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  العليا الدزاساث طلبت وادزس اوليت دزاساث زابعت ومسحلت ثانيت مسحلت ادزس الصباحيت الدزاست الجغسافيت قسم في مساعد استاذ ذؼرٌفً: يهخص

 السياسيت الجغسافيت اختصاص

  

 .كهًاخ يخرصرج ٔنٍص فمراخ يخرصرج اضافح انى تؼض انخثراخ انًٍُٓح 

  ٍٍفً كهٍح انررتٍح ٔحذج االفراد ٔيٍ شى فً ٔحذج انرطجٍم نذي اكصر يٍ ػشر ضُٕاخ خثرج فً انؼًم االداري شى اَرمهد انى  9111ذارٌخ انرؼ

نى اضافح ا جغرافٍح االيرٌكٍرٍٍ (–يُٓج انثحس انؼهًً -جغرافٍح انرٌف-)جغرافٍح انؼراقلطى انجغرافٍح  نهرذرٌص درضد اكصر يٍ يادج فً انمطى 

 انرذرٌص ػضٕ ارذثاط انرؼهٍى انًطرًر فً لطى انجغرافٍح /كهٍح انررتٍح 

 

 :الدزاسيت الشهاداث 

  

 Ph.D. #1: 

  الجامعة المستنصرية / كلية التربية  7002ماجستير في الجغرافية السياسية 

  الجامعة المستنصرية / كلية التربية   8991بكلوريوس في الجغرافية 

 
 

 األكادًًٌانجٕائس ٔانركرٌى 

 

  8991جائزة االوائل للطلبة المتفوقين للعام 

 كتب شكر من مكتب رئيس الوزراء 

  كتب شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

  كتاب شكر من وزير العمل والشؤؤن االجتماعية 

  كتب شكر من رئيس الجامعة 

  كتب شكر من عميد كلية التربية 

 للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمناقشات الخارجية . كتب شكر خارجية من مدراء وعمداء 
  

 انخثرج األكادًٌٍح ٔانرذرٌص:

 

  80   خبرة في تسجيل كلية التربية سنوات 

 83  سنة تدريس في قسم الجغرافية /كلية التربية 
 

 المقسزاث الدزاسيت التي تم تدزيسها:
 

 الدزاساث العليا الدزاساث األوليت

جغرافية العراقالمرحلة الرابعة   
 المرحلة الثانية جغرافية الريف 

  تدريس الدكتورا مقاصة سياسية         2020
  جغرافية سياسية تدريس الماجستير               2022

 

 األنتساب المهني او الجمعياث:

 

 ٌنجا 

 9191                       ػضٕ نجُح ايرحاٍَح تانمطى 

  7077/ 9191/7078                    ػضٕ نجُح يُالشح خارجٍح 

 9199            ػضٕ نجُح ضاليح فكرٌح فً انمطى 
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   9199                      ػضٕ نجُح ضًاٌ انجٕدج        

                     9199ػضٕ نجُح ترٔفاٌم اتٍ ضٍُا       

                                9199ػضٕ نجُح ايرحاٍَح 

  ... انخرئٍص 
 

 المنشىزاث العلميت

 

 انثحٕز انًُشٕرج داخم انكهٍح ٔخارجٓا يحهٍا ٔػرتٍا.تحٕز ػهًٍح 

 ٌانذٔر االضرائٍهً فً ذأجٍج انصراػاخ فً انطٕدا 

 اشر انحٍاج االجرًاػٍح ػهى االضرمرار انطٍاضً فً دارفٕر 

 ٌيُظٕر انجغرافٍح انطٍاضٍح فً انرأصٍم انرارٌخً الَفصال انجُٕب ػٍ انطٕدا 

 ًانصراع انؼرتً االضرائٍه 

 يٍُاء يثارن ٔاَؼكاضاذّ ػهى انؼاللاخ انؼرالٍح انكٌٕرٍح 

  ًٍٍانحٕشٍح ٔذاشٍرْا ػهى االٔضاع فً ان 

 انراشٍراخ انجٍثٕنٍرٍكٍح نهثطانّ ػهى انؼراق 

  ًذأشٍر انٓجرج انخارجٍح ػهى انشثاب انؼرال 

 انرؼهٍى ٔانررتٍح انًطرذايح 

  انُفطٍحافاق ٔيؼطٍاخ ذحمٍك انصحح 

 ذًٍُح انطٍاحح فً تغذاد انًؼٕلاخ ٔايكاٍَح انرطٌٕر 

  االياو ػهً اتٍ انحطٍٍ انطجاد درب يٍ درٔب انؼمٍذج االضاليٍح 

 انفمر فً انؼراق دراضح فً االضثاب ٔانًؼانجاخ 

  انثصرج ٔاًٍْرٓا انجٍثٕنٍرٍكٍحيحافظح 

 ضذ انطٕ انرركً ٔأشرِ ػهى انؼاللاخ انؼرالٍح انرركٍح 

 اضرراذٍجٍح انمضاء ػهى انؼُف ٔاالرْاب فً انؼراق 

 انطٍاحح ٔانرراز انذًٌُ فً يذٌُح انكاظًٍح ٔدٔرِ فً حم انًشكالخ انطٍاضٍح ٔاالجرًاػٍح انؼرالٍح 

 اشر ذهٕز انٕٓاء ػهى راحح االَطاٌ فً يذٌُح كركٕن 

 انطالح انًرجذدج فً انؼراق ٔضثم اضرصًارْا 

 ذراخ ٔذاشٍرْا ػهى االيٍ االَطاًَ فً يحافظح انثصرج.انرحهٍم انًكاًَ الَرشار انًخ 

 انؼراق فً ٔااللرصادي انطٍاضً انجاَة ػهى ٔأشرِ انطًكٍح انصرٔج ٔاضرصًار ذًٍُح 

 انطٍاضً انثؼذ فً انًطرذايح انٕطٍُح انرًٍُح 

 ٔانطفم نهًرأج  انُفطً انثُاء ػهى ٔاشرْا ٔاالجرًاػٍح ٔانررتٌٕح ٔااللرصادٌح انصحٍح ااالزياخ 

 نالحرار انطٍاضً انطرٌك خارطح انطالو ػهٍٓا انسْراء ضٍرج 

 االَحراف يٍ ٔانشثاب االطفال حًاٌح فً ٔدٔرْا االجرًاػٍح انرٕػٍح 

 انًجٍذ ٔانفكر االضاليٍح انؼمٍذج درٔب يٍ درب(انطجاد) انحطٍٍ اتٍ ػهً االياو 

 كرة يؤنفح 

 يماالخ 

 فصٕل. 

 تطىيس المهازاث:

 

 Certifications.  Conferences.    Workshops. 

  ٍيؤذًر خارجٍح تثحٕز ػهًٍح91 انًشاركح تاكصر ي 

 انًشاركح تًؤذًراخ كهٍح انررتٍح 

 انًشاكح تاكصر يٍ ارتغ دٔراخ خارجٍح 

  انًشاركح تجًٍغ ٔرظ َٔذٔاخ كهٍح انررتٍح 

  انحصٕل ػهى شٓادج تذٔرج انهغح االَكهٍسٌح 

 ُالشح طهثح انذراضاخ انؼهٍاذمٍٍى ٔاشراف ػهى تحٕز انثكهٕرٌٕش ٔي 

 .ذمذٌى يحاضراخ خارجٍح نطهثح لطى انجغرافٍح فً كهٍح انررتٍح 

 . ذمٍى رضائم انًاجطرٍر ٔتحٕز يجهح كهٍح انررتٍح 


