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 المؤهالت العممية

 سشة الحرهل عمى الذيادة الجامعة التخرص الذيادة

/ كمية جامعة بغداد جغرافية البكالهريهس
 التربية ابن رشد

71/7/7999 

/ كمية جامعة بغداد طبيعية جغرافية الساجدتير
 التربية لمبشات

9/3/2112 

/  جغرافية طبيعية الدكتهراه 
 جيمورفولوجي

التربية جامعة بغداد/ كلية 
 للبنات

71/72/2119 

 معمومات وظيفية

 78/72/2112 جامعة بغداد ي/تاريخ السباشرة في التعميم العال

 االلقاب العممية

 تاريخ الحرهل عميو المقب
 76/72/2112 رس مداعددم

 71/72/2119 مدرس
 31/6/2173 استاذ مداعد

 27/7/2179 استاذ
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 المواد التي قام بتدريدها

 اسم السادة التدمدل
  السدن جغرافية  .7
 جغرافية الهطن العربي  .2
 جغرافية الشقل  .3
 الفكر الجغرافي  .4
 اقاليم جافة  .5
 مشيج بحث  .6
 مذكالت حزرية  .7
 مذكالت صشاعية  .8

 كتب الذكر

 العدد كتب الذكر
 7 الديد وزير التعميم العالي

 4 الديد رئيس الجامعة
 37 الديد العسيد

 الدورات المذارك فيها

 مكان االنعقاد اسم الدورة ت
 جامعة بغداد دورة حاسبات  .7

 / مركز الحاسبة  جامعة بغداد دورة الرف االلكتروني  .2

 / كلية التربية للبناتجامعة بغداد  Microsoft power point 2010دورة  .3

 البحوث المنذورة

 الدشة السجمد العدد اسم السجمة اسم البحث ت
السالئسة السكانية   .7

الستخدامات االرض في 
حهض وادي طهيمة 

 rs,gisباستخدام 

 2178  7 حهليات عين شسس 

االشكال الجيسهرفهلهجية   .2
السرتبطة بالدبخات  في 

 الديل الرسهبي

 2178 29 2 مجمة كمية التربية لمبشات

 2177 3 7مجمة السعيد الدولي لمدراسة الخرائص الطبيعية واثرىا   .3



في االستعساالت البذرية 
 تهلهرانلحهض وادي 

 والبحث

التعرية االخدودية في   .4
 ىيزوبحهض وادي 

الراك لمفمدفة واالندانيات والعمهم 
 االجتساعية

27  2176 

استعسال الترشيف الرقسي   .5
لستابعة كذف التغير 
لدبخات الرزازة لمسدة 

7976-2173 

 2176 27 5 مجمة كمية التربية لمبشات 

العرب السدمسين اسيامات   .6
 في الجيسهرفهلهجيا

 2111  46 مجمة الجسعية الجغرافية العراقية

ترشيف ارض حهض وادي   .7
 الحدين

 2115  71-69 مجمة كمية االداب

 التاليف والترجمة

 عشهانو نهع السؤلف ت
 اعداد كراس تعريفي لجسيهرية العراق كراس  .7

 المؤتمرات والندوات والمذاركات االكاديمية

 السؤتسر او الشدوة ت

 2174نيدان  77-76السؤتسر العمسي الدولي لعمهم التربية   .7
 2172ندوة تمهث السياه في العراق عام   .2
 2179ندوة معهقات التشسية في العراق   .3
 2178امكانية استثسار اليزبة الغربية في العراق )ندوة(   .4
 2179ندوة السخاطر الجيسهرفهلهجية في العراق   .5
 عسل دور االكادمين العراقيين في بشاء الدالمورشة   .6

 المناصب

 الى من السشرب ت
 72/7/2174 3/71/2177 مقرر قدم الجغرافية   .7

 

 


