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 التحريل الجراسي
 الجية السانحة التخرز الدشة الذيادة

 العخاق،  السهصل ، جامعة كمية التخبية لمعمهم األندانية مشاخ تطبيقي-جغخافية طبيعية 4104 دكتهراه 
 كمية التخبية لمعمهم األندانية ، جامعة السهصل ، العخاق زراعية -جغخافية بذخية 4116 ماجدتيخ 
 كمية التخبية لمعمهم األندانية ، جامعة السهصل ، العخاق جغخافية 4113 بكالهريهس 

 

 األلقاب العمسية
 41/00/4116 مجرس مداعج 
 41/4/4104 مجرس 
 تاريخ الحرهل عميو المقب العمسي 
 تاريخ الحرهل عميو المقب العمسي 

 

 الخبخات العمسية واإلدارية
 جامعة السهصل-التخبية لمعمهم األندانية كمية-قدم الجغخافية 4108 – 4109 مقخر قدم 
 عزه لجشة أمتحانية  
 
 عزه لجشة مذتخيات الكمية 
  عزه لجشة فحز  األثاث

 في الكمية
  عزه لجشة تخميم واجية

 قدم الجغخافية
 

 و (4118-4100)
(4104 -4141) 

4109 – 4108 
4109 – 4108 

 
4109 – 4108 

 جامعة السهصل-األندانيةكمية التخبية لمعمهم -قدم الجغخافية
 

 جامعة السهصل-كمية التخبية لمعمهم األندانية-قدم الجغخافية
 جامعة السهصل-كمية التخبية لمعمهم األندانية-قدم الجغخافية

 
 جامعة السهصل-كمية التخبية لمعمهم األندانية-قدم الجغخافية

 

 األنذطة التجريدية
 ،التخبية لمعمهم األندانية ، الكميةالجغخافية القدم، الثانية  السخحمة السشاخ التطبيقي 
  

 
 
 



 اإلشخاف عمى طمبة الجراسات العميا
 0 الساجدتيخ 
 1 الجكتهراه 
 0 الجبمهم العالي 

 

 البحهث السشذهرة
  مجمة التخبية والعمم  4101( ايمهل 2العجد) 04،السجمج  تركز المحاصيل الزراعية وتنوعها في قضاء الحويجة -0بحث

 )مذتخك(جامعة السهصل. –كمية التخبية  –
  مجمة  4104( ايمهل 6العجد) 08،السجمج عالقة التربة بأستعماالت األرض والتراكيب الزراعية في قضاء الحويجة -2بحث

 )مذتخك(جامعة السهصل. –كمية التخبية  – التربية والعلم
  كمية  – التربية والعلممجمة  4106( ايمهل 8العجد) 04، السجمج أتجاهات التغير في عناصر مناخ محافظة نينوى -3بحث

 )مذتخك(.تكخيتجامعة  –التخبية 
  جامعة  -كلية التربية األساسية-مجلة أبحاث 7/3/4108تأريخ القبهل ،أتجاهات التغير في مناخ محافظة كركوك -2بحث

 . )مشفخد(الموصل
  أثخ التغيخات السشاخية عمى تكخار ظاىخة الجفاف في قزاء حجيثة بأستخجام معامل دليل السطخ القياسي) – 7بحث 

(spi 41/3/4108-09بحث مشذهر في وقائع السؤتسخ العمسي الجولي األول لمسياه في جامعة األنبارلمسجة 
  

 
 
 

 الكتب السؤلفة
  0كتاب 
  4كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العمسية والشجوات السؤتسخات
 1- 8/01/4100 جامعة تكريت –المؤتمر العلمي الخامس لكلية اآلداب 
 2- 44/9/4104جسيهرية العخاق  -،وزارة الدراعةالعراقالمؤتمر العلمي الدولي األول لمكافحة التصحر في 
 3- 00/7/4104رشج ابن تخبية كمية -بغجاد جامعة الجغرافي األول بعنوان)التنمية المستدامة منظور جغرافي(المؤتمر العلمي 



 2-التخبية كمية – كخكهك جامعة (الذاممة الجهدة معاييخ ضهء في الجغخافي البحث مشاىج تطهيخ)بعشهان األول العمسي السؤتسخ 
 01/2/4109 األندانية لمعمهم

