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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ...................................................... د. أسماعيل محمد خليفة العيساوي :  مــاالس              

 
 معلومات عامة  :اوال

 :وانــنـعـال.1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية..ـ  االنبارالعمل : جامعة........................................ 

  :استاذ مساعد الدرجة العلمية:          . جغرافية الزراعيةال....التخصص...................   

 :المجمع السكني – ناحية العامرية  –االنبار  –العراق .. العنوان البريدي .......................    
  :40349030970نقال........................ 

 يالبريد االكترون  :  

 .:  معلومات شخصية 
 ..........عراقي..سية : ـالجن                     ....العامرية /  االنبلر ....والدة : ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                           ............1391:  خ الوالدةــتاري   
                                    .......ست عدد األطفال :                          .........متزوج .الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها ةدولــال عةــالجام درجةــال

 1991-1991 العراق بغداد البكالوريوس
 3001       العراق  االداببغداد/ الماجستير 

 3/11/3011 العراق االنبار هالدكتورا
 

 

  ان رسالة الماجستيرعنو:                                                                                    

 شعار الجامعة 
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  اراالرض الريفية في ناحية العامرية في محافظة االنباستعماالت   
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
............................................................. 

 ار/دراسة في الجغرافية وع الزراعي في محافظة االنبالتركز والتن.......... : هعنوان أطروحة الدكتورا
  الزراعية.

.....................................................................................................................
.............................................................................................................  

          .................................................................................................................. 

 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 ------------ 7440 7449 رئاسة جامعة االنبار  وان مدير الدي
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
لعلوم جغرافية / كلية التربية ا 3002-3001الصف االول  القليميةجغرافية ا

 االنسانية
جغرافية / كلية التربية العلوم  3001/3010الصف االول  الخرائط الموضوعية

 االنسانية
/ كلية التربية العلوم  جغرافية 3012-3001الصف الثالث  زراعيةالجغرافية ال

 االنسانية
 الثانيالصف   علم نفس النمو

3002/2010  
/ كلية التربية  الرياضيات

 الصرفةلعلوم ل
الصف الثاني  جغرافية اوراسيا

3009/3010 
جغرافية / كلية التربية العلوم 

 االنسانية
 الثالثالصف  جغرافية الريف

3011/3012 
جغرافية / كلية التربية العلوم 

 االنسانية
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جغرافية / كلية التربية العلوم  3012-3011 جغرافية اسيا
 االنسانية

الصف الثالث  أسس تربية
3013/3011 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 االنسانية

 .تقييم البحوث: 1
 العلمية بحوث للمجالت اربعةر و يماجست واربع رسائل  دكتوراهأطروحتا      

 
 . االهتمامات البحثية : 2

    
 الريف العراقيفي  الزراعيةتنمية التسليط الضوء على اهمية 

 
 

 : علميةخامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات ال
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة
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 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

تغري استعماالت االرض الزراعية يف ريف 
 (7419-7449ناحية العامرية للفرتة )

 3012   جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

التوسع العمراين وأثرة يف استعماالت االرض 
الزراعية يف ريف ناحية الصقالوية )مقاطعة 

 ابو اسديرة امنوذجا(

مجلة اتحاد الجامعات العربية 
 3012  لالداب/جامعة اليرموك

حتليل االمكانيات التنموية املتاحة لتنمية 
 ة يف ناحية عامرية الفلوجةالصناعات الزراعي

 3012  جامعة االنبار للعلوم االنسانية

    
    
    
    
    
    
    
    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
  3002 رئاسة الوقف السني جغرافية العالم االسالمي
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 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 رئيس لجنة التطبيقات  عضو لجنة التعيينات المركزية
 عضو لجنة استالل   عضو لجنة المشتريات المركزية

   رئيس لجنة فتح العطاءات
   عضو لجنة شراء االليات

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

بار / مركز طرائق جامعة االن الدورة التربوية 
 التدرييس 

12/1/3002 

جامعة االنبار/كلية الحاسوب  الدورة التاهيلية للحاسبات
 31/2/3010 /المكتب االستشاري للحاسبات

   
   
   
   
   
   

 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 33  
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 7002 العراق  رئيس جامعة االنبار  تقديرشكر و

 7002 العراق  للعلوم االنسانيةكلية التربية  شكر وتقدير

 7022 العراق رئاسة جامعة االنبار  شكر وتقدير
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  المهارات العامةالمهارات العامة  ..11
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      2301/  1/  12      ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 ءات عامةقرا
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

   Word/Excel تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية  ات األجنبيةــــاللغ

 والقراءةالرياضة والرسم  اتـــــــــــوايــاله


