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 المؤهالت العممية

 سنة الحرهل عمى الذيادة الجامعة التخرص الذيادة

 1999 جامعة بغجاد جغخافية البكالهريهس

/ كمية جامعة بغجاد طبيعية جغخافية الماجدتيخ
 التخبية لمبنات

2004 

/  جغرافية طبيعية الجكتهراه 
 جيمورفولوجي

كلية التربية جامعة بغداد/ 
 للبنات

2016 

 معمومات وظيفية

 29/3/2006 جامعة بغجاد ي/تاريخ المباشخة في التعميم العال

 االلقاب العممية

 تاريخ الحرهل عميو المقب
 29/3/1226 رس مداعججم

 1/9/2011 مجرس
  استاذ مداعج

  استاذ
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 المواد التي قام بتدريدها

 اسم المادة التدمدل
  الخخائط والرهر الجهية)عممي ونظخي( جغخافية  .8
 جغخافية الهطن العخبي  .1
 جغخافية النقل  .3
  جيمهرفهلهجي  .4
 خخائط مهضهعية  .5
 زراعية  .6
  نظم المعمهمات الجغخافية  .7
8.   

 كتب الذكر

 العجد كتب الذكخ
 8 الديج وزيخ التعميم العالي

  الديج رئيذ الجامعة
 8 الديج العميج

 فيهاالدورات المذارك 

 مكان االنعقاد اسم الجورة ت
 سباتالحا قسم/ جامعة بغداد كفاءة حاسهبدورة   .8

 / مركز الحاسبة  جامعة بغداد دورة الرف االلكتخوني  .1

 قسم الحاسبات/ جامعة بغداد  power point دورة  .3

 / التعليم المستمرجامعة بغداد   72دورة المغة العخبية   .4

 جامعة بغداد  / التعليم المستمر 96دورة التاىيل التخبهي   .5

 جامعة بغداد  / التعليم المستمر دورة كهكل سكهلخ  .6

 جامعة بغداد  / التعليم المستمر دورة الخسيخج كيت  .7

 جامعة بغداد/ قسم الحاسبات 1282دورة نظام معالجة الججاول   .8

 والثقافةمنتدى السالم الدولي للعلوم  دورة اساسيات نظم المعمهمات الجغخافية  .9

 منتدى السالم الدولي للعلوم والثقافة دورة مبادئ االستذعار عن بعج  .82

 البحوث المنذورة

 الدنة المجمج العجد اسم المجمة اسم البحث ت



الظخق الكارتهكخافية البمثمى   .8
لتمثيل بعض المتغيخات 

 الدراعية

 1288  96 كمية االداب / جامعة بغجاد

مرجاقية خظهط التداوي   .1
 تمثيل الظهاىخ البذخيةفي 

 1288 19 888 االستاذ/ جامعة بغجاد

تظبيق انهذج الجاذبية   .3
لمخحالت بين مخكد النجف 

 ومدتقخاتيا

 1287 18 1 مجمة كمية التخبية لمبنات

ترنيف شبكة الظخق الخيفية   .4
 في محافظة النجف

 1286 17 5 مجمة كمية التخبية لمبنات

العناصخ المناخية لحهادث   .5
 في محافظة كخبالء الظخق 

 1288 46 88  حهليات عين شمذمجمة 

 التاليف والترجمة

 عنهانو نهع المؤلف ت
8.    

 المؤتمرات والندوات والمذاركات االكاديمية

 المؤتمخ او النجوة ت

8.   
1.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 المناصب

 الى من المنرب ت
8.     

 

 


