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 .أوالً : انمؤهالث انعهميت  

 انخبسَخ انكــهُــــت  انجبيعت  انذسجت انعهًُت 

 بكالوريوس
 

 1978 اآلداب دبغدا

 1987 اآلداب بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 1999 التربية ابن رشد بغداد

    أخرى

 

  . ثانياً : انخذسج انىظيفي 

 

 ثانثاً : انخذسيس انجامعي . 

 انً -يٍ انفخشة   انجبيعت )انًعهذ / انكهُت(  انجهت ث

 1997 – 1994 االنبار كلية التربية للبنات )محاضر( 1

 2002 – 1999 االنبار كلية التربية للبنات )محاضر( 2

 لحد االن 1994 االنبار مركز دراسات الصحراء )باحث( 3

 

 

 انً -انفخشة يٍ  انجهت انىظُفت ث

 1980 – 1979 حشبُت اسبُم –وصاسة انخشبُت  وثبَىَت يخىسطت –يذسط  1

 1987 – 1980 حشبُت االَببس –وصاسة انخشبُت  يذسط ويذَش يخىسطت وثبَىَت  2

 1994 – 1978 حشبُت االَببس –وصاسة انخشبُت  يذسط يعهذ اعذاد انًعهًٍُ 3
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 سابعاً : انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذسيسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1997-1994 جغرافية الوطن العربي الجغرافية 1

 1997-1994 منهج البحث العلمي الجغرافية 2

 1997-1994 جغرافية الزراعة الجغرافية 3

 2002-1999 المواد ذاتها القسم ذاته 4

 

 :انخي أششف عهيها( انشسائم  ،االطاسيح  )خامساً:  

 ال َىجذ .

 نخي شاسك فيها.اانعهميت واننذواث انمؤحمشاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 مناقش معهد اعداد المعلمين 1988-1987 المؤتمر العلمي القطري 1

المؤتمر العلمي األول لمركز  2
 دراسات الصحراء

 محاضر ببحث مركز دراسات الصحراء 2009

 محاضر ببحث االنبار-كلية الزراعة 2010 زراعةالمؤتمر العلمي الثالث لكلية ال 3

 محاضر ببحث االنبار-كلية التربية للبنات ا 2010 الندوة العلمية المتخصصة بالتصحر 4

المؤتمر العلمي األول لكلية التربية  5
 للعلوم اإلنسانية

 محاضر ببحث االنبار-كلية التربية اإلنسانية 2011

مات الندوة العلمية المتخصصة بخد 6
 مدينة الرمادي

 محاضر ببحث االنبار-كلية االداب 2011

7 
 لكلية االمام األعظمالمؤتمر السادس 

 محاضر ببحث الرمادي-كلية االمام األعظم 2012

قسم -المؤتمر األول لكلية العلوم 8
 األرض

 محاضر ببحث جامعة بغداد-كلية العلوم 2012
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المؤتمر العلمي السادس لكلية  9
 يتتكر-االداب

 محاضر ببحث جامعة تكريت-كلية االداب 2012

المؤتمر العلمي الثاني لمركز  10
 دراسات الصحراء

 

 محاضر ببحث مركز دراسات الصحراء 2013

الندوة العلمية المتخصصة  11
 )ورشةعمل(

2016 
-مركز دراسات الصحراء 

 االنبار

 محاضر ببحث

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 

 خارج الكلية يةداخل الكل

مواكبة الخطة البحثية السنوية للمركز بواقع ثالث بحوث 

 ستويا

 التقويم العلمي لرسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه

 رئاسة لجان مناقشة رسائل الماجستير استشارات علمية متواصلة تخص طلبة الدراسات العليا

 جغرافية –ة لجان مناقشة رسائل واطاريح عضوي عضوية لجان غير دائمة في مركز دراسات الصحراء

 دراسات ميدانية تخص الجانب الجغرافي 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
 1985-1975انتاج البطاطا في محافظة االنبار 
 )رسالة ماجستير(

جامعة -كلية االداب
 بغداد

1987 

2 
مشروع ري وبزل الرمادي ودوره في اإلنتاج 

 الزراعي )أطروحة دكتوراه(

كلية التربية ابن رشد 
 جامعة بغداد

1999 

3 
دوس انعىايم انبششَت فٍ حببٍَ يعذل انغالث 

انضساعُت فٍ سَف يشكض لضبء انشيبدٌ خالل 

 2007-1995انسُىاث 

يشكض دساسبث انصحشاء 

 جبيعت االَببس–
2008 
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4 
يشكالث انثشوة انحُىاَُت فٍ سَف يذَُت انشيبدٌ 

