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 العكام حسن اسحق صالح مهدي االسم:

 عراقية الجنسٌة:  

 . 3/5/9133 /بغدادالعراق/  محل وتارٌخ الوالدة:

 الدوره./  بغداد  العنوان الكامل:

 اطفال 3ولدٌة متزوج  الحالة االجتماعية:

  m73@gmail.comalakaa/  70974244973 هاتف:

 

 جامعة بغداد –كلية التربية للبنات  –عضو الهيئة التدريسية في قسم الجغرافية 

 72/7/7191الى  91/9/7193ية للبنات منذ رئيس قسم الجغرافية كلية الترب

 75/7/7191معاون العميد لشؤون الطلبة منذ 

 

 المؤهالت العلمية 

 فً  2772جامعة بغداد  –ب كلٌة االدا –من قسم الجغرافٌة    دكتوراه

التطور الجيومورفولوجي تخصص الجٌومورفولوجٌا / عنوان االطروحة ) 

 (. لمروحة الشهابي الفيضية

 فً  2777جامعة بغداد  –كلٌة االداب  –من قسم الجغرافٌة    ماجستير

جيومورفولوجية السهول تخصص الجغرافٌة الطبٌعٌة / عنوان الرسالة ) 

 ( -شرق العراق  –وبدرة  المروحية بين مندلي

 4990كلٌة المأمون الجامعة   –قسم الجغرافٌة    بكلوريوس. 
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 اللقب العلمي 

 2773-2-2 :       مدرس مساعد 

 2776 -2-2 :               مدرس 

        :2744 -3-0 استاذ مساعد 

 : 2746 -2-34                استاذ 

 

   

 الخبرة العلمية 

 الى االن 2770              ات جامعة بغداد          كلٌة التربٌة للبن 

                   2770 – 2773              كلٌة االداب جامعة بغداد  

          2776 – 2774               مقررلقسم الجغرافٌة كلٌة االداب  

  2776الى  2774                                    عضو لجنة امتحانٌة 

               االنالى    2742من و

                          2779 – 2775   عضو مناقشة بحوث التخرج  

   )2744 – 2776     عضو اللجان التخصصٌة ) المالٌة واالجتماعٌة  

                    2773 – 4990    عضو الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة  

  2740_  2743   الجامعٌة فً الكلٌةعضو لجنة استالل وانتحال الرسائل 

             2745 - 2744عضو هٌئة تحرٌر مجلة كلٌة التربٌة للبنات 

             2740_  2745نائب رئٌس تحرٌر مجلة كلٌة التربٌة للبنات    

 

 المهارات

       : اللغة العربٌة       لغة االم    اللغة 

 جٌد   اللغة االنكلٌزٌة                     

 عدد الطلبة الذين اشرف عليهم:

 دبلوم عالي:    ال يوجد .9

 8الماجستير:    .7

 7الدكتوراه:       .3

 32     المناقشات المشارك فيها:  عدد

 

 الناتج العلمي:



 عدد البحوث المقبولة للنشر مع تثبيت جهة القبول:

 الخصائص المورفومترٌة لحوض وادي دوٌرٌج / مجلة كلٌة التربٌة للبنات. .4

الخصائص الجٌومورفولوجٌة لنهر دجلة من جسر الدوره الى المدائن / مجلة كلٌة  .2

 التربٌة للبنات.

 مخاطر السٌول فً احواض غرب الفرات / مجلة كلٌة التربٌة للبنات. .3

تحدٌد مستوٌات خطورة الجرٌان السطحً لحوض وادي الشهابً ، مجلة كلٌة التربٌة  .4

 للبنات

 / مجلة كلٌة التربٌة للبناتوفٌة فً حوض كوٌل / الخصائص النوعٌة للمٌاه الج .5

 / مجلة كلٌة التربٌة للبناتتقدٌر حجم الجرٌان السطحً لحوض كوٌل /  .6

 

 عدد البحوث المنشورة مع تثبيت جهة النشر:

الطبقة السطحٌة للرواسب واهمٌتها فً الدراسة الجٌومورفولوجٌة / مجلة الجغرافً  .4
 . 2773سنة  42العربً العدد 

 فً دراسة – الفٌضٌة المراوح سطوح على الثانوٌة الترسٌب نقاط ٌدتحد .2
 .2775 سنة 62 العدد   بغداد جامعة االداب كلٌة مجلة/  الجٌومورفولوجٌة

