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 : المؤهالت العلمية : أوالً    

 الدرجة العلمية
 الجهة المانحة

 تاريخ الحصول عليها
 الكلية الجامعة

 2000 التربية ديالى البكالوريوس

 2003 التربية االساسية ديالى الماجستير

 عنوان الرسالة
 المهارات الجغرافية لدى طلبة الصف الخامس االدبيتقويم 

Evaluating the geographical skills of fifth grad literary students 
 2014 التربية للعلوم االنسانية ديالى الدكتوراه

 عنوان األطروحة
 المنهج الجغرافي عند ابن حوقل

geographical approach by Ibn-Hawqal 
 

 :التدرج الوظيفي :  ثانياً 

 األمر الجامعي بالترقية الى –المدة من  الجهة الوظيفة  

1  
 مدرس مساعد

كلية التربية للعلوم /جامعة ديالى

 االنسانية
2006 28/12/2005 

2  
 مدرس

كلية التربية للعلوم /جامعة ديالى

 اإلنسانية
 7/5/2014في 6863 2014

3  
    أستاذ مساعد



4  
    أستاذ

 

 ( : أماكن العمل)التدريس الجامعي : ثالثاً    

 الى –المدة من  الجامعة الكلية  ت

 2006 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم اإلنسانية 1

 

 :المهام والمناصب االدارية التي توالها في الكلية والجامعة: رابعاً 

 الى –المدة من  التكليف/المنصب ت

1  
 2009-2008 مقرر قسم العلوم التربوية والنفسية

2  
 2010-2009 مسؤول البعثات والعالقات الثقافية

3  
 2020-2019 وكالة /رئيس قسم الجغرافية

4  
 2021-2013 مقرر قسم الجغرافية

 

 :عضوية منظمات المجتمع المدني: خامساً 

 تاريخ االنتساب الصفة اسم المنظمة ت
1    

 

 : بتدريسها في الدراسة األوليّةالمقررات الدراسية التي قام التدريسي : سادساً 

 السنة الدراسية المرحلة القسم -الكلية  -الجامعة  اسم المادة ت

1  
 أسس تربية

قسم اللغة -كلية التربية-ديالى

 الكيماء /اإلنكليزية
 2007-2006 األولى

 علم النفس التربوي 
قسم علوم -كلية التربية-ديالى

 الحاسبات/الحياة
 2008-2007 األولى

 إدارة تربوية 
قسم -كلية التربية-ديالى

 الجغرافية
 2009-2008 الثانية

 علم نفس النمو 
قسم -كلية التربية-ديالى

 الجغرافية
 2010-2009 الثانية

 منهج البحث العلمي 
قسم -كلية التربية-ديالى

 الجغرافية
 2019-2018 الثانية

 الفكر الجغرافي 
قسم -كلية التربية-ديالى

 الجغرافية
 لحد االن -2014 الرابعة

 

 : المقررات الدراسية التي قام التدريسي بتدريسها في الدراسات العليا: سابعاً 

 السنة الدراسية المرحلة القسم اسم المادة ت
1  

 2020/2021 الماجستير الجغرافية نصوص انكليزي
 

 : التي أشرف عليها التدريسي( االطاريح ، الرسائل : ) ثامناً 

 تاريخ االنجاز القسم أطروحة /رسالة األطروحة أو الرسالة عنوان  ت

1  
    

 ج

 ً  : االشتراك في مناقشات الرسائل واألطاريح الجامعية: تاسعا



 تاريخ المناقشة القسم -الكلية  -الجامعة  أطروحة /رسالة  الصفة عنوان األطروحة أو الرسالة ت

رواد الفكر الجغرافي الحديث قبل الفترة   1

 االكاديمية
 رسالة عضوا

كلية التربية -تكريت

قسم -للعلوم اإلنسانية

 الجغرافية
14/7/2015 

2  
 رسالة عضوا الجغرافية الطبيعية عند فكر وفيق الخشاب

كلية التربية -تكريت

قسم -للعلوم اإلنسانية

 الجغرافية
25/7/2016 

الفضاء االلكتروني ودوره في رسم خريطة   3

 جديدة للشرق االوسط
 رسالة عضوا

قسم -كلية التربية-ديالى

 الجغرافية
26/6/2017 

4  
 رسالة عضوا االستزراع السمكي في قضاء الخالص

قسم -كلية التربية-ديالى

 الجغرافية
20/2/2020 

النتاج الفكري لجغرافيي جامعة ديالى للمدة   5

 دراسة في الفكر الجغرافي 1999-2020
 رسالة عضوا

قسم -كلية التربية-ديالى

 الجغرافية
6/6/2021 

6  
     

 

