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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  محمد موسى حمادي صالح . :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

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

  :أستاذ مساعد .... الدرجة العلمية:           جيومورفولوجي...التخصص   

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07826419362/     نقال                 

 يالبريد االكترون : mohmmedmosa504@yahoo.com 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                       رمادي / الخالديةاالنبار / ال والدة :ــان المك   
 .......................جواز سفر:                    10/12/1971خ الوالدة :  ــتاري   
                                  6  عدد األطفال :                             متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1994 العراق االنبار البكالوريوس
    

 2005 العراق االنبار الماجستير 
 2015 مصر عين شمس الدكتوراه

  ان رسالة الماجستيرعنو:   

 دراسة جيومورفولوجية لمنطقة الحبانية باستخدام الصور الجوية                                          
  : هعنوان أطروحة الدكتورا

تقدير الجريان السطحي وأخطاره السيلية في حوض وادي المحمدي بالعراق باستخدام تقنيات االستشعار عن 
 بعد ونظم المعلومات الجغرافية

 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 ملمكان الع الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

   2017 قسم الجغرافية  مقرر الدراسات االولية

 
 

 شعار اجلامعة 
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

  الفصل/السنة اسم المادة

  2010 - 2008 الجيولوجيا

 2011 – 2007 ج العراق
2015- 2017 

 

 2011 – 2007 ج الحياتية
2015- 2017 

 

 الجيومورفولوجي
2007 – 2011 
2015- 2016 

 

  2017 - 2016 الدراسة الميدانية
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 جيومورفولوجي الثاني تطبيقات جيومورفولوجية

---- --- --- 

   
   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
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 –كلية االداب  –جامعة االنبار  تقويم جغرافي لواقع الخدمات في مدينة الرمادي 
  - حضور 26/4/2011 قسم الجغرافية

    
    
    
    

 
 

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

اثر التعرية المائية على تشكيل المظاهر األرضية في 
لبادية الشماليةا  

 2009 منشور مجلة االستاذ

مجلة الجمعية الجغرافية  األشكال اإلرسابية لوادي نهر الفرات بين الرمادي والفلوجة
 2009 منشور العراقية

تحليل الخصائص الهيدرولوجية لحوض وادي جباب بالعراق 
 واثرها في تحديد مخاطر السيول

مجلة كلية التربية 
 2016 منشور عراقيةللبنات/ الجامعة ال

اثر عوامل التعرية المائية على تشكيل سطح األرض بين الكيلو 
 (Google Earth Proوالرطبة دراسة باستخدام برنامج )160

مجلة بحوث كلية اآلداب/ 
 2017 منشور جامعة المنوفية/ مصر

    
    
    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 نشرتاريخ ال جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
 
 
 

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
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 2017 – 2016لجنة إمتحانية   
   

   

   

   

   

   
 

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

   
   
   

 : شارك فيها التي راتحادي عشر: الدو 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   
   
   
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 
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  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

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

  

                                     /   /       ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــلبا اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة        تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 كرة القدم   اتـــــــــــوايــاله


