
 

 الديرة الذاتية والعمسية
 

 دمحم ابراهيم غثهان خزير 

 مدرس دكتهر
 قدم الجغرافية، كمية التربية لمعمهم اإلندانية، جامعة السهصل، السهصل، العراق

  

 

 السعمهمات الذخرية
 دمحم ابراهيم غثهان خزير االسم ●

 23/12/1976 السهاليد ●

 العراق ، بغداد مكان الهالدة ●

 ذكر الجشس ●

 عراقي الجشدية ●

 متزوج الحالة الزوجية ●

 3 عدد األطفال ●

 07704506906 رقم الهاتف الجّهال ●

 

 السعمهمات األكاديسية
 مدرس المقب العمسي ●

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

 جغرافية طبيعية التخرص العام ●

 جيهمهرفهلهجي التخرص الدقيق ●



       Mohammedibrahim@uomosul.edu.com البريد األلكتروني ●

 Research Gateمن ال profileرابط صفحة ال بهابة البحث العمسي ●

 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العمسي ●

● ORCID رقم الORCID  (-????-????-رقسًا: ???? 65من )يتكهن???? 

 

 التحريل الدراسي
 الجهة السانحة التخرص الدشة الذهادة

كمية التربية لمعمهم االندانية، جامعة  جيهمهرفهلهجي 2016 دكتهراه  ●
 السهصل، العراق

كمية التربية لمعمهم االندانية، جامعة  جغرافية طبيعية 2011 ماجدتير ●
 السهصل، العراق

 كمية االداب، جامعة بغداد، العراق جغرافية 1998 بكالهريهس ●

 

 األلقاب العمسية
 3/5/2016 مدرس  ●

 
  مدرس مداعد ●

 
 

 الخبرات العمسية واإلدارية
 مكان العسل 2020 – 2020 السشرب ●

 مكان العسل 2020 – 2020 الخبرة  ●
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 األنذظة التدريدية

السرحمة االولى/ قدم الجغرافية / كمية التربية االساسية/ جامعة السهصل/ لمعام الدراسي تدريس مادة الجيهمهرفهلهجي/  ●
1166-1161. 

تدريس مادة جغرافية الهطن العربي/ السرحمة الثانية/ قدم التاريخ/ كمية التربية/ جامعة السهصل/ لمعام الدراسي  ●
1162-1163. 

االولى/ قدم الجغرافية/ كمية التربية لمعمهم االندانية/ جامعة تدريس مادة اساسيات عمم سظح االرض/ السرحمة  ●
 .1166-1165السهصل/ لمعام الدراسي 

تدريس مادة الجيهمهرفهلهجيا التظبيقية/ السرحمة الثانية / قدم الجغرافية/ كمية التربية لمعمهم االندانية/ جامعة  ●
 . 1166-1165السهصل/ لمعام الدراسي 

قاليم الجافة / السرحمة االولى/ قدم الجغرافية/ كمية التربية لمعمهم االندانية/ جامعة السهصل/ تدريس مادة جغرافية اال ●
 . 1168-1167/ 1167-1166لمعام الدراسي 

تدريس مادة عمم الجيهلهجيا / السرحمة االولى/ قدم الجغرافية/ كمية التربية لمعمهم االندانية/ جامعة السهصل/ لمعام  ●
 . 1111-1168الدراسي 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 طالب واحد الساجدتير ●

 ال يهجد الدكتهراه  ●

 

 البحهث السشذهرة
( لذهر)كانهن االول( 6( العدد)65بحث مشذهر في مجمة أبحاث كمية التربية االساسية/ جامعة السهصل، السجمد) ●

  دراسة لبعض السشاطق في اقميم كردستان العراق.، بعشهان الدياحة البيئية واالثار الشاجسة عشها 1168لدشة 

بتاريخ  34بحث مشذهر في مجمة كمية التربية/ الجامعة السدتشررية حدب كتاب قبهل الشذر ذي العدد م.ع.ج  ●
 بعشهان السذكالت البيئية في مديشة السهصل دراسة تحميمية في جغرافية البيئة. 14/2/1167

 64/2/1165بتاريخ  46جامعة بغداد حدب كتاب قبهل الشذر ذي العدد بحث مشذهر في مجمة كمية اآلداب/  ●
 بعشهان الخرائص التزاريدية وانعكاساتها التظبيقية في حهض بشدوايا.



