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 ( CV السيرة الذاتية)
 محمود ابراهيم متعب خلف الجغيفي  االســم

 
 اوال : معلومات عامة

 الرمادي /السكن الجامعي   .الـعـنــوان:1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :استاذ    الدرجة العلمية:             هايدرولوجي  التخصص   
 العنوان البريدي : 
  :04111611870 نقال 

 يالبريد االكترون  :ed.mahmud.ibrahim@uoanbar.edu.iq 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                   االنبار/حديثةوالدة :    ــمكان ال   
                                  متزوج  جواز سفر  الحالة االجتماعية :            1/7/1591خ الوالدة :  ــتاري   

                                (  4) عدد األطفال : 
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 1141 العراق الموصل البكالوريوس 

 1116 الهند جواهر الل نهرو الماجستير 

 1118 الهند جواهر الل نهرو الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير    
M.SC DISSERTATION(water balance and irrigation develobment in 

euphrates river basin in iraq) 
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 هعنوان أطروحة الدكتورا :   Hydrological characteristics and thesis(
irrigation development in Euphrates River Basin in iraq.Acase 

study of theirrigated Tract in al-anbar region) 
 
 

 لخبرات الوظيفية : ثالثا : ا

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  1112 1575 حديثة مدير ثانوية
   1114 كلية التربية–جامعة بغداد  تدريسي
  1999 1991 كلية التربية-جامعة االنبار رئيس قسم

  2002 2002 الرئاسة –جامعة االنبار  م شؤون علمية
  االن  1114 كلية التربية-جامعة االنبار تدريسي

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
   جغرافية الموارد الطبيعية

   جغرافية العالم الجديد)االمريكيتين(
   الجيمورفولوجيا

   جغرافية السكان
   جغرافية الوطن العربي 

   Eجغرافية افريقيا واستراليا 
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   جغرافية الموارد المائية
   تنمية الموارد المائية

   الجيمورفولوجيا
   الجغرافية الحياتية وجغرافية البيئة

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
 رسالة ماجستير  22 
 اطاريح دكتوراه  5

 رسالة ماجستير مختلف الجامعات العراقية  55مناقشة 
 اطروحة دكتوراه مختلف الجامعات العراقية  00مناقشة 

 .تقييم البحوث: 0
 
 حثية : . االهتمامات الب5

 
  

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

    مؤتمر االردن 
    مؤتمر الهند 

  2001 الكوفة مؤتمر الجمعية الجغرافية
  2002 كلية االداب –جامعة بغداد  مؤتمر العلمي للجغرافيين
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

    بحث في مجال االختصاص 84
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 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

  مشترك مع ا د صباح محمود  المناخ التطبيقي
  قيد االنجاز جغرافية الموارد المائية 

  قيد االنجاز العالم الجديد
   
   
   
   
   
   
   

 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم لكليةعلى مستوى ا على مستوى الجامعة
 عضو لجنة التقويم الجامعي
 لجنة فلسفة التعليم العالي 

 

 لجنة امتحانية 
 لجنة علمية

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

 قادهاتاريخ انع مكان الدورة اسم الدورة
   
   
   

   
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 2

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
  العراق وزير التعليم العالي والبحث العلمي  2شكر وتقدير 

 20شكر وتقدير 
 25شكر وتقدير 

 رؤساء جامعة االنبار 
ر عمداء كلية التربية جامعة االنبا

 والجامعات العراقية 
 

 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
  تطبيقات الحاسوب
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 أ .د. جمال هاشم الذويب     أمجد رحيم محمد م.د.أ . أ.دمحمود ابراهيم متعب سم :اال
 عميد الكلية  رئيس القسم 

 

  اللغــــات األجنبية

  هــوايـــــــــــاتال


