
 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهٍم انعانً ًانبحث انعهمً

 جامعت االنبار

قظم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  ٌمًداالكا

 

 

 انظٍزه انذاحٍو
 

 

 

 

       عهً دمحم رجت:     ـم ـــــــــاالطــ

  1/9/1978  : حارٌخ انمٍـالد 

 مخشًج  انحانت انشًجٍت :

  2   ذد األًالد  :ــعـــ

  مظهم :   انذٌـــــــــــانت

          صٍانت انخزبو :    صــانخـخـص

 جامعً  مذرص:     و ــــــانٌظٍف

    مذرص  : انذرجت انعهمٍت

         جامعت األنبار / مزكش دراطاث انصحزاء:     عنٌان انعمم

       -انعمم   :   ىاحف

      07805136381:    انياحف اننقال

 .qids.dr.alimohammed@uoanbar.edu كخزًنً :انبزٌذ إالن

 

 

 

 

 

 

 
 

 الصىرة 

mailto:ds.dr.alimohammed@uoanbar.edu.iq


 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهٍم انعانً ًانبحث انعهمً

 جامعت االنبار

قظم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  ٌمًداالكا

 

 .أًالً : انمؤىالث انعهمٍت  

 الخارٌخ الكــلٍــــت الجامعت الذرجت العلمٍت

 ىريىسثكبن

 
 2002 - 2001 كهيت انزراعت جايعت األنبار

 2002 -2002 كهيت انزراعت جايعت األنبار انمبجستير

 هانذكتىرا

 
 2012-2012 كهيت انزراعت جايعت األنبار

 

  . ثانٍاً : انخذرج انٌظٍفً 

 

 ثانثاً : انخذرٌض انجامعً . 

 الى -من الفخرة   الجامعت )المعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

 2012 -2012 جايعت األنبار كهيت انزراعت 1

 2012 -2012 جايعت األنبار كهيت انزراعت 2

 

 رابعاً : انمقزراث انذراطٍت انخى قمج بخذرٌظيا. 

 خـــــانسن بدحـــــانم مـــانقس د

 2012-2012 انخحسس اننائي ارد انًائيتىانخربت وانً 1

 الى -الفخرة من  الجهت الىظٍفت ث

 2010-2002 جامعت األنبار مذرس مساعذ 1

 2012 - 2010 نبارجامعت األ مذرس جامعً 2



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهٍم انعانً ًانبحث انعهمً

 جامعت االنبار

قظم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  ٌمًداالكا

 2012 – 2012 انخحسس اننائي انخربت وانًىارد انًائيت 2

 

 :انخً أشزف عهٍيا( انزطائم  ،الطارٌح ا )خامظاً:  

 ال ٌىجذ .

 انخً شارك فٍيا.انعهمٍت ًاننذًاث انمؤحمزاث طادطاً:  

 نىع انمشبركخ  هبمكبن أنعقبد خــانسن عنىانان د

) ثحث / ثىستر 

 حضىر(

نًركز  لاألوانًؤحًر  1

 دراساث انصحراء

 االل  االنصحراء

 إنقاء بحذ جايعت األنبار 2002

 

 . االخري سبثعب : األنشطخ انعهميخ  

 خبرج انكهيخ داخم انكهيخ

 دعى بحىد حخرج نكهيت انخربيت قسى انجغرافيت 

 

أو تطىير ثبمنب: انمشروعبد انجحثيخ فً مجبل انتخصص نخذمخ انجيئخ وانمجتمع  

 . انتعهيم

 انسنخ اننشر محم أسم انجحث د

دراطت انخٌسٌع انزطٌبً ًانخصائص انفٍشٌائٍت نهخزبت ححج  1

 حأثٍز انخظمٍذ انكٍمائً ًانعضٌي ًبطزٌقت انزي بانخنقٍظ

يجهت األنبار نهعهىو 

 انزراعيت

2002 - 2000 

النباحً فً  فً طبٍعت الغطاء الخعرٌت الرٌحٍتحأثٍر  2

 منطقت شرق الرزازة

يجهت األنبار نهعهىو 

 انزراعيت

2012 - 2012 

حأرير رش انحذيذ وحغطيت انخربت في بعض  3

خصائص انخربت وحاصم انفهفم ححج نظاو انري 

 بانخنقيط
 

 

 وحاصىحاصم

انًجهت انعراقيت 

 نذراساث انصحراء

2002-2010 

4 
المنجرفت بالخعرٌت الرٌحٍت مقارنت بٍن كمٍت الخربت 

 ت العامت لمفقىداث الخربتمع المخنبأ عنها بالمعادل

 شرق بحٍرة الرزازه

 

انًجهت انعراقيت 

 نذراساث انصحراء

2012 -2012 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهٍم انعانً ًانبحث انعهمً

 جامعت االنبار

قظم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  ٌمًداالكا

5 
حأثٍر الخسمٍذ الكٍمائً والعضىي فً بعض 

 خصائص الخربت ححج نظام الري بالخنقٍظ
 2002 - 2002 اجسخيررسانت ي

6 
رصذ ومخابعت حالت الخعرٌت الرٌحٍت باسخخذام 

 الخقاناث الجٍىمكانٍت فً منطقت شرق الرزازة
 2012- 2012 أطروحت دكخىراه

 

 

   .انهيئبد انعهميخ انمحهيخ وانذونيخ عضىيخ  :تبسعب 

 ال يىجذ .

 

 و شهبداد انتقذير. انجىائز كتت انشكر ، عبشراً:  

 انسنخ انجهخ انمبنحخ  تبة انشكر او انجبئزح أو انشهبدحك د

   2002 جايعت األنبار شهادة حقذيريت 1
 

 

 

 

 .أو انمترجمخ انكتت انمؤنفخ: حبدي عشر 

 ال يىجذ .

 بد .ــثبني عشر :انهغ 

 انعزبٍت  -1

 ٍشٌت األنكه -2

             

             

 

 

 