 

 

 : التقويم العلمي للرسائل واألطاريح الجامعية: عاشراً 

 التاريخ القسم –الكلية  -الجامعة  الدراسة األطروحة /عنوان الرسالة ت

1  
    

 

 : التقويم العلمي للبحوث األكاديمية: حادي عشر

 التاريخ ( الدورية/اسم المجلة)الجهة عنوان البحث ت

فاعلية استراتيجية الدعائم التعليمية في حل مشكالت والتنمية التفكير   1

 التكاملي لدى طالبات الرابع االدبي في مادة أسس الجغرافية وتقنياتها
 1/9/2020 مجلة ديالى للبحوث االنسانية

اتجاهات مدرسي الجغرافيا في المرحلة الثانوية نحو استعمال تكنلوجيا   2

  المعلومات واالتصاالت
 1/9/2020 مجلة ديالى للبحوث االنسانية

فاعلية استراتيجية الدعائم التعليمية في حل مشكالت والتنمية التفكير   3

 التكاملي لدى طالبات الرابع االدبي في مادة أسس الجغرافية وتقنياتها
 23/6/2021 مجلة ديالى للبحوث االنسانية

4  
 8/3/2021 مجلة ديالى للبحوث االنسانية 2020-1999للمدة محددات النتاج الفكري لجغرافيي جامعة ديالى 

العقبات التي تواجه المعلمين والمتعلمين في التعليم االلكتروني في العراق   5

 محافظة ديالى انموذجا
 8/8/2021 مجلة ديالى للبحوث االنسانية

6  
   

 

 : العلميةالتقويم العلمي للبحوث األكاديمية المقدمة للترقيات : ثاني عشر

 الى –الترقية من  ت
عدد 

 البحوث
 الكلية   -الجامعة 

 الكتاب المرسلة فيها
 تاريخه رقمه

1  
   كلية التربية –تكريت  2 مدرس –مدرس مساعد 

 

 : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها التدريسي: ثالث عشر 

 نوع المشاركة مكان انعقادها التاريخ العنوان ت
1  

 باحث ديالى /كلية التربية للعلوم االنسانية  2015 المؤتمر العلمي الثامن

2  
 باحث تونس 2016 مؤتمر جيو تونس

3  
 باحث دهوك 2019 نقابة االكاديميين العراقيين /المؤتمر الدولي األول



4  
 باحث الكتروني 2021 مؤتمر يوم المياه العالمي

 باحث الكتروني 2022 مؤتمر يوم المياه العالمي  5
 

 : عنوانات البحوث في مجال التخصص: رابع عشر

 تاريخ النشر العدد /المجلد محل النشر عنوان البحث ت

دراسة في خريطة مدينة بلدروز باستخدام نظم   1

 المعلومات الجغرافية
مجلة منشورات علوم 

 تونس /جغرافية 
العدد  6المجلد 

19 
2016 

2  
تغيير مسار وادي اب نفط وسبل استثماره لتعزيز 

الموارد المائية في محافظة ديالى ونهر دجلة جنوب 

 العراق

الجامعة  /مجلة التربية 

 المستنصرية
العدد  6المجلد 

1 
2019 

3  
 لمحات من اثر اإلسالم في الفكر الجغرافي

مجلة اشنونا للدراسات 

 االنسانية
 2020أيلول  18

مشاريع الري والبزل في مشروع  انعكاسات صيانة  4

 الروز على استدامة الموارد المائية

المجلة الدولية للتخطيط 

العمراني والتنمية 

 االردن/المستدامة
 2021أيلول  1 /األول

 :المشاركة في التعليم المستمر: خامس عشر

 مكان انعقادها ورشة العمل/الندوة/عنوان المحاضرة ت
نوع 

 المشاركة
 بالمشاركة األمر االداري

 تاريخه رقمه جهة اإلصدار

1  
  

 /محاضر
 حضور

   

