السيرة الذاتية()C.V.

دكتور فالح حسن عبد
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي/دائرة البعثات والعالقات الثقافية
هاتف النقال09647718563122 :
البريد االلكترونيfalah2020@yahoo.com:

المؤهالت العلمية
2011-2010

شهادة مابعد الدكتوراه من جامعة  ,Florida State Universityوالية فلوريدا ,امريكا.

2009-2004

دكتوراه في نظم المعلومات الجغرافية وعلم الخرائط ,كلية علوم البيئة والتحضر,جامعة نورث
ايست نورمل  ,الصين

2004-2001

ماجستير جغرافية( جغرافية بشرية)  ,كلية االداب  ,جامعة بغداد

1998-1994

بكالوريوس جغرافية ,كلية االداب  ,جامعة بغداد

2005-2004

شهادة دولية باللغة الصينية ( )BCTفي اختصاص االدارة و االعمال  ,مركز الدراسات

2002-2000

دبلوم انظمة الحاسبات ,معهد االدارة الرصافة ,بتقدير امتياز من خمسة االوائل
القومي للغات ,بكين  ,الصين

المنح العلمية

حاصل على منحة فولبرايت االمريكية ( )Fulbright programضمن برنامج االساتذة الزائرين
()Fulbright Teacher Exchange Programمن  2011-6-27الى .2011-9-3

الخبرة العملية
 -2020لغاية االن

مدير مدير قسم شؤون الدارسين في الخارج /دائرة البعثات والعالقات الثقافية /و ازرة
التعليم العالي والبحث العلمي

2020 -2019

معاون مدير قسم شؤون الدارسين في الخارج /دائرة البعثات والعالقات الثقافية /و ازرة
التعليم العالي والبحث العلمي

2019-2018

مسؤول شعبة الوطن العربي في قسم شؤون الدارسين في الخارج /دائرة البعثات
والعالقات الثقافية /و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

2018 -2016
2016- 2014
2013-2012

معاون ملحق ثقافي في الدائرة الثقافية عمان/االردن
موظف اداري في الدائرة الثقافية بيروت/لبنان

معاون عميد الشؤون االدارية والطلبة في كلية التقنية الهندسية -بغداد/الجامعة

التقنية الوسطى
 2011-7الى -9
2011
2011-2010

استاذ زائر في جامعة والية فلوريدا ,قسم الجغرافية  ,امريكا
مقرر قسم هندسة تقنيات المساحة في الكلية التقنية الهندسية -بغداد

2011-2010

عضو اللجنة االمتحانية في قسم هندسة تقنيات المساحة ,الكلية التقنية بغداد

2011-2009

مسؤول الدورات التعليم المستمرالخاصة بنظم المعلومات الجعرافية واالستشعار عن
بعد  ,المقامة في قسم هندسة تقنيات المساحة/الجامعة التقنية الوسطى

2014-2009
2003-2000
2003-2000

تدريسي في الكلية التقنية الهندسية بغداد /الجامعة التقنية الوسطى

عضو في لجنة القبول المركزي الوزاري للتعليم المهني في هئية التعليم التقني
مسؤول وحدة المتابعة في قسم شؤون الحاسبات في هئية التعليم التقني

المهارات االخرى


اجادة اللغات التاليةArabic, English and Chinese Language :



اجادة التطبيقات التاليةSPAA, Microsoft office, ERDAS IMAGINE and Arc GIS 9.2:



اجادة البرمجةVisual Basic :

البحوث العلمية المنشورة












“Identifying Optimum Sites for Locating Water Treatment Plant Employing
Geographical Information Systems”,Journal of China University of Geosciences
Volume 18, Issue6, 2007, Wuhan, China. (Included by SCIE)
“Logic and Mechanism between FDI Inflow and Trade Structure Optimization I
Manufacturing Industry”, Proceedings of the 4th International Conference on
Innovation & Management, December5~6, 2007, Ube, Yamaguchi,
Japan.(Included by ISTP)
“Globalization and Regional Cooperation in South Asia”, Journal of ASIAPACIFIC ECONOMIC REVIEW,2008.3(Included by CSSCI)
“Open Source Web-based GIS and Database Tools for Emergency Response”
Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Automation and
Logistics (ICAL 2008), September 1~3, 2008, Qingdao, China. (Included by IE).
“Development of a GIS database for Iraqi marshlands ecosystem
studies”International Symposium on Spatial Analysis, Spatial-Temporal Data
Modeling, and Data Mining.. Proceedings of the SPIE, Volume 7492, pp. 749241749241-8 (2009). (Included by IE).
“Integrated Approach and GIS Application for Planning and Management Toward
Poverty Alleviation: A Case Study on Iraq”, 2nd International Conference on
Information and Computing Science, May 21-22, 2009, Manchester, England,
UK.(Included by IE).
“Development of a GIS database forIraqi marshlands ecosystem
studies”Proceedings Volume 7492, 2009, International Symposium on Spatial
Analysis, Spatial-Temporal DataModeling, and Data Mining.
“Dynamics of land use/ cover change inIraqi marshlands using remote
sensingtechniques” Environmental Engineering andManagement Journal, Vol. 12
Issue 9,p1825-1828. 4p.2013.

