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 . أوالً : المؤهالت العلمٌة 

 التاروخ الؽؾقـــة  اجلامعة الدرجة العؾؿقة

ذبؽالوريوس

 

 1991 االداب بغداد

 2002 االداب بغداد ادلاجدتري

ذالدكتوراه

 

 2020 االداب بغداد

 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

جامعة كربالء / كلية التربية / قسم  مدرس مساعد 1
 الجغرافية التطبيقية

إلى  16/12/2006
24/10/2009 

الجامعة المستنصرية / التربية االساسية  مدرس مساعد 2
 / قسم الجغرافية

25/10/2009  

الجامعة المستنصرية / التربية االساسية  مدرس 3
 / قسم الجغرافية

24/2/2014  
بالخدمة الى ومستمرة 

 الوقت الحاضر
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 ادلشروعاتذالبحثيةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبيئةذواجملتؿعذأوذتطويرذالتعؾيم. 

 الدـة حملذالـشر أدمذالبحث ت

1 
 2007 مجلة جامعة كربالء العلمٌة  الخصائص الطبٌعٌة و اثرها فً النشاط االقتصادي لمحافظة االنبار

2 
 النشاط االقتصادي فً محافظة االنبارالمٌاه الجوفٌة و اثرها على 

مجلة مركز المستنصرٌة للدارات 

 العربٌة و الدولٌة
2012 

3 
 التوسع الحضري لمدٌنة بغداد و اثره على االراضً الزراعٌة

 –مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة 

 الجامعة المستنصرٌة
2013 

4 
 2013 الباحث / جامعة كربالءمجلة  الحوثٌون فً الٌمن / دراسة فً الجغرافٌة السٌاسٌة

 5ذذ
 2013 مجلة الباحث / جامعة كربالء زراعة القمح فً قضاء الٌوسفٌة

6 
 تقٌٌم كفاءة التوزٌع المكانً لرٌاض االطفال فً مدٌنة الحلة

مجلة مركز المستنصرٌة 

 العربٌة و الدولٌة راساتللد
2014 

7 
 مدٌنة كربالءالتوجهات المستقبلٌة لتنمٌة السٌاحة الدٌنٌة فً 

 مركزمجلة السبط / 

 كربالءللدراسات

 ببحوث عددخاص/والبحوث

 االول الدولً المؤتمر

 الثانقة السـة/عددالثالث

 2016متوز
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تغٌٌر استعماالت االرض عن التصمٌم  8

 االساس لمدٌنة بغداد

مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة   

الجامعة االنسانٌة /للعلوم 

 المستنصرٌة

عراقٌة/ محلٌة ذات 

معامل تاثٌر 

الكائن العربً/معرف 

 DOIالرقمً

 105العدد

 25المجلد
2019 

 جانب فً الشباب منتدٌات توزٌع كفاءةذ9

 بغداد مدٌنة من الرصافة

 مجلة كلٌة االداب /جامعة بغداد

 مجلة علمٌة محكمة

عراقٌة /محلٌة 

 معامل تاثٌر
 132العدد

اذار 

 م2020

10 
ادتثؿارذاحملؿياتذالطبيعيةذلتـؿيةذالدياحةذ

البيئيةذواالدتدامةذاحلضريةذيفذحمافظةذ

 كربالء

لؾعؾومذاالندانيةذجمؾةذاريدذالدوليةذ

يفذوقائعذذعددذخاص/ذذ/ذواالجتؿاعيةذ

الدوليذلؾعؾومذالتطبيؼيةذتؤرمرذادل

ذذواالندانيةذ:ابداعذوتطور

ذ

 