 االداب كلٌة مجلة/  الجٌومورفولوجٌة الدراسة فً للرواسب الطبٌعٌة الخصائص اهمٌة .3
 . 2775 سنة 07 – 69 العددان    بغداد جامعة

 مجلة/  الكنتور خطوط بداللة سنجار جبل فً سكٌنة لوادي المائٌة التعرٌة محج تخمٌن .4
 .2775 سنة 2 العدد االنبار جامعة – واالقتصادٌة االنسانٌة العلوم

 مجلة/  االول طوره فً والنجف هٌت بٌن الفرات نهر مجرى تغٌر فً اخر سبب .5
 . 2779 سنة( المؤتمر بحوث) خاص قارعدد ذي جامعة

 العراقٌة الجغرافٌة الجمعٌة مجلة/  ترساق مروحة سطح على الفٌضان طرمخا تحدٌد .6
 .2779 سنة 52 العدد

/  التصرٌف شبكة بداللة – جوالك سهل فً التربة وانجراف الجدولٌة التعرٌة شدة .0
 . 2747 سنة 92 العدد   بغداد جامعة االداب كلٌة مجلة

 الجغرافً المؤتمر منشورات/  غدادب مدٌنة فً دجلة لنهر والترسٌب التعرٌة مواقع تغٌر .2
 . 2747 –مجلة كلٌة االداب جامعة بغداد عدد خاص األول الدولً

 المؤتمر منشورات( / مشترك.)القمح أنتاج زٌادة فً العبرة وادي مٌاه استثمار أمكانٌة .9

 .2747 – األول مجلة كلٌة االداب جامعة بغداد عدد خاص الدولً الجغرافً

ت فً ترسبات نهر دجلة فً مدٌنة بغداد / مجلة كلٌة اآلداب جامعة ارتفاع نسبة الملوثا .47
 .2744سنة  96بغداد   العدد 

  24اإلمكانات المائٌة المتاحة فً اودٌة الهضبة الغربٌة / مجلة كلٌة التربٌة للبنات مجلد  .44
 .2743  4عدد 



 كلٌة مجلة بغداد مدٌنة فً الشٌخوخة مرحلة دجلة نهر لدخول الجٌومورفولوجٌة الدالئل .42
 .2743       2 عدد 24 مجلد للبنات التربٌة

 –العالقة بٌن الجرٌان السطحً والمتغٌرات الجٌومورفولوجٌة الودٌة شرق العراق  .43

 .2744سنة  472مجلة االداب عدد 

مروحة وادي الجباب حالة دراسٌة /  –التطور الجٌومورفولوجً للمراوح الفٌضٌة  .44

 .2744سنة  2عدد  40مجلة جامعة دهوك مجلد 

تقدٌر حجم الجرٌان السطحً لحوض وادي دوٌرٌج باالعتماد على تقنٌة التحسس النائً  .45

 .2745سنة  24ونظم المعلومات الجغرافٌة / مجلة بحوث جغرافٌة عدد 

الجامعة  –حركة المواد االرضٌة ومخاطرها فً محافظة اربٌل /مجلة كلٌة التربٌة  .46

 .2745سنة  2المجلد  6المستنصرٌة العدد 

 26النظام الهٌدرولوجً لنهر دجلة فً مدٌنة بغداد / مجلة كلٌة التربٌة للبنات مجلد  .40
 .2745سنة 

الخصائص الجٌومورفولوجٌة لنهر دجلة من جسر الدوره الى المدائن / مجلة كلٌة  .42
 التربٌة للبنات.

 بعض المظاهر الجٌومورفولوجٌة لنهر دجلة مابٌن قرٌتً الدوجمة والسندٌة فً قضاء .49

 .2746سنة  2العدد  20خالص / مجلة كلٌة التربٌة للبنات مجلد ال

مخاطر الهزات االرضٌة فً محافظة اربٌل باستخدام تقنٌة نظم المعلومات الجغرافٌة /  .27

 .2746الجامعة المستنصرٌة العدد الثانً سنة  –مجلة كلٌة التربٌة 

د / مجلة كلٌة التربٌة غدادراسة لبعض الخصائص المورفولوجٌة لنهر دجلة فً مدٌنة ب .24

 .2746سنة  3العدد  20للبنات المجلد 

، مجلد  الخصائص الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة لتربة قضاء الكرخ / مجلة كلٌة التربٌة للبنات .22

