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 ( CV السيرة الذاتية)
 خالد اكبر عبد اهلل احمد الحمداني  االســم

 
 اوال : معلومات عامة

    .الـعـنــوان:1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية  -العمل : جامعة االنبار 
  :استاذ  الدرجة العلمية:             بشريةالجغرافية الالتخصص     
  :العنوان البريدي 
  :70671810970 نقال 

 يالبريد االكترون  :drkhalidakber@yahoo.com 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                     بغداددة :  والــمكان ال   
                                 متنزوج -عراقي    جواز سفر  الحالة االجتماعية :           1/1/1916خ الوالدة :  ــتاري   

                                ( 3 ) عدد األطفال : 
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة جةالــدر 
 1666 العراق بغداد البكالوريوس 

 0770 العراق بغداد الماجستير 

 0779 العراق بغداد الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير    

 ( جيومورفولوجية حوض وادي فالج
 هعنوان أطروحة الدكتورا :    

 يباستعماالت االرض الزراعية في قضاء ابو غر 
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

عضو لجنة 
 1011 كلية التربية للعلوم اإلنسانية الترقيات

حتى 
 تدقيق اآلن

عضو لجنة 
 1011 كلية التربية للعلوم اإلنسانية امتحانية

حتى 
 تدقيق اآلن

     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 الجغرافية  1001 الجغرافية الزراعية

 الجغرافية حتى اآلن 1002 نظم المعلومات الجغرافية
علم األشكال األرضية 

 الجغرافية  1010-1001 )الجيومورفولوجيا(

 الجغرافية 1010-1009 علم األرض )الجيولوجيا(
 الجغرافية 1011-1014 استشعار عن بعد
 الجغرافية 1011-1014 جغرافية البيئة
 الجغرافية  1011-1016 الوطن العربي
 الجغرافية 1009-1002 جغرافية العراق

   
   

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل مادةاسم ال

 جغرافية 0710-0711 جغرافية اقتصادية
 جغرافية 0711-0710 خرائط حديثة
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 جغرافية 0712-0711 خرائط حديثة
 جغرافية 0712-0712 خرائط حديثة

تقنيات حديثة + جيمورفولوجي + 

 استشعار عن بعد

 جغرافية 0712-0719

   
  ر والدكتوراه: . االشراف على رسائل الماجستي3
  

 السنة الكلية والجامعة عنوان الرسالة أو االطروحة

-التربية للعلوم االنسانية  امكانيات وحمددات التنمية الريفية يف ناحية احلقالنية

 االنبار

0710 

تغري زراعة حماصيل احلبوب يف قضائي القائم والفلوجة 
 0711 - 1607ملدة 

-التربية للعلوم االنسانية 

 باراالن

0711 

النشاط الزراعي واثره يف حتقيق التنمية الصحراوية يف 
 قضاء هيت

-التربية للعلوم االنسانية 

 االنبار

0712 

-التربية للعلوم االنسانية  حتليل جغرايف لشبكة طرق السيارات فيب قضاء الفلوجة

 االنبار

0711 

- االنسانية للعلوم التربية التباين املكاين للزراعة احملمية يف حمافظة االنبار

 االنبار

0712 

- االنسانية للعلوم التربية التنمية الزراعية يف قضاء شقالوة

 االنبار

0712 

- االنسانية للعلوم التربية املالئمة البيئية لزراعة احملاصيل الزراعية يف حمافظة االنبار

 االنبار

0712 

- االنسانية للعلوم ةالتربي جيومورفولوجية حوض وادي جاوكة يف حمافظة اربيل

 االنبار

0712 

 
 

     
 .تقييم البحوث: 4
 
 . االهتمامات البحثية : 5

 
  

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :
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تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 -التربية للعلوم االنسانية مؤتمر الدراسات االنسانية

 االنبار

 باحث 0717

 باحث 0711 ابن رشدالتربية  كلية  التلوث البيئي

جودة البحث العلمي أساس 

 البناء الترربوي القويم

جامعة بابل/ كلية التربية 

 االساسية

 باحث 0710
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 0717  جهة النشر عنوان البحث

 

 تغري استعماالت االرض الزراعية يف ناحية اللطيفية

 

 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية
 

0778 

تاثري طرق النقل على استغالل االراضي الزراعية  حمافظة بابل 
 دراسة تطبيقية

 0776  لة اجلمعية اجلغرافية العراقيةجم

اخلصائص املورفومرتية حلوض وادي جاوكة واثرها على 
 استعماالت  االرض

 

 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية
 

0776 

التوسع السكين على حساب االراضي الزراعية  يف مقاطعة 
 البوذياب يف قضاء الرمادي 10
 

 سانيةجملة جامعة االنبار للعلوم االن
 

1009 

 0711  الزراعيةجملة جامعة االنبار للعلوم  تغري زراعة حماصيل احلبوب يف حمافظة االنبار

ستراتيجيات تحقيق التنمية الريفية في ناحية 

 الحقالنية
 0711  جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 طرق السيارات في قضاء الفلوجة
 0712  ةجملة جامعة االنبار للعلوم االنساني

العوامل الطبيعية الموثرة على زراعة الحبوب في 

 قضائي القائم والفلوجة
 0712  جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 0712  جملة مداد االداب اجلامعة العراقية اخلصائص النوعية للمياه اجلوفية يف قضاء هيت

 0711  للعلوم االنسانية جملة جامعة االنبار اخلصائص النوعية للرتبة يف قضاء هيت

 0710  جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية اخلصائص النوعية للمياه اجلوفية يف قضاء الرمادي

 0711  جملة كلية الرتبية األساسية جامعة بابل الصناعات التحويلية يف حمافظة االنبار

 2114  ة العراقيةجملة مداد االداب اجلامع كفائة اخلدمات التعليمية يف قضاء هيت
 : الكتب المنشورة  : سابعا

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
   

   
   
   
   
   
   

 : عضوية اللجان : ثامنا
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 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
لجنة )إعداد قواعد المعلومات 

 عضو لجنة امتحانية عضو لجنة الترقيات الجغرافية لجامعة األنبار(

 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 مشارك 0776 دورة كفاءة الحاسبات

 مشارك 0717 الدورة التعليم عن بعد 

 مشارك 0779 هيل التربويدورة التا

   
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى
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 أ .د. جمال هاشم الذويب     أمجد رحيم محمد م.د.أ . خالد اكبر عبداهلل سم :اال
 عميد الكلية  رئيس القسم 

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
  تطبيقات الحاسوب

  اللغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات


