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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 خالد إبراهيم حسين عبيد  . :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  كلية االداب / قسم الجغرافية..ـ  االنبارالعمل : جامعة  

  :مدرس مساعد  .... درجة العلمية:ال          خرائط ...التخصص  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07830808470/     نقال                 

 يالبريد االكترون :khalid.ibraim@yahoo.com 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                       فلوجةاالنبار / ال الدة :و ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                    25/5/1982خ الوالدة :  ــتاري   
                                  5  عدد األطفال :                             متزوج الحالة االجتماعية :  
 لمؤهالت العلمية :اانيا : ث

 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
 2006 - 2005 العراق االنبار البكالوريوس

    
 2015 العراق االنبار الماجستير 
 - - - الدكتوراه

  ان رسالة الماجستيرعنو:   

عماالت االرض الحضرية في مدينة عامرية الفلوجة التحليل المكاني إلست                                          
                                                   GISبإستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  
 
 

                            ---------- 
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 زمنيةالفترة ال

 المهام الرئيسية
 إلى من

 المجانية ومختبر الخرائط   2013 2007 قسم الجغرافية  باحث 
  2015 2013 قسم الجغرافية  شهادة الماجستير

  2017 2015 قسم الجغرافية مقرر قسم
     
     

 
 

 اجلامعة  شعار
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 سات االولية)البكالوريوس(:الدرا في . تدريس المواد1
  الفصل/السنة اسم المادة

  2016 – 2015 االحصاء الجغرافي

  2017 – 2016 االستشعار عن بعد 
GIS 2016 - 2017  

  2017 - 2016 الخرائط الموضوعية 

  2017 - 2016 علم الخرائط 
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
---- --- --- 
---- --- --- 

   
   االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:. 3

------------- 
     
 .تقييم البحوث: 4

------ 
 . االهتمامات البحثية : 5
   ------- 

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

كلية االداب  –جامعة االنبار  تقويم جغرافي لواقع الخدمات في مدينة الرمادي 
  - حضور 26/4/2011 قسم الجغرافية –
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 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

مية في مدينة كفاءة التوزيع المكاني للخدمات التعلي
 العامرية باستخدام نظم المعلومات اجغرافية 

 –جامعة االنبار 
 2015 منشور للعلوم االنسانية 

    

    
    
    
    
    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
 
 
 

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم ستوى الكليةعلى م على مستوى الجامعة

 2017 – 2015لجنة إمتحانية   
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 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 24/8/2010 -21/8/2010 قسم اللغة العربية  –كلية اآلداب  ء اللغوية في وسائل االعالم االخطا
السلوك المهني في المؤسسات 

 الحكومية 
 5/2010/ 20 -16  -كلية اآلداب 

االخطاء الشائعة في اللغة العربية 
 وأصول المخاطبة الرسمية 

  1/2017/ 30 -23/1/2017 كلية اآلداب 

   
   
 

  تا عشر: معلومات اضافية:تا عشر: معلومات اضافية:اثناثن

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 
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  ملهارات العامةملهارات العامةاا  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                     /   /       ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة        تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 كرة القدم   اتـــــــــــوايــاله


