
                                                                             .السيرة الذاتية

                                   االسم الرباعي واللقب.. ياسين حميد بدع ياسين المحمدي. -

 .3/1/1975محل وتأريخ الوالدة.. الفلوجة ""  -

                                         ريف مركز قضاء  -الفلوجة -االنبار -ن الدائم.. العراقالعنوا -

 قرية البوعزام. -المحامدة -الفلوجة )النساف(

  (07703922622) هاتف -

 .السيرة العلمية 

  .1998 قسم الجغرافية. -جامعة بغداد -ابمن كلية اآلد بكلوريوس في الجغرافية -

قسم  -جامعة بغداد -غرافية الصناعة )التوطن الصناعي في محافظة نينوى( من كلية اآلدابماجستير في ج -

 .19/3/2002( في 4886حسب األمر الجامعي المرقم ).2002الجغرافية.. 

 -دكتوراه فلسفة في التنمية الصناعية ) التنمية الصناعية واتجاهاتها المكانية في محافظة اربيل ( من كلية اآلداب -

 .30/5/2006( في 1698حسب األمر الجامعي المرقم )د.ع  .2006قسم الجغرافية..  -بغداد جامعة

 التخصص الدقيق ) تنمية صناعية(. -

 وتلوث بيئي (. ت االهتمام األخرى ) تنميةمجاال -

حسب األمر  2009عام  ضمن المدة االصغريةفي التنمية الصناعية حاصل على اللقب العلمي )أستاذ مساعد(  -

 .7/7/2009( في 6780ي المرقم )الجامع

حسب األمر  2015عام حاصل على اللقب العلمي )األستاذية( في التنمية الصناعية ضمن المدة االصغرية  -

  .5/5/2015( في 468الجامعي المرقم )م ر ج 

  .15/12/2004قسم الجغرافية منذ  -كلية اآلداب -تدريسي في جامعة االنبار -

 .2012جامعة االنبار منذ عام  -عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية اآلداب -

 .2012جامعة االنبار منذ عام  -ممثل التدريسيين في مجلس كلية اآلداب -

حاصل على العديد من كتب الشكر والتقدير على مستوى رئاسة الجامعة وعمادات الكليات ومن مختلف الجامعات  -

 العراقية.

 قشة العديد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه في مختلف الجامعات العراقية.في منا اإلسهام -

في التقييم العلمي للعديد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه المرسلة من مختلف الجامعات العراقية  اإلسهام -

 لمجالت العلمية.ألغراض الترقيات العلمية والنشر في افضالً عن تقييم العديد من البحوث العلمية 

 األشراف على العديد من الرسائل العلمية في مجال التنمية االقتصادية عموماً والتنمية الصناعية على وجه التحديد  -

 .العلمية المحلية والدوليةالمشاركة في العديد من المؤتمرات  -

 .ناعية على وجه التحديدلصاإلسهام في نشر العديد من البحوث العلمية في مجال التنمية عموماً والتنمية ا -

 .2009مقرر قسم الجغرافية للدراسات االولية عام  -

 .2016عضو لجنة االعتراضات المركزية الخاصة بالترقيات العلمية في رئاسة جامعة االنبار منذ  -

 .2016جامعة االنبار منذ عام  –كلية اآلداب  –رئيس قسم الجغرافية  -
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