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 السيرة الذاتية

  حميد سرحان اسماعيل :                     األسم

    بغداد    1971/  5 /1 : مكان و تاريخ الوالدة

 عراقي  :               الجنسية
   المنصور/  بغداد/ المحافظة –العراق  :                 العنوان

 مسلم :                الديانة
 متزوج :      الحالة الزوجية

   اثنان:           عدد األوالد

                 0TUhameedsirhan@yahoo.comU0T         :       الكترونيبريد 

 07901802061:         رقم المحمول

  واإلنشاءاتقسم هندسة البناء /  ةالجامعة التكنولوجي) : العمل (        

 العراق   / بغداد / تل دمحم / شارع الصناعة                          

 

 :المؤهالت األكاديمية 

 .) 1997/ العراق / الجامعة التكنولوجية/  االنتاجهندسة (بكالوريوس  •

 .)  2000/ العراق / الجامعة التكنولوجية/  االنتاجهندسة (ماجستير  •

 

 : الخبرة العملية

 التفاصيل/ العمل / الموقع  سنة  إلى –من سنة 
خبرة في استخدام العديد من برامج نظم المعلومات الجغرافية و  -1998

 .المساحة و التحسس النائي
 GPRخبرة في استخدام رادار خرق االعماق  
 خبرة في استخدام المحطة المتكاملة و أجهزة التسوية 

 GPSعالمية خبرة في استخدام جهاز ايجاد المواقع ال لحد االن -
 
 
          

 : المناصب و المهام

 التفاصيل/ العمل / الموقع  الى سنة  –من سنة 
 .قسم هندسة البناء و االنشاءات/ مدرس مساعد  لحد االن -2007
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 : البحوث العلمية المنجزة

1. Finding out Transformation parameters between Nahrawan (United 
Arab Emirates) and WGS 84 for Irbil City / 1 P

st
P  International 

Conference in Geomatics Engineering & Applications /December 
22-23 ,2010/ Baghdad/ Iraq 

1 /دراسة تقييم نوعية المياه في هور أبو زرك .2 P

st
P  International Conference in 

Geomatics Engineering & Applications /December 22-23 ,2010/ 
Baghdad/ Iraq 

1 /تصنيف تربة قاع هور الحمار في منطقتي  المسحب والصالل .3 P

st
P  International 

Conference in Geomatics Engineering & Applications /December 
22-23 ,2010/ Baghdad/ Iraq 
 
 
 

  : لدورات التدريبيةا

جامع��ة / غرافي��ةدورات تدريب��ة ف��ي مج��ال نظ��م المعلوم��ات الج 10اكث��ر م��ن  .1
 .وحدة التحسس النائي و نظم المعلومات الجغرافية –التكنولوجية 

 –جامع��ة التكنولوجي��ة / المحط��ات المتكامل��ةدورات تدريب��ة ف��ي  5اكث��ر م��ن  .2
 .وحدة التحسس النائي و نظم المعلومات الجغرافية

 –جامعة التكنولوجي�ة / نظام التموضع العالميدورات تدريبة في  5اكثر من  .3
 .ة التحسس النائي و نظم المعلومات الجغرافيةوحد

وح�دة  –جامع�ة التكنولوجي�ة / التحس�س الن�ائيدورات تدريبة ف�ي  3اكثر من  .4
 .التحسس النائي و نظم المعلومات الجغرافية

 .العراق/ السليمانية / GPRدورة تدريبية على جهاز رادار خرق االعماق  .5
 
  