 66/4/1164بتاريخ  617بحث مشذهر في مجمة كمية اآلداب/ جامعة بغداد حدب كتاب قبهل الشذر ذي العدد  ●
 ا.بعشهان تحديد مشاخ الراحة في حهض بشدواي

، بعشهان تحميل الخرائص االنحدارية 1166بتاريخ  58بحث مشذهر في مجمة الجسعية الجغرافية العراقية ذي العدد  ●
 .GISفي مشظقة القهش باستخدام تقانة 

 تدمدل البحهث من األحدث فاألقدم بالشدبة لدشة الشذر
 

 الكتب السؤلفة
 6كتاب  ●

 1كتاب  ●

 بالشدبة لدشة الشذرتدمدل الكتب من األحدث فاألقدم 
 

 السؤتسرات والشدوات العمسية
ي المؤتمرات :   ●

 
 المشاركة ف

-3/ جبيعت دهوك/ يجبالث االستثًبر وسبم انتًُيت انًستذايت.... انبيئت انجبهيت/ انًؤتًر انجغرافي انعهًي انثبَي ●

4/4/9109. 

/ جبيعت بغذاد((/ 9113انواقع انعراقي بعذ عبو انعهوو االَسبَيت واشكبنيبث )) انًؤتًر انذوني انعهًي انًوسوو  ●

 .  09/09/9108/ كهيت االداة

انجبيعت / انعراق/ انجغرافيت وانتبريخ يهتقيبٌ في انزيبٌ وانًكبٌ/ انًؤتًر انعهًي انتخصصي انرابع وانعشريٍ ●

 .9108ارار  99-98/ كهيت انتربيت/ انًستُصريت

 .7/5/9104-6/ جبيعت دهوك/ في خذيت انتًُيت انجغرافيت/ انًؤتًر انجغرافي انعهًي االول ●

 
ي الندوات العلمية :  ●

 
 المشاركة ف

انُذوة انعهًيت انًوسويت )تقُيبث َظى انًعهويبث انجغرافيت في اقسبو انجغرافيت( جبيعت بغذاد/ كهيت االداة/ قسى  ●

 .9/5/8102انجغرافيت وَظى انًعهويبث انجغرافيت/ بتبريخ 

)انجغرافيب ودورهب في خذيت انًجتًع انعراقي( جبيعت انًوصم/ كهيت انتربيت نهعهوو  انُذوة انعهًيت انًوسويت ●

 .06/4/8102االَسبَيت/ قسى انجغرافيت/ بتبريخ 

 تدمدل السؤتسرات من األحدث فاألقدم بالشدبة لدشة السذاركة
 

 الشذاطات العمسية األخرى 
 الدورات التظهيرية ●

بية للعلوم االنسانية/ قسم اللغة العربية/ للمدة دورة سالمة اللغة العربية/ جامعة  ● الموصل/ كلية التر



 .22/4/2102ولغاية  22/4/2102

 ورش العسل ●

اهة العلمية "نزاهة"  ● ي لدعم اخالقيات النشر والت   ي الورشة العلمية الخاصة بالمجلس العرب 
 
المشاركة ف

بية االساسية، جامعة الموصل، بتاري    خ ي كلية التر
 
 .4/02/2102 المنعقد ف

 الدورات التأهيمية ●

ي مركز التطوير والتعليم المستمر/ الجامعة العراقية للمدة من  ●
 
دورة طرائق التدريس المقامة ف

 (.22/2/2102( ولغاية )02/2/2102)

 

 عزهية الجسعيات
 .6888الجسعية الجغرافية العراقية / بغداد / تاريخ االنتساء  ●

 .1163بغداد / تاريخ االنتساء رابظة التدريديين الجامعين / ●

 

 كتب الذكر
 .17/1/1161بتاريخ  486كتاب شكر من جامعة السهصل/ كمية التربية االساسية/ شعبة السهارد البذرية ذي العدد  .6
 بتاريخ 8/2/6663كتاب شكر من جامعة السهصل/ كمية التربية لمعمهم االندانية/ شعبة السهارد البذرية ذي العدد  .1

12/3/1167. 
بتاريخ  8/2/64311كتاب شكر من جامعة السهصل/ كمية التربية لمعمهم االندانية/ شعبة السهارد البذرية ذي العدد  .2

14/66/1167. 
بتاريخ  8/61/15864كتاب شكر من جامعة السهصل/ رئاسة جامعة السهصل/ شعبة السهارد البذرية ذي العدد  .3

26/61/1167. 
بتاريخ  8/2/5166صل/ كمية التربية لمعمهم االندانية/ شعبة السهارد البذرية ذي العدد كتاب شكر من جامعة السه  .4

6/61/1168. 
بتاريخ  8/2/8247كتاب شكر من جامعة السهصل/ كمية التربية لمعمهم االندانية/ شعبة السهارد البذرية ذي العدد  .6

66/61/1168. 

 

 