2  
 عمل لوحات تجسد أهمية البيئة

 /كلية التربية
 ديالى

 مشاركة 
شعبة التطوير 

 والتعليم المستمر
12428 27/8/2019 

3  
 العنف االسري بالعراق

 /كلية التربية
 ديالى

 مشاركة 
شعبة التطوير 

 والتعليم المستمر
10220 

20/12/202
0 

عمل مجسمات جغرافية في مجال الطاقة   4

 النظيفة والطاقة المتجددة
 /كلية التربية

 ديالى
 مشاركة

شعبة التطوير 

 والتعليم المستمر
621 12/1/2020 

5  
 تبرع بالكتب المنهجية 

 /كلية التربية
 ديالى

 مشاركة 
شعبة التطوير 

 والتعليم المستمر
85 5/1/2021 

6  
 بمخاطر المخدراتتوعية الشباب 

 /كلية التربية
 ديالى

 مشاركة
شعبة التطوير 

 والتعليم المستمر
1242 31/1/2021 

7  
 التدخين واثره على البيئة وصحة االنسان

 /كلية التربية
 ديالى

 مشاركة
شعبة التطوير 

 والتعليم المستمر
1926 16/2/2021  

باستخدام  3Dتصميم خرائط المدن   8

Google earth  
 /التربيةكلية 

 ديالى
 مشاركة

شعبة التطوير 

 والتعليم المستمر
3276 5/4/2021 

النتاج الفكري الجغرافي للدكتور وفيق   9

 ندوة /الخشاب
 /كلية التربية

 ديالى
 مشاركة

شعبة التطوير 

 والتعليم المستمر
  

االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة   10

 ندوة/كاستراتيجية للتنمية
 /كلية التربية

 ديالى
 مشاركة

شعبة التطوير 

 والتعليم المستمر
  

 /استدامة الموارد المائية في الفكر الجغرافي  11
 ورشة عمل

 /كلية التربية
 ديالى

 مشاركة
شعبة التطوير 

 والتعليم المستمر
  

 صفقة القرن وانعكاساتها على العراق  12
كلية التربية 

 المستنصرية
 مشاركة

شعبة التعليم 

 المستمر
2766 3/7/2022 

 

 

 :رئاسة وعضوية اللجان اإلدارية في الجامعة والكلية : سادس عشر 

 الموقع  عنوان اللجنة ت
أمر 

 /جامعي
 إداري 

 جهة اإلصدار تاريخه رقمه

1  
 الشعبة االدارية 31/12/2007 1957 امر اداري كلية التربية لجنة المقابلة والتعيينات



2  
      

3  
 الشعبة االدارية 23/9/2014 6656 امر اداري كلية التربية المركزيلجنة تدقيق منظومة القبول 

4  
 الشعبة االدارية 2/10/2014 6988 امر اداري كلية التربية فريق ضمان الجودة في الكلية

لجنة اعداد استمارة تقييم التطبيق   5

 الموحدة لالشراف العلمي والتربوي
 االدارية الشعبة 18/1/2015 1199 امر اداري كلية التربية

6  
 الشعبة االدارية 19/1/2015 1422 امر اداري كلية التربية لجنة متابعة وتنفيذ االمتحان االلكتروني

7  
لجنة بيان الراي في الية التعاون العلمي 

المشترك بين وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي والجهات المستفيدة
 االداريةالشعبة  28/2/2016 3277 امر اداري كلية التربية

8  
 الشعبة االدارية 27/3/2016 22/4637 امر اداري كلية التربية لجنة تحضيرية لندوة يوم المياه العالمي

9  
      

لجنة جمع البيانات وتوثيقها في قسم   10

 الجغرافية
 الشعبة االدارية 11/1/2017 22/981 امر اداري كلية التربية

11  
 الشعبة االدارية 12/1/2017 22/1086 امر اداري كلية التربية لجنة قياس درجة تقويم األقسام العلمية

12  
 الشعبة االدارية 9/5/2017 22/7752 امر اداري كلية التربية لجنة تقويم األداء المؤسسي

13  
      

14  
 الشعبة االدارية 11/1/2021 351 امر اداري كلية التربية لجنة تدقيقية

15  
 شعبة الدراسات العليا 14/2/2021 1791 امر اداري التربيةكلية  لجنة التعليم االلكتروني المدمج

لجنة المؤتمر العلمي الخامس لمناقشة   16

 بحوث التخرج المتميزة
 الشؤون العلمية 22/8/2021 8131 امر اداري كلية التربية

17  
  2022   كلية التربية لجنة مؤتمر يوم المياه العالمي 

 

