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 السعمؽمات الذخرية
 دمحم طاهر خالدة جمال االسػ                                
 8/3:91/:9 السؽاليج 
 السؽصل/ العخاق مكان الؽالدة 
 أنثى الجشذ 
 عخاقية الجشدية 
 متدوجة الحالة الدوجية 
 9 عجد األطفال 
 088010007:3 رقػ الياتف الجّؽال 

 

 السعمؽمات األكاديسية
 مجرس المقب العمسي 
 جامعة السؽصلالتخبية لمعمؽم اإلندانيةقدػ الجغخافية، كمية  القدػ العمسي ، 
 الجغخافية التخرص العام 
 الجغخافية اإلقميسية التخرص الجقيق 
 البخيج األلكتخوني khaledajamal@uomosul.edu.iq 
 صفحة الرابط  بؽابة البحث العمسيprofile مؼ الResearch Gate 
 رابط صفحة ال الباحث العمسيprofile مؼ الGoogle Scholar 
 ORCID (0000-0009-9679-1697) 

 
 
 
 



 التحريل الجراسي
 الجية السانحة التخرص الدشة الذيادة

 قدػ الجغخافية، كمية التخبية لمعمؽم  الجغخافية اإلقميسية 9090 دكتؽراه
 اإلندانية، جامعة السؽصل، العخاق

 التخبية لمعمؽم قدػ الجغخافية، كمية  الجغخافية اإلقميسية 9039 ماجدتيخ
 اإلندانية، جامعة السؽصل، العخاق

 جامعة الجغخافية، كمية التخبية، قدػ  الجغخافية  9007 بكالؽريؽس
 السؽصل، العخاق

 

 األلقاب العمسية
 90/9/9090 مجرس    
 96/7/9039 مجرس مداعج 
  97/33/9030 باحث  
  91/33/9007 مداعج باحث 

 

 الخبخات العمسية واإلدارية
 ال يؽجج السشرب  
  ال يؽجج الخبخة  

 

 األنذطة التجريدية
 .جغخافية الؽطؼ العخبي االقميسية، السخحمة الخابعة، قدػ الجغخافية، كمية التخبية لمعمؽم االندانية 
 .جغخافية الخيف، السخحمة الثانية، قدػ الجغخافية، كمية التخبية لمعمؽم االندانية 
  ،السخحمة الثانية قدػ التاريخ، كمية التخبية االساسية.جغخافية الؽطؼ العخبي 
 .جغخافية الدراعية، السخحمة الثالثة، قدػ الجغخافية، كمية التخبية لمعمؽم االندانية 
 .جغخافية العخاق اإلقميسية، السخحمة الخابعة، قدػ الجغخافية، كمية التخبية لمعمؽم االندانية 
 نية قدػ التاريخ، كمية التخبية.جغخافية الؽطؼ العخبي، السخحمة الثا 
 .جغخافية العخاق اإلقميسية، السخحمة الثالثة، قدػ التاريخ، كمية التخبية 

 
 

 اإلشخاف عمى طمبة الجراسات العميا



 ال يؽجج الساجدتيخ 
 ال يؽجج الجكتؽراه 

 

 البحؽث السشذؽرة
  مجمة أبحاث كمية التخبية االساسية، جامعة التحميل الجغخافي ألقاليػ الخاحة الدياحية في العخاق مشذؽر في

 .:39/9/903السؽصل بتاريخ 
   تقييػ كفاءة متطمبات الشذاط الدياحي في العخاق مشذؽر في مجمة آداب الفخاىيجي، جامعة تكخيت بتاريخ

9/7/903:. 
  98/30/9030كفاءة الخجمات لمسؤسدات الرحية في محافعة دىؽك مشذؽر في مجمة جامعة دىؽك بتاريخ. 

 
 

 الكتب السؤلفة
 ال يؽجج 

 
 

 العمسية والشجوات السؤتسخات
  السؤتسخ العمسي الجولي الثاني الحي عقجتو نقابة االكاديسييؼ العخاقييؼ السؽسؽم )قزايا التعميػ وتحجياتو في ظل

 .33/9/9090-30التطؽرات السعخفية والتكشؽلؽجية الستدارعة بتاريخ 
 اقيست في جامعة صالح الجيؼ  بعشؽان أنعسة إدارة التعمػ االلكتخوني بتاريخ  ورشة العسل التجريبية  التي

30/9/9090. 
  0/39/903الؽرشة التعخيفية لبخنامج الشداىة التي عقجت في كمية التخبية األساسية في جامعة السؽصل بتاريخ:. 
  91نعخ اكاديسي متسيد( بتاريخ الشجوة التي اقامتيا كمية التخبية االساسية )رسائل الى التعميػ مؼ وجية 

/0/9039. 
  الشجوة الجغخافية التي اقامتيا كمية التخبية لمعمؽم االندانية)الجغخافيا ودورىا في خجمة السجتسع العخاقي( بتاريخ

37/0/9039. 
 قدػ السؤتسخ الجغخافي األول )الجغخافية في خجمة التشسية( الحي عقج في جامعة دىؽك/ فاكمتي العمؽم االندانية /

 .8/6/9030-7الجغخافية بتاريخ 
 

 الشذاطات العمسية األخخى 
 الجورات التطؽيخية 
   33-9الجورة التي اقاميا مخكد التعميػ السدتسخ في جامعة السؽصل في ادارة نعام التعميػ االلكتخوني بتاريخ /



39/903:. 
  بيانات البحؽث الخاصة بغ بشفدغ بتاريخ الجورة التي اقامتيا كمية الطب في جامعة السؽصل السؽسؽمة ) تحميل

9:-10/0/903:. 
  9/6/9039/التعميػ السدتسخ بتاريخ اآلدابدورة سالمة المغة العخبية التي اقيست في جامعة السؽصل/ كمية. 
  9031/:/30دورة لسيارات الحاسؽب وتكشؽلؽجيا السعمؽمات التي اقيست في جامعة السؽصل بتاريخ. 
 7/7/9039مخكد طخائق التجريذ والتجريب الجامعي بتاريخ لتي اقيست في ورة طخائق التجريذ اد. 
  6/0/900دورة الحاسؽب التي اقيست في مخكد الحاسبة االلكتخونية بتاريخ:. 
  33/0/9008دورة الحاسؽب التي اقيست في قدػ الحاسبات في جامعة السؽصل بتاريخ. 

 
 الجورات التأىيمية 

 

 عزؽية الجسعيات
 ال يؽجج 
 

 

 كتب الذكخ
 8 كتب شكخ وتقجيخ 

 
 

 
 
 


