
 

 

 

 

 

 
 

 

 نبحث انعهًًوسارة انخعهٍى انعانً وا

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  ًًٌداالكا

 

 

 

 

 تانذاحٍ ةانظٍز
 

 

 

 

        حظاو ناجً يخهف حًادي:     ـى ـــــــــاالطــ

  1975/ 07/06  : حارٌخ انًٍـالد 

 يخشوج انحانت انشوجٍت :

 2    ذد األوالد  :ــعـــ

 يظهى  :   انذٌـــــــــــانت

 عهىو انخزبت وانًىارد انًائٍت:      صــانخـخـص

  حذرٌظً باحث:      ه ــــــانىظٍف

     يذرص يظاعذ  انذرجت انعهًٍت :

            يزكش دراطاث انصحزاء -جايعت االنبار:     عنىاٌ انعًم

      07811679426انعًم   :    هاحف

      07811679426:    انهاحف اننقال

  mnmukhlef@uoanbar.edu.iqds.husa  كخزونً :انبزٌذ إالن
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قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  ًًٌداالكا

 

 .أوالً : انًؤهالث انعهًٍت  

 التاريخ الكــليــــت  الجامعت  الدرجت العلميت 

 بكالوريوس
 

 1999 الزراعة بغداد

 2015 الزراعة االنبار الماجستير

 

  . ثانٍاً : انخذرج انىظٍفً 

 

 ثانثاً : انخذرٌض انجايعً . 

 الى -مه الفترة   الجامعت )المعهد / الكليت(  الجهت ث

 2009ن االنبار التربية للبنات 1
 2010ال االنبار التربية للبنات 2
التربية للبنات و التربية للعلوم  3

 االنسانية
 2015ال االنبار

التربية للبنات و التربية للعلوم  4
 االنسانية

 االنبار
2015  

 2015 االنبار اآلداب 5

 

 الى -الفترة مه  الجهت الوظيفت ث

 2009-2005 مركز دراساث الصحراء -جامعت االوبار م. باحث 1

 2015 -2009 مركز دراساث الصحراء -جامعت االوبار باحث 2

 االن -2015 مركز دراساث الصحراء -جامعت االوبار باحث تدريسي 3
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 رابعاً : انًقزراث انذراطٍت انخى قًج بخذرٌظها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2009ن عملي -نظم معلهمات جغرافية الجغرافيا 1
 2010ال عملي -نظم معلهمات جغرافية الجغرافيا 2
 2015ال نظم معلهمات جغرافية الجغرافيا 3
  2015 استشعار عن بعد الجغرافيا 4
 2015 جغرافية تربة الجغرافيا 5

 

 :انخً أشزف عهٍها( انزطائم  ،االطارٌح  )خايظاً:  

 ال يوجد

 انخً شارك فٍها.انعهًٍت واننذواث انًؤحًزاث طادطاً:  

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

بالتنمية المستدامة... نجعل صحراء  1
 العراق مستقبل اجيالنا القادمة.

 لجنة تحضيرية جامعة االنبار 2009

استراتيجية مركز دراسات  2
د من ظاهرة التصحر الصحراء للح

وتنمية الصحراء الغربية من 
 العراق

 لجنة تحضيرية جامعة االنبار 2016

 –ورشة عمل بحثية )االهداف  3
 المعوقات –االنجاز 

 ورقة بحثية جامعة االنبار 2017
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

دورات حول أهمية نظم المعلومات الجغرافية 
 في التخطيط والتنمية

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 .التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

رصد وتقييم حالة تدهور أراضي حوض وادي  1
 الرتـكـة غرب العراق باستخدام تقانات االستشعار

. ) رسالة عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
 ماجستير(

 2015 جامعة االنبار

تأثير طريقتي التسميد الكيميائي والعضوي في  2
التوزيع الملحي للتربة والنسبة المئوية للمواد 

الصلبة وصالبة ثمار الطماطة تحت نظام الري 
 بالتنقيط.

المجلة العراقية لدراسات 
 الصحراء

2008 

ئص الهيدروكيميائية لمياه خزان ملصي الخصا 3
 الجوفي بين الرطبة والضبعة.

 2013 المجلة العربية للبيئات الجافة

النظام الهيدرولوجي لنهر الفرات بين القائم  4
 .العراق -والفلوجة ) تحليل مكاني(

مجلة الجيولوجيا والتعدين 
 العراقية

2016 
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 .دوليةلهيئات العلمية المحلية والاعضوية  :تاسعا 

 ال يوجد.

 .شهادات التقديروالجوائز ، كتب الشكرعاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2007 رئاسة جامعة االنبار كتاب شكر 1

 2008 رئاسة جامعة االنبار كتاب شكر 2

 2009 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 3

 2009 ربية للبناتكلية الت شكر وتقدير 4

 2009 بغداد \مركز الحاسبة االلكترونية شكر وتقدير 5

 2016 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 6

 2016 كلية التربية االنسانية شكر وتقدير 7

 2008 مركز دراسات الصحراء\رئاسة جامعة االنبار شهادة تقديرية 8

 2009 سات الصحراءمركز درا\رئاسة جامعة االنبار شهادة تقديرية 9

 2009 بغداد \مركز الحاسبة االلكترونية شهادة تقديرية 10

 

 .أو المترجمة المؤلفة عشر: الكتبحادى  

 اليوجد.

 عشر: اللغــات.ثاني  

  العربيت -1

 االوكليزيت -2

           

             

 

 


