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 ( CV السيرة الذاتية)
   : سعدون ظاهر خلف مشافي الدليمي االســم

 
 اوال : معلومات عامة

    .الـعـنــوان:1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
 أستاذ مساعد   الدرجة العلمية: الزراعية      الجغرافية :  التخصص     
  :العنوان البريدي 
  :28882707270 - 28708709280نقال 

 يالبريد االكترون  :ed.saadoun.zahir@uoanbar.edu.iq 
                
 .معلومات شخصية  :2
 العراقية: الجنسية         رة البوذياب / جزياالنبار / الرمادي  والدة :ــمكان ال   
                                   متزوج الحالة االجتماعية :  : عراقي  جواز سفر     8989/ 8/ 8خ الوالدة : ــتاري   

                                ( 7 ) عدد األطفال : 
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها دولةالــ عةالجام الــدرجة
 2002 العراق االنبار البكالوريوس 

 2002 العراق االنبار الماجستير 

 2002 العراق االنبار الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير    

 قضاء الرماديمشاكل االنتاج الزراعي في ريف         
 

 هعنوان أطروحة الدكتورا :    
 (3102/  0791فلوجة والقائم دراسة مقارنة للفترة ) تغير زراعة الحبوب في قضائي ال
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 إلى من الرئيسية

 تدريسية عضو هيئة
كلية التربية  -نبارجامعة األ

 نسانيةللعلوم اإل
51 /3  /6002 

 تدريسي   الى حد االن

     
     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
  اآلن ولحد  2009 الجغرافية الزراعية

  2016 جغرافية الوطن العربي طبيعي
  2016 جغرافية الوطن العربي بشري

  2016 جغرافية الريف
  ولحد االن 2016 جغرافية اوربا
  ولحد االن 2013 جغرافية اسيا
  2007 اسس تربة
  2008 قياس وتقويم
  2009 حقوق انسان
  2010 جغرافية العراق

  2017 ار ومحيطات  بح
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   

   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  
 

     
 .تقييم البحوث: 4
 
 . االهتمامات البحثية : 5

 
  

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

طرق ندوة علمية عن رسم الخرائط بال - 0
 الحديثة في قسم الجغرافية

كلية التربية الموقع البديل 
 حضور 2002 كركوك

كلية التربية الموقع البديل  في قسم التاريخ ندوة علمية - 2
 كركوك

 حضور 2002

تداعيات انهيار سد  ندوة علمية عن - 3
 الموصل في قسم الجغرافية

كلية التربية الموقع البديل 
 كركوك

 حضور 2002

كلية التربية الموقع البديل  في قسم علم النفس دوة علميةن - 4
 كركوك

 حضور 2002
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

اثر قنوات الري ومشاريع البزل على الزراعة 
 في ريف مركز الرمادي

جامعة االنبار للعلوم  مجلة
 االنسانية

 2002 

التوسع العمراني على حساب األراضي 
الزراعي في ريف مركز مدينة الرمادي مقاطعة 

 )أنموذج للدراسة( ( الطالعة 87)

مجلة دراسات الصحراء 
 2002  جامعة االنبار

 تغير زراعة المقومات البشرية المؤثرة على
 موالقائمحاصيل الحبوب في قضائي الفلوجة 

 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
   االنسانية

جه زراعة الحبوب في المشاكل التي توا
 والقائم قضائي الفلوجة

 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2002  االنسانية

تحليل الخصائص المورفومترية )االرتفاعات 
واالنحدارات( لسطح محافظة األنبار 

   باستخدام تقنيات الجيوماتيكس

جامعة االنبار للعلوم مجلة 
 2002  االنسانية

خريطة توسع مدينة القائم عبر المحيط 

 الجغرافي وتحديد اتجاهاته المستقبلية
مجلة جامعة تكريت للعلوم 

 االنسانية
 2002 
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ي المحمية فالتوزيع الجغرافي للزراعة 

 حافظة السليمانية  م
مجلة جامعة تكريت للعلوم 

 االنسانيه 
  

    
    
    
    
    

    
 : الكتب المنشورة  : سابعا

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
   
   
   
   

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

نة داء لجنة تقييم اال – 0  ج ل

   الطالب إدخال بطاقات 
 اثنان 

 ية التي نفذها : : الدورات التدريب تاسعا
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
في قسم علم  - طرائق تدريس – 0

 النفس

 

2002 

  جامعة بغداد -كلية التربية للبنات - حاسوب -2
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 2002 النبارجامعة ا –مركز الحاسبات  حاسوب – 3

 حاسبات بور بوينت – 4
اللغة األخطاء الشائعة في  بعض -5

 العربيه
تخدام س الحاسوب في بعض   -6ا
 األعمال االدارية

 مديرية تربية االنبار
 جامعة - تدريس طرائق مركز

 ..االنبار
-مركز طرائق تدريس 

 االنبار  جامعة

2005 -  
2017 
2017 

 : معلومات اضافية:حادي عشر
 جوائز والتقديرال. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 2 عدد كتاب شكر 
 عميد كلية التربية

 العراق
2002-
2012 

 2017 العراق ئيس جامعة االنبارر  1عدد كتاب شكر 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
  كتابات عامة

  راءات عامةق

  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 اكسل –وورد  تطبيقات الحاسوب

 00000 اللغــــات األجنبية

  00المطالعة  الهــوايـــــــــــات
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 أ .د. جمال هاشم الذويب     حمدم م.د. امجد رحيمأ .     سعدون ظاهر ا.م.د.سم :اال
 عميد الكلية  القسمرئيس  

 


