
 الجيبًبد الشخصيخ 

 دنيا وحيد عبد األمير غزال القيسي االسم الثالثي واللقب

 9د/      11ز/   128السيدية      م/  عنوان السكن 

 4/4/8999بغداد / الكرخ    التولد ومسقط الراس 

 Donia.Abd@coeduw.uobaghdad.edu.iq البريد االلكتروني 
 

 الوؤُالد الؼلويخ  

 سنة الحصول عليها  الجامعه  التخصص  الشهادة 
 03/9/2332 بغداد  جغرافية  البكالوريوس

 2/82/2380 بغداد جغرافية  الماجستير

    الدكتوراه

 

 معلومات وظيفية 

  تاريخ اول تعيين في دوائر الدولة 

  تاريخ المباشره في التعليم العالي 

 1/88/2332 تاريخ المباشره في جامعه بغداد 
 

 االلقاب العلمية 

 تاريخ الحصول علية  اللفب 

 82/8/2384 مدرس مساعد

 9/8/2389 مدرس 

  استاذ مساعد

  استاذ 
 

 

 اسم المادة التلسلسل 

 طقظ + جيوْس  .8

 جيوْس  .2

 هذى + فكش  .0

 فكش  .4

 طقس للمرحلة االولى / مسائي  .2

 جغرافية السياحة  .6

 مناخ تطبيقي  .9
 



 كتب الشكر 

 العدد كتب الشكر 

 8 السيد وزير التعليم العالي 

 8 السيد رئيس الجامعه 

 1 السيد العميد
 

 

 الدورات المشارك فيها

 مكان االنعقاد اسم الدوره

 جبهؼَ ثغذاد / التؼلين الوغتوش التأُيل التشثْي

 جبهؼَ ثغذاد / التؼلين الوغتوش اللغخ الؼشثيخ

 جبهؼَ ثغذاد / التؼلين الوغتوش الحبعْة

Google scholuer جبهؼَ ثغذاد / التؼلين الوغتوش 

 جبهؼَ ثغذاد / التؼلين الوغتوش الحاسبة
 جبهؼَ ثغذاد / التؼلين الوغتوش الحاسبة

 جبهؼَ ثغذاد / هشكض اثي عيٌب الصف ااالكتروني
 

 البحوث المنشوره 

 السنة المجلد العدد اسم المجلة  اسم البحث

كفبءح التْصيغ الجغشافي لوشاكض 

 الذفبع الوذًي لوذيٌخ ثغذاد 

هجلخ كليخ 

 التشثيخ للجٌبد
  (3الؼذد )

 ( 72هجلخ ) 

 7106اراس 

ّاقغ التْصيغ الجغشافي لخذهبد 

الوشاكض الصحيخ في ثلذيخ 

 7105الششيذ ّكفبءتِب لؼبم 

مجلة اوروك 
/جامعه 
 المثنى 

 2389 العاشر  8

تْصيغ الخذهبد التؼليويخ  كفبءٍ

للوشحلخ الثبًْيخ في ثلذيخ 

ثغذاد ( –الششيذ )الؼشاق 

ثبعتخذام ًظن الوؼلْهبد 

(للؼبم Gisالجغشافيخ )

7106/7102 

مجله حوليات 
 عين شمس 

 2381 46المجلد الجزء ا

التركيب السكاني لبلدية الكراده 
2382/2380 

هجلخ كليخ 

 التشثيخ للجٌبد
  (5الؼذد )

 ( 72هجلخ ) 

7106 

 

 



 المؤتمرات والندوات 

 المؤتمر والندوه

 تلْث الجيئَ ّعجل هؼبلجتِب

 70/4/7106يْم 

 االهي الغزائي في الؼشاق

 00/0/7102يْم 

 0/4/7105ثحج هشتشك ا.م.د. سفل اثشاُين طبلت ّم.م. دًيب ّحيذ ػجذ االهيش 

 ثحج هٌفشد ) التلْث الضْضبئي (

 االهيش م.م. دًيب ّحيذ ػجذ

 70/4/7106يْم 

 ًذٍّ خبسجيخ

 0/2/2389( ) هؼبلجخ الغكي الؼشْائي في ثغذاد  

 ) تشخيص اصهخ االهي الغزائي في الؼشاق (

 د. اّساط غٌي ػجذ الحغيي ّم.م. دًيب ّحيذ ػجذ االهيش

 00/0/7102يْم 
بحث مشترك مشكلة الزحف السكني على المنطقة الخضراء لمدينة بغداد 

22/8/2381 
 

 21/8/2389معوقات التنمية في العراق 

 84/88/2389امكانية استثمار الهضبة الغربية 
 

 المناصب 

   

 مقرره القسم 
كلية التربية للبنات /قسم 

 الجغرافية

الى  8/83/2382

2/6/2389  

للدراسة مقرره القسم 

 المسائية 

كلية التربية للبنات /قسم 

 الجغرافية

الى  26/82/2381

2/6/2389 

 


