاريخ

1  -     
 

 

 

 اً: التقويم العلمي للرسائل واألطاريح الجامعية:  عاشر

 التاريخ  القسم  -الكلية  -الجامعة  الدراسة  الرسالة/األطروحةعنوان  ت

1  -    
 

 : التقويم العلمي للبحوث األكاديمية: حادي عشر

 التاريخ   المجلة/الدورية()اسم ةهالج عنوان البحث  ت

1  -   
 

 : التقويم العلمي للبحوث األكاديمية المقدمة للترقيات العلمية: ثاني عشر

 الى  -الترقية من  ت
عدد  

 البحوث 
 الكلية    -الجامعة 

 ا الكتاب المرسلة فيه 

 تاريخه  رقمه



1  -     
 

  التدريسي: : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها عشر لثثا

 نوع المشاركة مكان انعقادها  تاريخ ال العنوان ت

 حضور  جامعة ديالى, كلية العلوم  2021 المؤتمر الدولي األول للعلوم البحثية  1

2  
المؤتمر الدولي التخصصي االفتراضي الحادي  

 عشر بمناسبة اليوم العالمي للمياه 
 مشاركة كلية التربية للعوم االنسانية -جامعة ديالى 2021

 حضور  مركز التعليم المستمر -جامعة تكريت 2021 واثرها على الصحة العامة covid-19لقاحات   3

4  
النظرية النسبية وفيزياء الكم ودالالتها الفطرية  

 على وجود هللا تعالى 
 حضور  كلية العلوم  -جامعة ديالى 2021

5  
التفكير اإلبداعي وفاعليته في نجاح منظمات 

 االعمال 
2021 

األمانة العامة للمكتبة  -جامعة ديالى

 المركزية
 حضور 

6  
مخاطر التدخين ومنتجات التبغ وفوائد اإلقالع  

 عنه
 حضور  كلية المعارف الجامعة 2021

7  Global education in 3D 2021  حضور  جامعة ديالى, كلية العلوم 

8  
International journais: appriate 

selection and metrics 
 حضور  كلية العلوم  -جامعة البصرة 2021

 حضور  جامعة البصرة  2021 الخواص الفيزيائية للبوليمرات  9

10  
الموارد المائية في العراق بين الواقع والطموح 

 وتاثيرها على النمو االقتصادي 
2021 

التربية للعلوم كلية  -جامعة ديالى

 االنسانية
 حضور 

11  
الية تطبيق تعلميات الترقيات العلمية النافذة رقم  

 2017لسنة  167
 حضور  مركز التعليم المستمر -جامعة تكريت 2021

12  
 googleباستخدام برامج  3Dتصميم خرائط 

erarth pro sketchup 
2021 

كلية التربية للعلوم  -جامعة ديالى

 االنسانية
 حضور 

 حضور  كلية الزراعة -جامعة القاسم الخضراء 2021 االستعمال األمثل للنباتات الطبية    13

 2021 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة   14
كلية التربية للعلوم  -جامعة ديالى

 االنسانية
 حضور 

 

   :ث في مجال التخصص والبحعنوانات رابع عشر: 

 النشر تاريخ  المجلد/ العدد  محل النشر عنوان البحث  ت

1  

REMOTELY MONITORING FOR 

BAGHDAD CITY EXPANSION 

USING THE TEMPERATURE 

DISTRIBUTION 

Journal of critical 

reviews 

VOL 7, 

ISSUE 13 
2020 

2  
Thermal Sensing Change Detection for 

Baghdad City, the Period (2000-2017) 

International 

Journal of 

Innovative Science, 

Engineering & 

Technology 

Vol. 8 

Issue 1 
2021 

3  
Medical Image Improvement using 

Different Fusion Method 

IJISET - 

International 

Journal of 

Innovative Science, 

Engineering & 

Technology 

Vol. 2 

Issue 8 
2015 

 خامس عشر: المشاركة في التعليم المستمر:

 مكان انعقادها  عنوان المحاضرة/الندوة/ورشة العمل ت
نوع 

 المشاركة

 األمر االداري بالمشاركة 

 تاريخه  رقمه جهة اإلصدار

 جامعة ديالى  العديد من الندوات والورش والمؤتمرات   1
  محاضر/

 حضور 
   

 



 في الجامعة والكلية : اإلدارية عضوية اللجانرئاسة و:  عشر سداس

  الموقع عنوان اللجنة  ت
  جامعي/ أمر

 إداري 
 جهة االصدار تاريخه  رقمه

     جامعة ديالى  والمؤقتة  الدائمةالعديد من اللجان   1

 

 :  الجوائز و شهادات التقديركتب الشكر ، عشر:  بعسا

 الجهة المانحة ت
كتاب  

 شكر/شهادة 
 األسباب الموجبة  تاريخه  رقم الكتاب

 تثمين الجهود في نشر بحث   2015-10-12 4453 كتاب شكر  رئيس الجامعة  1

 تثمينا للجهود المتميزة المكلف بها باتقان  2018-1-25 2048 كتاب شكر   عميد الكلية  2

 2018-1-18  شهادة تقديرية  عميد الكلية  3
تثمينا للجهود المتميزة في أداء المهام  

 المكلفين بها في المختبرات 

 شكر على اهداء رسالة ماجستير  2017-1-9 666 كتاب شكر  عميد الكلية  4

 2020-8-11 532 كتاب شكر   الوزير   5
الجهود المبذولة من خالل التواصل مع الطلبة 

 االمتحانات االلكترونيةالنجاز متطلبات 

 للجهود المبذولة في التعليم  2021-5-2 5755 كتاب شكر  رئيس الجامعة  6

 2020-9-27 4443 كتاب شكر  وكيل وزير   7
-2019للتميز الكبير خالل السنة الدراسية 

 في التعليم االلكتروني 2020

  2021-3-1 2/432م و  كتاب شكر  مكتب الوزير   8

 


