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 ( CV السيرة الذاتية)
 أحمد فليح فياض علي اللهيبياالستاذ المساعد الدكتور/  االســم

 
 اوال : معلومات عامة

   األنبار/حديثة .الـعـنــوان:1 
  ةكلية التربية للعلوم االنساني ـ العمل : جامعة االنبار 
  :دكتوراه  الدرجة العلمية:            الجغرافية   التخصص    
 وان البريدي: العن 
  :07824944275 نقال 

 يالبريد االكترون  :ed.ahmed.flaih@uoanbar.edu.iq 
  

                                                    
                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيةسية : ـالجن                    األنباروالدة :ــمكان ال   
                                 متزوج   جواز سفر  الحالة االجتماعية :            1/1/1791خ الوالدة :   ــتاري   

                                ( 4  ) عدد األطفال : 
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 1777 العراق بغداد البكالوريوس 

 2002 العراق بغدلد الماجستير 

 2012 العراق األنبار الدكتوراه
 :جيومورفولوجية حوض وادي السهلية   عنوان رسالة الماجستير 

 
 

 حوض دوكان في المنطقة الجبلية من شمال العراق   : هلدكتوراعنوان أطروحة ا 
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

عضو هيئة 
 تدريسية

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية
2002 

 التدريس مستمر

  2112 2112 قسم الجغرافية مقرر قسم
 ا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابع
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
جغرافية طبيعية/  المرحلة الثالثة الجيومورفولوجي التطبيقي

 جيومورفولوجي تطبيقي
/ جغرافية طبيعية المرحلة الثالثة الجيومورفولوجي الحقلي

 جيومورفولوجي حقلي
جغرافية طبيعية/  المرحلة الثانية العمليات الجيومورفولوجية

 جيومورفولوجي
جغرافية طبيعية/  المرحلة الثانية اسس جيومورفولوجية

 جيومورفولوجي 
 جغرافية طبيعية المرحلة األولى جيولوجي

 جغرافية طبيعية الثانية اراسيا طبيعية
   
   

 د في  الدراسات العليا :. تدريس الموا2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 جغرافية طبيعية الدكتوراه الجيومورفولوجي الحقلي
 جغرافية طبيعية الماجستير الجيومورفولوجي التطبيقي
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 1 . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  
 

     
 3.تقييم البحوث: 4
 
 البحثية :  . االهتمامات2

 
  

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

المؤتمر االول لكليات التربية للعلوم 
 االنسانية

 جامعة االنبار
 مشارك 11/3/2111

التقنيات الحديثة ودورها في تدعيم 
 البحوث الجغرافية التطبيقية

 جامعة االنبار
رئيس  2112

 اللجنة
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 2111 منشور مجلة جامعة االنبار االنسانية مروحة رانية الغرينية شمال العراق
المعامل والمنحنى الهبسومتري 

واهميته في البحوث 
 الجيومورفولوجية 

االول لكليات التربية المؤتمر 
 2111 منشور 2111للعلوم االنسانية 

المظاهر الجيومورفولوجية للعصر 
الباليوستوسيني)المطير( في منطقة 
 الهضبة الغربية من العراق واهميتها

  التنموية

 مجلة جامعة االنبار االنسانية

 2113 منشور

التحليل الهيدروموررفومتري لشبكة 
–ن الصرف المائي لحوض دوكا

مجلة مركز كردستان للدراسات 
 االستراتيجية

 2112 منشور
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 أقليم كردستان العراق.
اثر العوامل الجيومورفولوجية على 
طرق النقل البرية في حوض دوكان 

 اقليم كردستان العراق-الجبلي

 مجلة جامعة االنبار االنسانية
 2112 منشور

تحليل الخصائص المورفومترية  
لى الصفات لحوض ذاراوا واثرها ع

الهيدرولوجية  وامكانية واستثمار 
 مياهه في مشاريع الحصاد المائي.

مجلة مداد االداب/ الجامعة 
 العراقية

 2112 منشور

التحليل الهيدرومورفومتري لحوض 
ره رزي شمال العراق ومؤشرات 
الخطر الجيومورفولوجي للفيضان 

 باستخدام تقنيات الجيوماتكس

 سانيةمجلة جامعة االنبار االن

 2112 مقبول للنشر

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   

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

 3 11 
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2112 جامعة االنبار ورشة عمل لقسم الجغرافية

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2112 كلية التربية/ االنبار طرائق التدريس والتأهيل التربوي

 2111 مركز الحاسوب/ جامعة االنبار (3ICقيادة الحاسوب )
 2111 كلية التربية/ للبنات (GISية )نظم المعلومات الجغراف
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 2111 كلية التربية / للبنات (RSاستشعار عن بعد )
معهد قادة التطوير العالمية   تنمية بشرية /تخطيط استراتيجي

 البريطاني/ فرع اسطنبول
2112 

معهد قادة التطوير العالمية  تنمية بشرية / التواصل الفعال
 البريطاني/ فرع اسطنبول

2112 

معهد قادة التطوير العالمية  ورة اعتماد/ تنمية بشريةد
 البريطاني/ فرع اسطنبول

2112 

 2112 معهد / الفقي للتنمية البشرية دورة اعتماد/ تنمية بشرية
في ادارة رئاسة االقسام واللجان 

 االمتحانية
التطوير المستمر/ جامعة 

 االنبار
2112 

 : معلومات اضافية:حادي عشر
 والتقديرالجوائز . 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2112 العراق /االنباررئاسة الجامعة شكروتقدير

 2112 العراق /االنباررئاسة الجامعة شكر وتقدير
 2113 العراق عمادة كلية التربية للعلوم االنسانية شكر وتقدير

 ـــــــــــــــــــــــــــانالبــي النشــــــــــاط
  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات



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

2 

 

 
 

 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب     أمجد رحيم محمدم.د.أ . مد فليح فياض ا.م.د احسم :اال
 عميد الكلية  رئيس القسم عضو هيئة تدريسية

 

  
  

 GISبرامج  تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية اللغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات


