
 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 

 

 

 انذاحيه ةانظيز
 

 

 

 

        احًذ جظاو يخهف:     ـى ـــــــــاالطــ

  14/5/1891 : حاريخ انًيـالد 

 يخشوج انحانت انشوجيت :

 -    ذد األوالد  :ــعـــ

 يظهى  :   انذيـــــــــــانت

       جغزافيت طبيعيت:       صــانخـخـص

 حذريظي باحث:       ه ــــــانىظيف

    يذرص يظاعذ   انعهًيت :انذرجت 

           جايعت االنبار / يزكش دراطاث انصحزاء:      عنىاٌ انعًم

     00900320020انعًم   :     هاحف

 00900320020:   انهاحف اننقال

 hmdjassam@yahoo.com  كخزوني :انبزيذ إالن
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 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 

 .نعهًيت أوالً : انًؤهالث ا 

 التاريخ الكــليــــت  الجامعت  الدرجت العلميت 

 بكالوريوس
 

  2008 -2007 اآلداب االنبار

 2011 اآلداب االنبار الماجستير

 هالدكتورا
 

 2015 التربية االنسانية تكريت

 

  . ثانياً : انخذرج انىظيفي 

 

 ثانثاً : انخذريض انجايعي . 

 الى –من الفترة   الجامعت )المعهد / الكليت(  الجهت ث

 2016-2014 االنبار كليت اآلداب 1

 2017 -2014 االنبار كليت التربيت للبناث 2

 2017 االنبار مركز دراساث الصحراء 3

 

 

 الى -الفترة من  الجهت الوظيفت ث

 10/9/2017 – 1/9/2016 كليت التربيت للبناث تدريسي  1

 مستمر حاليا – 10/9/2017 مركز دراساث الصحراء تدريسي باحث 2



 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 رابعاً : انًقزراث انذراطيت انخى قًج بخذريظها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2014 الحياتيةالجغرافية  الجغرافية  1

 2014 المناخ التطبيقي الجغرافية 2

 2014 لموارد الطبيعيةجغرافية ا الجغرافية 3

 2015 اقاليم مناخية الجغرافية 4

 2015 المناخ التطبيقي الجغرافية 5

 2016 نظم معلومات جغرافية الجغرافية 6

 2016-2015 استشعار عن بعد الجغرافية 7

 2017 المناخ التطبيقي الجغرافية 8

 

 :انخي أشزف عهيها( انزطائم  ،االطاريح  )خايظاً:  

 ال يوجد.

 انخي شارك فيها.انعهًيت واننذواث انًؤحًزاث طادطاً:  

 ال يوجد 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

شهادة مشاركة بدورة نظم المعلومات الجغرافية في كلية 

 التربية للبنات 

 

  شهادة مشاركة بدورة الحاسبات في كلية التربية للبنات

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

أو تطوير المجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة و 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تحليل العالقة االحصائية بين الطظخفضات الحرارية صيفًا  1
والطرتفع شبه الطداري شتاًء وبين درجة الحرارة العظطى في 

 الهضبة الغربية
 

مجلة كلية التربية 
 االندانية/جامعة تكريت

2017 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية وية عض :تاسعا 

  ال يوجد.

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2015 كلية اآلداب كتاب شكر وتقدير 1

 2016 كلية اآلداب كتاب شكر وتقدير 2

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: شرحادى ع 

 ال يوجد


