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 ( CV السيرة الذاتية)
  المحمدي عبد الرزاق محمد جبار سعود االســم

 
 اوال : معلومات عامة

    .الـعـنــوان:1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :استاذ مساعد    الدرجة العلمية:             ه بشريه )خدمات(جغرافي التخصص   
  :العنوان البريدي 
  :07804511845 نقال 

 يالبريد االكترون  :            ed.abdulrazak.mohammed@uoanbar.edu.iq 

                                          
                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                     االنباروالدة :  ــمكان ال   
                                  متزوج  الحالة االجتماعية :  عراقي جواز سفر           1/9/1991خ الوالدة :  ــتاري   

                                ( 1 ) عدد األطفال : 
 نيا : المؤهالت العلمية :ثا

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 1991 العراق بغداد البكالوريوس 

 5002 العراق /مركز التخطيطبغداد الماجستير 

 5015 العراق االنبار الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير    

 
 تقويم المساحات الخضر اء ضمن المخطط االساس

 هطروحة الدكتوراعنوان أ : 
    تحليل جغرافي للخدمات الصحية لمحافظة االنبار

 

 



 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس - للعلوم اإلنسانية كلية التربية –جامعة االنبار 
 

5 

 

 
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 إلى من الرئيسية
عضو هيئه 

 تدريسيه
 كلية التربيه للعلوم االنسانيه

6002 

  لحد االن

  5009 6002 االنسانيهكلية التربيه للعلوم  امين مجلس كليه
مسوؤل شؤون 
 التسجيل الطلبه

  5010 5009 كلية التربيه للعلوم االنسانيه

مســــــوؤل التعلــــــيم 
 المستمر

  5012 5015 كلية التربيه للعلوم االنسانيه

     
     

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 لوريوس(:الدراسات االولية)البكا في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 جغرافيا 5001-5002-5002 منهج البحث الجغرافي

-5011-5010-5009-5001 االحصاء الجغرافي
5012-5012-5012 

 

-5012-5012-5012-5015 جغرافيه الخدمات
5012 

 

  5012 جغرافية السكان
  5012 الفكر الجغرافي

 50-5012-5015 الخرائط الجغرافيه
5012-5012 

 

  5012 ديمقراطيه
  5001 اسس تربيه 

  2112 استراليا
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 ا
  2112 ومات الجغرافيهنظم المعل

  2112 تخطيط اقليمي 
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
   ال

   
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  
 ال

     
 .تقييم البحوث: 4

 4نعم /
 . االهتمامات البحثية : 2

 
  الخرائط-جغرافية المدن –جغرافيه الخدمات 

 نعمخامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

    
ندوة عن رسم الخرائط بالطرق 

 الحديثه
 التربيه للعلوم االنسانيه /كركوك كلية

 حضور 5012

 حضور 5012 كلية التربيه للعلوم االنسانيه /كركوك تداعيات انهيار سد الموصل

 حضور 5012 كلية التربيه للعلوم االنسانيه /كركوك ندوة المخدرات ا/علم النفس
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

المشاكل التي يعاني منها مركز 
 مدينة الفلوجه

 جامعه االنبار  للعلوم االنسانيه
 5001 ترقيه

التجاوز على استعماالت ارض 
 المدينه

 جامعه االنبار  للعلوم االنسانيه

 5009 ترقيه

تحليل جغرافي للخدمات التعليميه 
 لحي الجوالن في مدينة الفلوجه

 بار  للعلوم االنسانيهجامعه االن

 5012 ترقيه

تحليل جغرافي للمراكز الصحيه في 
 قضاء الفلوجه

 جامعه االنبار  للعلوم االنسانيه

 5015 مستل

توزيع المستشفيات في محافظة 
 االنبار

 جامعه االنبار  للعلوم االنسانيه

 5015 مستل

المشاكل التخطيطه الناجمه عن 
 توسع مدينه الصقالويه

 للعلوم االنسانيه  ريتتكجامعه 
 5011 ترقيه

 ال: الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   ال
 
 
 
 

 

 

 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

- 1 10 
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 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا
 تاريخ انعقادها ورةمكان الد اسم الدورة

   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 5002 مركز طرائق تدريس–جامعه االنبار  دوره صالحية تدريس

 5002 مركز طرائق تدريس–جامعه االنبار  طرائق تدريس
 5010 مركز الحاسوب–جامعه االنبار  دوره الحاسوب 

 5002 مركز الحاسبه-جامعة بغداد ره الحاسوب دو 

 5010 ج االنبار دوره التوفل االنكليزي
 2112 ابو غريب-جامعة االنبار هاللغوي االخطاء

 2112 ابو غريب-جامعة االنبار االختبارات والتقويم
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 
 
 
 االهتمامات العامة. 2 

 السنة البلد ةالجهة المانح نوع الجائزة أو التقدير
 2112 العراق رئاسة جامعة االنبار كتاب شكر رئيس الجامعه
 2112 العراق مساعد رئيس الجامعه للشؤؤن العلميه كتاب شكر رئيس الجامعه

 2112 العراق عميد كليه التربيه للعلوم االنسانيه كتاب شكر 
 2111 العراق عميد الكلية كتاب شكر 
 2112 العر اق يه للبناتعميد كلية الترب كتاب شكر
 2111 العراق عميد الكلية كتاب شكر 
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 المهارات العامة. 3

 
 

 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب محمد  امجد رحيم.د. .مأ  أ.م.د عبد الرزاق محمد جبار سم :اال
 عميد الكلية  القسمرئيس  

 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 نعم كتابات عامة

  قراءات عامة

 نعم أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 برامج نظم المعلومات–اكسل –ورد  تطبيقات الحاسوب

 انكليزي اللغــــات األجنبية

 كتابه ومطالعه الهــوايـــــــــــات


