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 1ـ الحصوووع ى و شوودا ا البلووالو (ود ب ا فوور الةغرافيووةة اوون ي يووة الترايووة جاا ووة البص ورا،
.1995
 2ـ الحصوع ى شدا ا الماجستير بجغرافية المدنة ان ي ية التراية جاا ة البصرا. 1998 ،
 3ـ الحصوع ى لقب اد د فر ال ام .2003
 4ـ الحصوع ى لقب األستاذ المساىد فر ال ام .2007
5ـ الحصوع ى لقب االستاذ فر ال ام .2016
 6ـ ال مل السااق باحث فر اريز المستنصر(ة ل د اسات ال رايوة االداليوة ،الةاا وة المستنصور(ة،
اال مل الحالر تدريسي فر ي ية التراية االساسية ،قسم الةغرافية الةاا ة المستنصر(ة.

المناصب التي شغلها

اوالً /باحث في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
1ـ مقرر قسم الد اسات الةغرافية فر المريز انو  2008 9 11االاور اال ا ذ ال ود 598 24
الغا(ة ال ام .2014
هيئووة التحر(وور فوور اة ووة المستنصوور(ة ل د اسووات ال رايووة االداليووة انو ال ووام  2009لغا(ووة
2ـ و
 2015اموجب االار اال ا ذ ال د  695 21اتا (خ .2009 9 30
ومق رر لةنووة الت دوويد فوور اريووز المستنصوور(ة ل د اسووات ال رايووة االداليووة انوو ال ووام
3ـوو و
2007الغا(ة أ( وع  2013اموجب االار اال ا ذ ال د  220 2اتا (خ .2007 4 23
4ـ مقرر ال ةنة ال مية ااة س اال ا ا فر المريز انو  2012الغا(وة يوانون األاع  ،2014اموجوب
االار اال ا ذ ال د  580 2اتا (خ .2012 12 11
5ـ و فر الةم ية الةغرافية ال راقية ان ال ام .2010
6ـ سكرتير تحري ر اة وة المستنصور(ة ل د اسوات ال رايوة االداليوة اموجوب االاور اال ا ذ ال ود
 572 13اتا (خ  2013 12 15الغا(ة اذا .2015
7ـو رئ يق مس الد اسووات الةغرافيووة فوور المريووز اموجووب االاوور الةوواا ر ذ ال وود  2037اتووا (خ
 2014 6 12الغا(ة شوبا  ،2018ااوا ررروب ى و المنصوب اون ىدوو(ة اة وس اال ا ا اال ةنوة
ال مية فر المريز.
8ـ و هيئة تحري ر اة وة اال راحوة ل ووم الةغرافيوة اموجوب االاور اال ا الصوا ذ ال ود
 83اتا (خ .2018 2 16
اللةن ة العلمي ة لقسووم الد اسووات الةغرافيووة اموجووب االاوور اال ا ذ ال وود 345 13
 9ـو
اتا (خ .2019 4 16
 10ـ مسؤول ش عةة الؤ ؤوا العلمي ة فور المريوز اموجوب االاور الةواا ر ذ ال ود  4560اتوا (خ
 ،2019 9 26االمباشرا  ،2019 10 1الغا(ة رموز .2020
11ـ رئيق مس الدراسات الةغرافية (للمرة الثانية) اىتبا ا ً ان را (خ المباشورا فور 2020 10 12
اموجب االار الةاا ر المرقم  2953اتا (خ  2020 10 1الغا(ة انداء اار التل يف اانداء التنسيب

1

اموجب االار الةاا ر ذ ال د  2285اتا (خ  .2021 8 2ارررب ى المنصب ىدوو(ة ال ةنوة
ال مية فر المريز اموجب االار اال ا المرقم  ،669 13اتا (خ .2020 10 19
12ـو رئ يق لةن ة التنمي ة المس تدامة فوور المريووز اموجووب االاوور اال ا الموورقم  ،721 13اتووا (خ
.2020 11 11
13ـ مدير تحرير المةلة االكاديمية للعل م االنسانية الصا ا ىن نقااة االيا (ميين ال راقيين اموجب
االار النقاار ذ ال د  449اتا (خ .2020 9 15
ثانياً /تدريسي في كلية التربية االساسية /الةامعة المستنصرية
رد (سر فر قسم الةغرافية اىتبا ا ً اون روا (خ المباشورا فور  ،2021 8 16اموجوب االاور اال ا
ذ ال د م.ص  4531اتا (خ .2021 8 21

النؤاط العلمي
1ـ ىد البحوث المنشو ا  60احث فر اخت ف المةالت ال مية المحلمة.
2ـ المشا ية فر  29ان المؤرمرات االنداات ال مية فر جاا ات ىراقية ات د ا.
3ـ رقد(م  9احاضرات فر المريز.
4ـ رقد(م  20اسة ى مية نشرت فر ال د(د ان اطبوىات المريز المخت فة ىدا المة ة الرسمية.
5ـ المشا ية فر  9ان المناقشات ال مية ل رسوالل ااأل وا (ح الةاا يوة ي دوة فور لةنوة المناقشوة اا
ليسا ً لدا ،ارقو(م ال د(د ان الرسالل الم دا ل مناقشة.
6ـ الحصوع ى  40يتا شلر اشدا ا رقد(ر(ة ان جدات ى مية اخت فة.
7ـ المؤلفات
أ ـ يتا بالتحديات المستقةلية لمؤكلة المياه في الع ال العرب ية ااالشوترا او االسوتاذ الوديتو .
نوا ج يل هاشم ،ا اللتب ال مية ،اغدا .2014 ،
ـ يتووا بدراس ات ف ي مؤ اكي المدين ة العربي ة المعاص رةة ،التووب ليوور ل نشوور ،1 ،اغوودا ،
.2020
جـ ـ يتا بدراسات في الةغرافية التاريخية والفكر الةغراف ية ،التوب ليور ل نشور ،1 ،اغودا ،
.2021
8ـووو المشوووا ية فووور ا ا ايسووويل بExcel 2010ة ل فتووورا اووون  2017 10 29ـ ،2017 11 2
االحصوع ى شدا ا اشا ية ال د  182اتا (خ .2017 11 13

2