 دولٌة

 ذات معمل تاثٌر 

ISSN:2663-

774X 

المجلد الثانً 

/العدد الخاص 

بابحاث 

المؤتمر 

  2020/اب/

2020 

ذ11

التحلٌل المكانً للخدمات التعلٌمٌة 

لرٌاض االطفال وكفاءة توزٌعها فً 

قطاعات مدٌنة الحلة باستخدام نظم 

 GISالمعلومات الجغرافٌة 

ط للعلوم جامعة واسمجلة 

 االنسانٌة 
  محلٌة عراقٌة/

 العدد

 ،الجزء42

   .الثانً

2021 

 شباط

ذ12
التـظيمذذادلؽانيذالدتعؿاالتذاالرضذيفذمركزذ

قضاءذاالعظؿيةذبادتخدامذنظمذادلعؾوماتذ

  GISاجلغرافيةذ

 

 قبولذنشرذمنذجمؾةذكؾيةذاالدابذ
عراقيةذ/حمؾيةذ

 /ذاتذمعاملذتاثري
 302عدد/

2020/6/

30 

     ذ
.التغيريذالعشوائيذالدتعؿاالتذاالرضذيفذذ13

مركزذقضاءذاالعظؿيةذبادتخدامذنظمذادلعؾوماتذ

ذGISاجلغرافيةذ

 

 قبولذنشرذمنذجمؾةذكؾيةذاالداب
عراقيةذ/حمؾيةذ

 /ذاتذمعاملذتاثري
 300عدد/

2020/6/

30 

التصؿيمذاحلضريذيفذمعاجلةذمشؽؾةذدورذذ14

الـؿوذالعؿرانيذواالدتدامةذاحلضريةذدلديـةذ

ذدادبغ

داديةذيفذجمؾةذكؾيةذالرتبيةذاالذمـشور

ذ/اجلامعةذادلدتـصريةذ
ذ/حمؾيةذعراقيةذ

 وقائع)ل اصخ عدد

 الثالث السنوي المؤتمر

 التربٌة كلٌة/الجغرافٌة لقسم

 الجامعة/االساسٌة

-24،(المستنصرٌة

 2021اٌار25

2021 

الوظيػيذيفذادتعؿاالتذاالرضذلبديةذالتغيريذذ15

ذ2018-1973ظؿيةذلؾؿدةاالع

كؾيةذاالدابذ/جامعةذدكتوراه/اطروحةذ

ذذبغداد
 2020 ذيةذ/حمؾعراقيةذ

   ذ
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ذذذالـشاطات

 ذفادات املشاركة العربقة والدولقة   كتب الشؽر والتؼدور و ذاركت بعدد من الورش والـدوات واملؤمترات العؾؿقة ، واحلصول عؾى عدد من.      1 

واالنسانقة برعاوة االحتاد الدولي لؾؿبدعني يف العراق وجامعة الـفرون وبرعقة وزارة رها املشاركة بصػة باحث يف املؤمتر العؾؿي الدولي لؾعؾوم التطبقؼقة اخ

 20-2020/6/18الثؼافة واالعالم املـعؼد بتاروخ 

ؤمترات املـعؼد وامل واوضا املشاركة بصػة باحث يف مؤمتر اجلغرافقة التطبقؼقة وافاق التـؿقة املستدامة يف جامعة وادط وبالتعاون مع مركز  كامربدج لؾبحوث.2

 9/متوز /2020بتاروخ 

كؾقة الرتبقة االدادقة /اجلامعة يف   والدورات العؾؿقة اليت تؼقؿفا ذعبة التعؾقم املستؿر ـدواتالو عؿلال ورشملساهؿة بصػة حماضر ومشارك يف ا.3

 املستـصروة 

 (TOEFL,IC3لل)من املركز املركزي لالختبارات العاملقة  IC3  واختبارالؾغة االنؽؾقزوة  اختبارذتوفل.حاصؾة عؾى 4

 فرع العراق .حاصؾة عؾى عضووة االحتاد الدولي لؾؿبدعني 5

 .حاصؾة عؾة عضووة مـظؿة اذـونا لؾؽػاءات العؾؿقة 7


