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 ( CV السيرة الذاتية)
 : أ.م.د.أمجد رحيم محمد عبداهلل الكبيسي االســم

 
 اوال : معلومات عامة

  محافظة االنبار /قضاء الفلوجة/حي اليرموك  .الـعـنــوان:1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
 :استاذ مساعد    الدرجة العلمية:               جغرافية المدنالتخصص   
  :اليوجدالعنوان البريدي 
  :70078060770نقال 

 يالبريد االكترون : amjad.rahim@uoanbar.edu.iq 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                     االنبار /الرطبةوالدة :  ــمكان ال   
                                  متزوج  الحالة االجتماعية :      : عراقيجواز سفر       91/9/9191خ الوالدة :  ــتاري   

                                ( 2 ) عدد األطفال : 
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 0771 العراق بغداد البكالوريوس 

 0772 العراق بغداد         الماجستير 

 0776 العراق بغداد الدكتوراه
  الوظيفية الصناعية لمدينة الفلوجة  دراسة في جغرافية المدن يرعنوان رسالة الماجست

 
دور مجمعات المنافذ الحدودية في نمو المستقرات البشرية   : هعنوان أطروحة الدكتورا

  الحدودية في محافظة االنبار   دراسة في جغرافية المدن
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 نيةالفترة الزم

 المهام الرئيسية
 إلى من

جامعة االنبار/كلية  تدريسي
 قسم الجغرافياالتربية/

08/6/0776 
مقرر دراسات  1/0/0712

 اولية
جامعة االنبار/كلية  تدريسي

 التربية/قسم الجغرافيا
 رئيس قسم 12/11/0711 11/6/0711

كلية التربية للعلوم    تدريسي
 االنسانية

معاون عميد لشؤون  1/0/0710  12/11/0711
 الطلبة

جامعة االنبار/كلية  تدريسي
 التربية/قسم الجغرافيا

 رئيس قسم االن 01/7/7107

     
 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

 اقليمية 0770/0776 جغرافية اوراسيا
 جغرافية بشرية 0776/0770 جغرافية المدن        
 جغرافية بشرية 0770/0717 جغرافية المدن        
 اقليمية 0717/0711 جغرافية العراق         

 جغرافية بشرية وتخطيط  0711/0710 جغرافية المدن+تخطيط اقليمي
 ة بشرية وتخطيطجغرافي  0710/0712 جغرافية المدن+تخطيط اقليمي
 جغرافية بشرية وتخطيط  0712/0712 جغرافية المدن+تخطيط اقليمي
 جغرافية بشرية وتخطيط  0712/0711 جغرافية المدن+تخطيط اقليمي

 تنمية +منهجية 0711/0718 جفرافية التمية+منهج بحث
 تنمية +ديموغرافيا 0718/0710 تنمية+جغرافية السكان
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 جغرافية تخصص االول جفرافية عامة
 تنمية حضرية االول مشكالت حضرية  

   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  

اطروجة دكتوراة /التباين المكاني لمستويات التدمير في مدينة الرمادي واستراتيجيات اعادة 
 االعمار 

     
 .تقييم البحوث: 4
6 
 . االهتمامات البحثية : 5

 
  النقل الحضري

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 لمشاركةا

  18/2/0711 جامعة االنبار العلوم االنسانية
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

مدينة منطقة االعمال المركزية ل
 الرمادي

 مؤتمر
 0711 منشور

التجاوز على التصميم االساس 
 لمدينة الرطبة

العلوم االنسانية /جامعة 
 0711 منشور االنبار

 0710 منشور الجمعية الجغرافية النفوذ االقليمي لمدينة الرطبة
 0711 منشور االداب والفنون االمكانيات التنموية لناحية الوليد

ت األرض العراقية دور تخطيط استعماال
 في التنمية الحضرية

العلوم االنسانية /جامعة 
 0718 قبول نشر ديالى
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 0718 قيد االنجاز  كفاءة النقل داخل مدينة كركوك
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   

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

1 2 0 
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 0711 منظمات مجتمع مدني/بغداد التنمية البشرية

 0770 جامعة بغداد حاسوب
 0710 جامعة االنبار حاسوب
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 : معلومات اضافية:حادي عشر
 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 
 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب أمجد رحيم محمدأ .د.  أ.م.د أمجد رحيم محمدسم :اال
 عميد الكلية  القسمرئيس  

 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2114 العراق وازرة التعليم العالي /جهاز االشراف كتاب شكر 
 متعددة العراق رئيس الجامعة/االنبار 3كتاب شكر/
 متعددة العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية 5كتاب شكر/

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 تنمية حضرية ومشكالت المدن الحديثة كتابات عامة

 تغيرات مناخية وتاريخ الوطن العربي الحديث قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 ـــــــــــــــــانالبـيـــــــــــ المهـــــارات
 متوسط تطبيقات الحاسوب

  اللغــــات األجنبية

 المطالعة  الهــوايـــــــــــات