-1995انًبعض(  االغُبو، وسبم يعبنجخهب )االبمبس،

 دساست فٍ انجغشافُت انضساعُت 2006

يجهت جبيعت االَببس نهعهىو 

 االَسبَُت
2008 

5 
والع انخسًُذ انكًُبوٌ فٍ سَف يذَُت انشيبدٌ 

 2006-1995خالل انسُىاث 

يجهت جبيعت االَببس نهعهىو 

 االَسبَُت
2008 

6 
يُبطك انخشكض انضساعٍ فٍ يحبفظت االَببس 

 )يحبصُم انبطبطب،فسخك انحمم،انبصم(

يجهت جبيعت االَببس نهعهىو 

 االَسبَُت
2009 

7 
دوس انًبُذاث انضساعُت فٍ حهىد انبُئت انشَفُت 

-1995)سَف يذَُت انشيبدٌ اًَىرج نهذساست(

2010 

بيعت االَببس نهعهىو يجهت ج

 انضساعُت
2010 

8 

انعىايم انبششَت ودوسهب فٍ حببٍَ يعذل انغهت 

انضساعُت فٍ يحبصُم انحُطت وانبطبطب وانزسة 

، 2000انصفشاء فٍ يحبفظت االَببس خالل انسُىاث 

 يمبسَت -ححهُهُت  -، دساست جغشافُت 2010، 2005

يجهت جبيعت االَببس نهعهىو 

 االَسبَُت
2011 

9 
صساعت انخضشواث انصُفُت فٍ يحبفظت االَببس 

)انطًبطت، انخُبس، انببرَجبٌ، انشلٍ،  انبطُخ(خالل 

 2008-2004انفخشة

انًجهت انعشالُت نذساسبث 

 انصحشاء
2011 

10 
-1990والع اَخبج انحُطت فٍ يحبفظت االَببس )

2010 

 االسخبر

 –كهُت انخشبُت ابٍ سشذ 

 جبيعت بغذاد

2012 

11 
ًكبٍَ نهًىاسد انطبُعُت وايكبَُت اسخثًبسهب انخحهُم ان

 فٍ يحبفظت االَببس

جبيعت  اداة انفشاهُذٌ

 حكشَج
2012 

12 
حفبلى يشكهت انخصحش فٍ االساضٍ انضساعُت يٍ 

 يحبفظت االَببس

انًجهت انعشالُت نذساسبث 

 انصحشاء
2012 

13 

 

حبثُش االحخالل االيشَكٍ عهً االَخبج انضساعٍ فٍ 

–انصىفُت فٍ لضبء انشيبدٌ -سةسى 13انًمبطعت 

 2007-2003يحبفظت االَببس خالل انفخشة 

 2012 يجهت كهُت االيبو االعظى

14 
انضحف انعًشاٍَ عهً االساضٍ انضساعُت فٍ سَف 

 لضبء انشيبدٌ

يجهت جبيعت حكشَج 

 نهعهىو االَسبَُت
2012 

15 
ححهُم انغطبء انُببحٍ عهً ايخذاد طشَك انًشوس 

انشطبت(ضًٍ انصحشاء انغشبُت -انسشَع )انشيبدٌ

 يٍ انعشاق

 انًجهت انعشالُت نهعهىو

 جبيعت بغذاد
2013 

16 
لشَت انعىاصم فٍ هضبت االَببس انغشبُت اًَىرج 

 نهمشي انصحشاوَت فٍ انعشاق

-كهُت انخشبُت ابٍ سشذ

 جبيعت بغذاد
2016 
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   العلمية لمركز دراسات الصحراء عضوية اللجنة  -1

 رئاسة هيئة تحرير المجلة العراقية لدراسات الصحراء   -2

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

-مركز دراسات الصحراء شكر وشهادة تقديرية 1

 االنبار

2009 

 2010 جامعة االنبار-كلية الزراعة يرية ومشاركةشهادة تقد 2

 2010 االنبار-كلية التربية للبنات شكر وشهادة مشاركة 3

-كلية التربية للعلوم اإلنسانية شهادة تقديرية ومشاركة 4

 االنبار

2011 

 2011 االنبار–كلية االداب  شهادة تقديرية ومشاركة 5

-مركز دراسات الصحراء شهادة تقديرية 6

 النبارا

2013 

 2012 جامعة بغداد-كلية العلوم شهادة تقديرية 7

 2012 جامعة تكريت-كلية االداب شهادة تقديرية 8

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 ال يوجد .        

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية -1

 اللغة االنكليزية-2

 