 :الجوائز و شهادات التقدير  كتب الشكر ،: سابع عشر

 الجهة المانحة ت
كتاب 

 شهادة/شكر
 األسباب الموجبة تاريخه رقم الكتاب

1  
 /الوزير

 /رئيس الجامعة
 /عميد الكلية

    

2  
 جهود اعمال الوحدة الرياضية 27/11/2005 3563 شكر وتقدير عميد كلية الهندسة

3  
     

4  
     

5  
 جهود متميزة 15/2/2009 282 شكر وتقدير ديالى/عميد كلية 

6  
 جهود متميزة  24/2/2010 594 شكر وتقدير ديالى/عميد كلية 

7  
 عضو لجنة مؤتمر الكلية السادس 28/4/2010 س605 شكر وتقدير ديالى/عميد كلية 

 /عميد كلية التربية  8
 ديالى

 المشاركة في ندوة يوم المياه العالمي 22/3/2011 - شهادة تقديرية



 /التربيةعميد كلية   9
 ديالى

 جهود متميزة العداد مناهج االقسام 15/1/2012 141 شكر وتقدير

10  
 المشاركة بندوة علمية 31/12/2012 6/1901/أ شكر وتقدير عميد كلية القانون

اإلدارة  /عميد كلية  11

 واالقتصاد
 اهداء كتب لمكتبة الكلية 8/5/2014 677 شكر وتقدير

12  
 توزيع منحة الطلبة 26/5/2014 4475 شكر وتقدير ديالى/عميد كلية 

13  
 عضو لجنة امتحانية 3/9/2014 11667 شكر وتقدير رئيس جامعة

14  
 جهود متميزة 31/3/2015 8/5697 شكر وتقدير ديالى/عميد كلية 

15  
 جهود متميزة في احتفالية تخرج الطلبة 5/5/2016 8/6649 شكر وتقدير ديالى/عميد كلية 

16  
 مناقشة طالبة ماجستير 25/7/2016 7/51/4469 وتقديرشكر  تكريت /عميد كلية

17  
 جهود متميزة 22/9/2016 8/11596 شكر وتقدير ديالى /عميد كلية

18  
 جهود متميزة بالنشاطات العلمية 1/11/2016 8/13553 شكر وتقدير ديالى /عميد كلية

19  
 جهود متميزة 8/12/2016 15693 شكر وتقدير ديالى /عميد كلية

20  
 جهود متميزة في أداء الواجبات 12/12/2016 8/15745 شكر وتقدير ديالى /عميد كلية

 /عميد كلية التربية  21
 ديالى

جائزة التدريسي 

المتميز 

 بالنشاطات
11973 11/9/2017 

جهود متميزة في إقامة النشاطات 

 والمهرجانات

مركز أبحاث   22

 االهوار
 المشاركة في ورشة العمل 13/2/2019 212 شكر وتقدير

23  
 المشاركة في ندوة اليوم العالمي للمياه 26/3/2019 5524 شكر وتقدير ديالى /عميد كلية

24  
 تثمين جهود 25/7/2019 12618 شكر وتقدير رئيس جامعة ديالى

25  
 تميز بالتعليم االلكتروني 27/9/2020 5/4443ب ت  شكر وتقدير وزير التعليم العالي

26  
 جهود متميزة واتباع اإلجراءات الصحية 24/11/2020 5/6377ب ت  شكر وتقدير وزير التعليم العالي

 /عميد كليةالتربية  27
 ديالى

 جهود متميزة في القسم 28/12/2020 10647 شكر وتقدير

28  
 تثمين جهود 1/3/2021 2/432م و  شكر وتقدير وزير التعليم العالي

29  
     

30  
 تثمين جهود 2/5/2021 5755 شكر وتقدير رئيس جامعة ديالى

 /عميد كلية التربية  31
 ديالى

 جهود علمية بعقد الندوات المحلية والدولية 24/5/2021 4490 شكر وتقدير

32  
     

33  
     

34  
     

 /عميد كليةالتربية  35
 ديالى

 عضو لجنة مؤتمر لمناقشة بحوث التخرج 25/8/2021 8427 شكر وتقدير



36  
 تثمين األداء االكاديمي والمهني 26/8/2021 14/1430 م و شكر وتقدير وزير التعليم العالي

37  
 شكر وتقدير 2022/6/30 817/2م و شكر وتقدر وزير التعلم العالي

 