 .2740سنة  2عدد  22

،  للبنات التربٌة كلٌة مجلة/  الطرٌفاوي لحوض المورفوتكتونٌة الخصائص .23

 2746سنة  5عدد 20المجلد

لتقدٌر حجم الجرٌان السطحً  GIUHوطرقة  scs –cnٌن طرٌقتً مقارنة ب .24

 سنة 4 عدد22المجلد ، للبنات التربٌة كلٌة مجلة GIS لحوض وادي دوٌرٌج باستخدام 

2740   

 كلٌة مجلة تقدٌر مخاطر الجرٌان السطحً لستة احواض فً الهضبة الغربٌة، .25

  2746 سنة 5 عدد20المجلد ، للبنات التربٌة

فً تقدٌر حجم مخاطر السٌول فً حوض وادي   scs – cnوذج استخدام نم .26

  2742سنة  06دال كوز ، مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة.العدد 

 والسندٌة الدوجمة قرٌتً بٌن االستثنائً التصرٌف فً دجلة نهر مجرى كفاءة .20

 2740سنة  04العدد  االنسانٌة للبحوث دٌالى مجلة الخالص، قضاء فً

 اتالمؤتمرات والندو



 

  2747ندوه الموارد المائٌة فً العراق جامعة الكوفة. 

  2747مؤتمر الجغرافً االول جامعة بغداد 

  2744ندوه االراضً الجافة فً مركز دراسات الصحراء جامعة االنبار. 

  2744مؤتمر البٌئة والتلوث جامعة ذي قار. 

  2742مؤتمر المراوح الفٌضٌة االمارات العربٌة المتحدة. 

 2742تعاون المشترك بٌن الجامعات والمجتمع جامعة ذي قار ر الممؤت. 

  2743مؤتمر الموارد المائٌة فً العراق مركز دراسات الصحراء. 

  2743مؤتمر التنمٌة جامعة دهوك. 

  2743مؤتمر التصحر جامعة بابل. 

  2744مؤتمر الخلٌج العربً جامعة البصره. 

  2744مؤتمر التلوث البٌئً الجامعة العراقٌة. 

  ً2744مؤتمر الثانً لكلٌة التخطٌط العمران  

  2746مؤتمر كلٌة االداب جامعة بغداد  

  2740الموتمر الجٌولوجً السادس بغداد 

 .جمٌع ندوات ومؤتمرات كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد قسم الجغرافٌة 

 

 العليا:بتدريسها لطلبة الدراسات االولية و التي كلفتالمواضيع 
 

 السنة
 المستىي

القسم 

 العلمي
 ت المىضىع الجامعة والكلية

0223-

0227 
 الجغرافية البكالىريىس

كلية االداب وتربية بنات جامعة 

 بغداد
 1 الجيىمىرفىلىجيا

0223-

0227 
 الجغرافية البكالىريىس

كلية االداب وتربية بنات جامعة 

 بغداد
 2 الجيىمىرفىلىجيا التطبيقية

0227-

0222 
 3 جيىلىجيا كلية التربية للبنات جامعة بغداد الجغرافية البكالىريىس

 4 بحار ومحيطات كلية االداب جامعة بغداد الجغرافية البكالىريىس 0227

 5 خرائط وصىر جىية كلية التربية للبنات جامعة بغداد الجغرافية البكالىريىس 0222

0227-

0222 
 6 اوراسيا رافيةجغ كلية التربية للبنات جامعة بغداد الجغرافية البكالىريىس

0223-

0229 
 البكالىريىس

الجغرافية 

 والتاريخ

كلية االداب وتربية بنات جامعة 

 بغداد
 7 جغرافية العراق

0223-

0229 
 البكالىريىس

الجغرافية 

 والتاريخ

كلية االداب وتربية بنات جامعة 

 بغداد
 8 جغرافية الىطن العربي

 9 (باللغة االنكليزية) نصىص جغرافية جامعة بغداد كلية التربية للبنات الجغرافية ماجستير -0220

 8 تطبيقات جيىمىرفىلىجية كلية التربية للبنات جامعة بغداد الجغرافية ماجستير -0222

 9 جيىمىرفىلىجية نهرية كلية التربية للبنات جامعة بغداد الجغرافية دكتىراه -0223



 22 جغرافية العراق ة بغدادكلية التربية للبنات جامع الجغرافية دكتىراه 0223

 

 

 

  


