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 المؤهالت العممية

 سنة الحصول عمى الشيادة الجامعة التخصص الشيادة

 0988 بغداد جغرافية البكالوريوس

 0997 بغداد جغرافية الماجستير

 8112 بغداد جغرافية الدكتوراه

 معمومات وظيفية

 0988-01-21 جامعة بغداد ي/تاريخ المباشرة في التعميم العال

 االلقاب العممية

 تاريخ الحصول عميو المقب
 0998-8-2 رس مساعددم

 8110-6-9 مدرس
 8115-9-5 استاذ مساعد

 8107-01-21 استاذ
 

 

mailto:hala.m@coeduw.uobaghdad.edu.iq


 المواد التي قام بتدريسها

 اسم المادة التسمسل
 جغرافية العراق  .0
 جغرافية الوطن العربي  .8
 جيومرفولوجي  .2
 جيومورفولوجي تطبيقي  .4
 اقاليم جافة  .5
 تطبيقات جيومورفولوجية  .6
 خرائط  .7
 مشكالت في جغرافية النقل  .8

 كتب الشكر

 العدد كتب الشكر
 8 التعميم العاليالسيد وزير 

 2 السيد رئيس الجامعة
 85 السيد العميد

 الدورات المشارك فيها

 مكان االنعقاد اسم الدورة ت
 جامعة بغداد دورة التاىيل التربوي   .0

 googleاستمارة التسجيل في   .8
scholar& research gate 

 ة بغدادجامع

 جامعة بغداد دورة الحاسوب  .2

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    



01.    

 البحوث المنشورة

 السنة المجمد العدد اسم المجمة اسم البحث ت

الخصائص   .0
الطبيعية واثرىا في 

االستعماالت 
البشرية لحوض 
وادي كولوران 

باستخدام 
االستشعار عن بعد 

rs  نظم  و
المعمومات 

  الجغرافية

Global institute 
for study and 

rcscarch journal 

 8107 الثالث السابع

التعرية االخدودية   .8
في حوض وادي 

 ىيزوب

 8106 80 0 مجمة الراك

جيومرفولوجية   .2
مرتفع سنام في 
محافظة البصرة 

 واىميتة االقتصادية

 8109 0 08 مجمة اوروك

حساب الجريان   .4
السطحي والعمميات 

الناتجة عنو في 
 حوض وادي ساورا

 8106 2 9 وكمجمة اور 

ىيدرلوجية   .5
االحواض الشرقية 

مجمة كمية التربية 
لمعموم االنسانية جامعة 

4 85 8108 



 بابل لبحيرة دربندخان
 التاليف والترجمة

 عنوانو نوع المؤلف ت
0.    

 المؤتمرات والندوات والمشاركات االكاديمية

 المؤتمر او الندوة ت

 ندوة مشكمة التموث في العراق  .0
 ندوة مشكالت النقل في العراق  .8
 ندوة التصحر في العراق  .2
4.   
5.   
6.   

 المناصب

 الى من المنصب ت
 8100 8116 رئيس قسم الجغرافية   .0

 

 