 7-( داعر مابعج مخحمة – والتخبهية الفكخية التحجيات مهاجية في والتعميم التخبية دور)بعشهان الدادس العمسي الجولي السؤتسخ
 4109/نيدان/46-47 رشج أبن التخبية كمية – بغجاد جامعة 

 6-والسهارد الدجود بحهث مخكد -السهصل جامعة(التشسهية العخاق حاجات وتحقيق السائي الهاقع)بعشهان التاسع الجوري  العمسي السؤتسخ 
 4109/الثاني تذخين-44/49 السائية

 4-العمهم كمية – تكخيت جامعة (السجتسع لخجمة طخيقشا العمسية بالبحهث األرتقاء)بعشهان الثالث والعمسي األول الجولي السؤتسخ
 . 4109 األول كانهن / 04-09 

 9- 07 رشج أبن التخبية كمية – بغجاد جامعة (السدتجامة التشسية في الجغخافية دور)بعشهان الدادس الجولي العمسي السؤتسخ-
06/0/4108 . 

 8- مخكد-األنبار جامعة (السدتجامة التشسية ومتطمبات الهاقع تحجيات بين السياه أدارة)بعشهان لمسياه األول الجولي العمسي السؤتسخ 
 41/31/4108-09 والدراعة اليشجسة كميتي مع بالتعاون  الفخات أعالي تشسية

 

 الشــــجوات العمسيــــة
 4103 اذار السهصل جامعة – التخبية كمية – الجغخافيا قدم  السدتجامة التشسية في ودورىا الجغخافية نجوة-0
السهصل جامعة – االندانية لمعمهم التخبية كمية – الجغخافيا قدم العخاقي السجتسع خجمة في ودورىا الجغخافيا نجوة-4

 06/2/4109 
الحسجانية جامعة – التخبية كمية – الجغخافية قدم نيشهى  سيل في الطبيعية السقهمات عمى السشاخية العخوف أثخ-3

 4/7/4109 
بغجاد جامعة – اآلداب كمية – الجغخافية السعمهمات ونعم الجغخافية قدم الجغخافية أقدام في الجغخافية السعمهمات نعم تقشيات-2

 8/7/4109 
 

 

 الشذاطات العمسية األخخى 
 4118السهصل جامعة – التجريذ طخائق تطهيخ مخكد التجريذ طخائق دورة 
 4101السهصل جامعة – الدياسية العمهم كمية األندان حقهق  دورة 
 4100تكخيت جامعة – الحاسبات مخكد الحاسهب كفاءة دورة 
 4109السهصل جامعة – االندانية لمعمهم التخبية كمية – العخبية المغة قدم العخبية المغة سالمة دورة 

 

 عزهية الجسعيات
  2112نقابة الجغرافيين العراقيين 
  

 
 



 كتب الذكخ
  4101-4118شكخ وتقجيخ الديج العسيج لمجان األمتحانية لعام الجراسي 
  4100-4101شكخ وتقجيخ الديج العسيج لمجان األمتحانية لعام الجراسي 
  4104بغجاد لمعام شكخ وتقجيخ الديج عسيج كمية التخبية ابن رشج جامعة 
  4109شكخ وتقجيخ الديج عسيج كمية التخبية ابن رشج جامعة بغجاد لمعام 
  4108شكخ وتقجيخ الديج عسيج كمية التخبية ابن رشج جامعة بغجاد لمعام 
  4109جامعة السهصل لمجان األمتحانية لمعام –شكخ وتقجيخ الديج  عسيج كمية التخبية لمعمهم األندانية 
 4108جامعة السهصل لمجان األمتحانية لمعام –لديج  عسيج كمية التخبية لمعمهم األندانية شكخ وتقجيخ ا 
  جامعة السهصل لمتجريديين السذخفين عمى مطبقين خارج –شكخ وتقجيخ الديج  عسيج كمية التخبية لمعمهم األندانية

 مخكد السحافعة.
 4109عام شكخ وتقجيخ الديج  رئيذ جامعة السهصل لمجان األمتحانية لم. 
 

 
 
 


