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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 مهدي حمد فرحان عبد.. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

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

  :استاذ.... علمية:الدرجة ال          مناخ...التخصص.  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07812774332/     نقال                  

 يالبريد االكترون : omhala.mahdi.hh@gmail.c  

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                        رمادياالنبار / ال والدة :ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                      1953/  7/  1خ الوالدة :  ــتاري   
                                    5  ال :عدد األطف                             متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1986-1985 العراق بغداد البكالوريوس
 1990 العراق بغداد الماجستير 

 1997 العراق بغداد هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:   

                                                     اثر المناخ على صحة وراحة االنسان في العراق                                          

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  
 
 

 المناخ المحلي لمدينة الرمادي                             
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 لفترة الزمنيةا

 المهام الرئيسية
 إلى من

200 1992 كلية التربية للبنات - قسم الجغرافية مقرر قسم
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 شعار اجلامعة 

mailto:hala.mahdi.hh@gmail.com
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200 2002 كلية االداب – قسم الجغرافية رئيس قسم
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة دةاسم الما
 - 1992 علم المناخ

2017 
 المناخ

 - 1992 المناخ التطبيقي
2017 

 المناخ

 االحصاء 2013 -1998 الجغرافي االحصاء
 جغرافية 2017-2006 دراسة ميدانية                     

 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2
 التخصص             الفصل اسم المادة
 المناخ االول علم المناخ

 جغرافية االول  احصاء جغرافي

   
   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
 .اثر المناخ على زراعة المحاصيل البقولية في العراق )دكتوراه( -1
 .محطة الرطبة دراسة مناخية تفصيلية )ماجستير( -2
 .راء واثرها في مناخ المدينة )دكتوراه(الخصائص المناخية المكانية للمساحات الخض -3
 . )ماجستير( المناخي لمواقع المناطق الصناعية في مدينة الرمادي تقويمال -4
 المناخ واثره في الضائعات المائية في بحيرتي الحبانية وسد حديثة. -5
 .تاثير المناخ في االستهالك المائي لمحصولي القمح والرز في العراق -6

     
 م البحوث:.تقيي 4

 
 . االهتمامات البحثية : 5
 .المناخ التطبيقي -1   

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

 المشاركة
 مشاركة 2002كلية  - االنبارجامعة  االول المؤتمر العلمي
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 التربية
كلية  – الكوفةجامعة   لالمؤتمر الجغرافي القطري االو

  االداب
 مشاركة 2001

  مشاركة 1998 بغداد المؤتمر المشترك بين جامعة االنبار واكاديمية البكر للدراسات العليا
كلية  –جامعة االنبار  الثاني  المؤتمر العلمي

  مشاركة 1999 التربية للبنات 

ستعماالت االرض في الندوة العلمية المتخصصة )الواقع والتصور المستقبلي ال
  مدينة الرمادي( 

كلية  –جامعة االنبار 
  مشاركة 2000  التربية للبنات

الندوة العلمية الثالثة المشتركة بين جامعة البكر للدراسات العليا وجماعة 
 االنبار

 مشاركة 1998 بغداد

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

المؤتمر    تقويم مناخي لموقع معمل الزجاج في الرمادي
العلمي االول 
لكلية التربية 
 جامعة االنبار

 2002 منشور

االثار السلبية الرتفاع درجات الحرارة في عطاء االنسان 
 الذهني في العراق

الجمعية الجغرافية 
 1994 منشور العراقية

ت في مدينة التحليل الجغرافي لعوامل تركز تربية الحيوانا
 الرمادي واالثار البيئية الناجمة عنها

الجمعية مجلة 
الجغرافية 

 العراقية
 1995 منشور

الجمعية الجغرافية   السلوك الموسمي للظاهرة المرضية وعالقته بالظروف المناخية
 1999 منشور العراقية

امكانية زراعة محصول زهرة الشمس ديما في ظل الظروف 
  المناخية في العراق

مجلة الجمعية 
 1999 منشور الجغرافية العراقية

المشكالت البيئية والحضرية الناجمة عن استعماالت االرض في 
 مدينة الجبايش وامكانية معالجتها

مجلة الجمعية 
 الجغرافية العراقية

 2001 منشور

االهمية الجيوستراتيجية لخصائص المناخ في العراق وسوريا 
  لصهيونيواثرها في الصراع العربي ا

المؤتمر المشترك 
بين جامعة االنبار 

واكاديمية البكر 
 للدراسات العليا

 1998 منشور 

المشاكل الوظيفية والعمرانية الستعماالت االرض في مدينة 
 الجبايش وامكانية معالجتها

المؤتمر الجغرافي 
 2001 منشور القطري االول 

لى اسس تقويم مواقع النشاط الصناعي في مدينة الرمادي ع
 بيئية مناخية

الجمعية الجغرافية 
 2012 منشور العراقية

الجدوى االقتصادية من حصاد المياه باقامة السدود الصغيرة 
 على الوديان في الهضبة الغربية

مجلة جامعة 
 2012 منشور االنبار للعلوم
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 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

 
 

  

 
 :تاسعا : عضوية اللجان 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
لجنة المنتدى الثقافي 

 لجامعة االنبار
لجنة تقديم المناهج الدراسية  كلية التربية للبنات –لجنة االمتحانات المركزية 

لدراسة الدكتوراه في قسم 
 –كلية التربية  –الجغرافية 

  جامعة االنبار
  كلية االداب –لجنة الترقيات العلمية  

  كلية االداب –لجنة تعضيد البحوث العلمية  

   
 

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   

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

 –كلية الحاسوب  –جامعة االنبار  ءة الحاسبات كفا
 المكتب االستشاري لخدمات الحاسبات

19 /9 /2012 
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                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      2017/  11/  6      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة       تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 كرة القدم   اتـــــــــــوايــاله


