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 ( CV السيرة الذاتية)
  امير محمد خلف عبد الدليمي االســم

 
 اوال : معلومات عامة

  االنبار / الخالدية / الحبانية  .الـعـنــوان:1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :مدرس مساعد الدرجة العلمية:  جيومورفولوجي     التخصص   
 :العنوان البريدي  
  :04408060700 نقال 

 يالبريد االكترون  :ed.amir.mohammad@uoanbar.edu.iq 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                   الحبانيةوالدة : ــمكان ال   
 عراقي :جواز سفر          2791/  3/  12دة: خ الوالــتاري   

                                ( 3 ) عدد األطفال :                 متزوج  الحالة االجتماعية :    
 المؤهالت العلمية : ثانيا :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 0002 العراق االنبار البكالوريوس 

 0011 العراق االنبار الماجستير 

 مرحلة الكتابة العراق االنبار الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير 

لفرات بين مدينتي حديثة تأثير سد حديثة على العمليات الهايدروجيومورفولوجية لنهر ا  
 G.I.Sوهيت بأستخدام التقنيات الحديثة 

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا :    
تحليل جيومورفولوجي للمنحدرات االرضية في قضاء شقالوة واثرها على النشاط البشر  

 . G.I.Sو نظم المعلومات الجغرافية  RS باستخدام معطيات االستشعارال عن بعد
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 لوظيفية : ثالثا : الخبرات ا

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 الجغرافيا مختبرات 1009 1001 .قسم الجغرافية . باحثم
 قسم التسجيل 1007 1009 سانية.كلية التربية للعلوم االن م. باحث
 جودةضمان شعبة  1022 1007 سانية.كلية التربية للعلوم االن م. باحث

 تدريسي لحداألن 1022 قسم الجغرافية يسيتدر 
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 الجغرافية الطبيعية اسس الجيومورفولوجيا ولحد االن 0014 – 0011

 الجغرافية الطبيعية عمليات جيومورفولوجية النولحد ا 0014 – 0011

 الجغرافية الطبيعية جيومورفولوجي تطبقي 0014-0018و  0017-0012

 الجغرافية الطبيعية جيومورفولوجي حقلي 0014-0018و  0017-0012

 الجغرافية الطبيعية نظم المعلومات الجغرافية  0017-0012

 فية الطبيعيةالجغرا البحار والمحيطات ج 0012-0018

 الجغرافية الطبيعية حاسبات في علوم القران 0010-0012

   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
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  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  
 .تقييم البحوث: 4
 
 . االهتمامات البحثية : 5
 

 ا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :خامس

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 حضور 1021 رئاسة جامعة االنبار الندوة العلمية )الضمان والجودة(

الندوة العلمية )الضمان والجودة ملئ 

 االستمارة االلكترونية(

 كلية الطب جامعة االنبار
 حضور 1021

الندوة العلمية )الجغرافيا واعادة اعمار 

 الرمادي(

 كلية التالربية للعلوم االنسانية
 مشارك 1029

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

اثر سد حديثة على النظام الهيدرولوجي 
 لنهر الفرات بين حديثة وهيت

 1022  كلية التربية للعلوم االنسانية

    
    

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   

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

  2 
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
الجغرافية ورشة عمل التقنيات 

 الحديثة
 كلية التربية / موقع كركوك

0018 
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 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في 

 ARCرسم الخرائط باستخدام برنامج 

GIS 

 كلية التربية للبنات
1021 

ر واالستشعا نظم المعلومات الجغرافية
 عن بعد

 2111 كلية التربية للبنات

 2111 مركز طرائق التدريس تاهيل التربوي
   
   

 : معلومات اضافية:حادي عشر
 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 1021 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية 1001المرقم/  –شكر وتقدير 

 1021 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية 1616المرقم/  –وتقدير شكر 

 1023 العراق رئيس جامعة االنبار 664المرقم/ -شكر وتقدير 

 1023 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية  1261المرقم/ –شكر وتقدير 

 1023 العراق يةعميد كلية التربية للعلوم االنسان 678المرقم/ –شكر وتقدير 

 1023 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية 670المرقم/ –شكر وتقدير 

 1023 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية 016المرقم/ –شكر وتقدير 

 1021 العراق رئاسة جامعة االنبار شهادة تقديرية
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 المهارات العامة. 3

 
 
 

 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب     أمجد رحيم محمد م.د.أ . امير محمد خلف عبدسم :اال
 عميد الكلية  رئيس القسم 

 

 ـــــــــــــــــــــــــانالبــيــ النشــــــــــاط

 الصحف والمجالت المختصة بالشعر وألدب والتقارير العلمية  كتابات عامة

 قراءات عامة
 الفلكية والجيولوجيا العامةوالكتب  األدب والشعرقراءة كتب 

  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 يقات الحاسوبتطب
 الحاسوب.برامج .فرمته وتنصيب مختلف 1

 Arc G.I.S  V. 10.3.العمل على برنامج 2

 Global Mapper13  . العمل على برنامج3

  اللغــــات األجنبية

 .القراءة ومشاهدة البرامج والتقارير العلمية الهــوايـــــــــــات


