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 السعمهمات الذخرية
 سرى بدر حدين الشجساوي  االسم ●

 23/11/1976 السهاليد ●

 السهصل/العراق الهالدةمكان  ●

 انثى الجشس ●

 عراقية الجشدية ●

 متزوجة الحالة الزوجية ●

 8 عدد األطفال ●

 ١٥٥١٠٧٠٠٧٧٠ رقم الياتف الجّهال ●

 

 السعمهمات األكاديسية
 مدرس المقب العمسي ●

 قدم الجغرافية، كمية التربية لمعمهم اإلندانية، جامعة السهصل القدم العمسي ●



 جغرافية طبيعية التخرص العام ●

 جغرافية السشاخ التخرص الدقيق ●

 Dr_surah_bader@yahoo.com البريد األلكتروني ●

 Research Gateمن ال profileرابط صفحة ال بهابة البحث العمسي ●

 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العمسي ●

● ORCID رقم الORCID  (-????-????-رقسًا: ???? 61)يتكهن من???? 

 
 
 
 

 التحريل الدراسي
 الجية السانحة التخرص الدشة الذيادة

 كمية التربية، جامعو السهصل، العراق جغرافية السشاخ 2008 دكتهراه  ●

 كمية التربية، جامعة السهصل، العراق جغرافية السشاخ 2001 ماجدتير ●

1998/199 بكالهريهس ●
7 

 كمية التربية، جامعة السهصل، العراق الجغرافية 

 

 األلقاب العمسية
 4/12/2001 مدرس مداعد ●

 5/11/2008 مدرس ●

 تاريخ الحرهل عميو المقب العمسي ●

 تاريخ الحرهل عميو المقب العمسي ●

 

 الخبرات العمسية واإلدارية



 مكان العسل 2020 – 2020 السشرب ●

 العسلمكان  2020 – 2020 الخبرة  ●

 

 األنذطة التدريدية
 كمية التربية العمهم االندانية،قدم الجغرافية ،الولى، السرحمة اعمم الطقس والسشاخ ●

 قدم الجغرافية،كمية التربية العمهم االندانية، السرحمة الثالثة، عمم السشاخ التفريمي ●

 االندانيةمذكالت مشاخية، مرحمة الساجدتير، قدم الجغرافية،كمية التربية العمهم  ●

 السشاخ السحمي، مرحمة الساجدتير، قدم الجغرافية،كمية التربية العمهم االندانية ●

 تطبيقات مشاخية، مرحمة الساجدتير، قدم الجغرافية،كمية التربية العمهم االندانية ●

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 ٢ الساجدتير ●

 ٢ لدبمهم العاليا ●

 

 البحهث السشذهرة
 تحديد السهاقع السثالية لتغطية السشطقة الذسالية من العراق بالسحطات السشاخية )بحث مذترك( 

 ٣١6١لمدشة  6١السجمد  6مجمة ابحاث كمية التربية األساسية لمعدد 
 
دورية اليطهل السطري في شسال العراق )بحث مذترك( السؤتسر العمسي الدشهي الدادس)الدولي الثاني ( كمية التربيو  ●

 ٥/٣١6١ ٨_٧األساسية من 

السؤتسر العمسي الدشهي الدادس)الدولي الثاني ( ( بحج يشترك)انترابط انًكاني نههطىل انًطري في شًال انعراق  ●
 ٣١6١/٥ ٨_٧كمية التربيو األساسية من 

انعذد األول ( يحهت انعهىو انتطبيقيت)يقبىل نهنشر ( بحج يشترك)تحهيم انتركيز انفصهي نهًطر في شًال انعراق  ●

 كركىك/جايعت او انكتاب 



يقبىل نهنشر يجهت انتربيت وانعهى كهيت ( بحج يشترك)في انعراق  ٥٣انتحهيم انًىاسى انجافت شًال دائرة عرض  ●

 انتربيت انعهىو االنسانيت

●  
●  

 تدمدل البحهث من األحدث فاألقدم بالشدبة لدشة الشذر
 
 

 الكتب السؤلفة
 6كتاب  ●

 ٣كتاب  ●

●  

 الكتب من األحدث فاألقدم بالشدبة لدشة الشذرتدمدل 
 
 

 السؤتسرات والشدوات العمسية
  ٣١6١/٥ ٨_٧سؤتسر العمسي الدشهي الدادس )الدولي الثاني( كمية التربية األساسية ال ●

 ٣١6١ندوة قدم الجغرافية كمية التربيو جامعة السهصل  ●

 ٣١6٨ندوة قدم الجغرافية كمية التربيو جامعة السهصل ●

 ٣١6٨ندوة التعميم السدتسر كمية التربية األساسية جامعة السهصل السهقع البديل دىهك  ●
 

 تدمدل السؤتسرات من األحدث فاألقدم بالشدبة لدشة السذاركة
 

 الشذاطات العمسية األخرى 
 ٣١6٨/٨/6-٧/٣٩دورة سالمة المغة العربية  ●

 ٣١٣6دورة جهدة السؤسدات التعميسية وفق شيادة الجهدة  ●

 

 عزهية الجسعيات
 ٣١6٨_٣١6١/٣١61_٣١١٩عزه في لجان القدم المجشة االمتحانية لمفترة  ●

 ٣١6٨_٣١6٧عزه لجشة جرد األثاث  ●



 ٧١٠٢_٧١٠٢عضى نجنت بحىث انتخرج  ●

 

 كتب الذكر
● ٨ 

●  

 
 
 


