
 رجاء خلٌل احمد حسن الدلٌمً -االسم الكامل :

 8661بغداد  -تولد :

حاصلة على شهادة البكالورٌوس من قسم الجغرافٌة / كلٌة  -: التحصيل العلمي

وعلى الماجستٌر من جامعة دٌالى قسم 8661جامعة بغداد/  التربٌة ) ابن رشد ( /

الموسومة ) أثر النقل بالسٌارات فً عن الرسالة  6116الجغرافٌة كلٌة التربٌة عام 

وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد  البناء الوظٌفً والعمرانً لمدٌنة بعقوبة(

 عن االطروحة الموسومة ) الوظٌفة السكنٌة فً مدٌنة الخانقٌن (.6186عام 

 -:األلقاب العلمية

أستاذ ب ولق 1/6186/ 81ولقب مدرس فً  4/3/616حصلت على لقب م.م فً 

 8/6/6185مساعد فً

( مستله من اطروحة 6) ( بحوث1) 6181عددها لحد عام  -: البحوث المنشورة

 وبحث واحد قٌد االنجاز1الدكتوراه

كتاب مشترك مع  االستاذ الدكتور خضٌر خزعل التمٌمً  -:شورةنالكتب الم

ٌة عن ودراسة بعنوان ) للكل مكان حكابعنوان ) النقل الحضري فً مدٌنة بعقوبة (.

 تطور المنطقة التجارٌة المركزٌة لمدٌنة بعقوبة (

فً جامعة دٌالى للعامٌن الدراسٌٌن لمادة المدن قمت بالتدرٌس كمحاضرة 

و تدرٌسٌة فً جامعة السلٌمانٌة / كلٌة األداب  6111/6111وعام  6116/6111

قسم الجغرافٌة لمادة الجغرافٌة االقلٌمٌة ثم تدرٌسٌة فً جامعة  6111/6116من

ولحد االن قمت خاللها بالتدرٌس للمرحلة الثانٌة لمادة منهج  6116دٌالى من عام 

وتدرٌس بحث ومادة المدن للمرحلة الثالثة وجغرافٌة الوطن العربً للمرحلة الرابعة 

وقمت بتدرٌس مرحلة 6181/ 6186مادة جغرافٌة النقل للمرحلة الرابعة للعام 

لمادة جغرافٌة السكان ولعام  -6184/6185الماجستٌر لالعوام الدراسٌة 

ولنفس المادة للعام  لمادة جغرافٌة االستٌطان الحضري والرٌفً 6185/6186

كذلك لمادة تحلٌل شبكات نقل لمرحلة الدكتوراه للعام  6181/  6186الدراسً 

 .نفسه 

واطروحة  ماجستٌر فً قسم الجغرافٌة فً جامعة دٌالى سائلر (5) قمت بمناقشة

 دكتوراه واحدة. 

 



  -: المؤتمرات العلمية

 6183مؤتمر جٌو تونس عام  -8      

 6183مؤتمر االول لجامعة كرمٌان  -6       

 )حضور(6184جامعة كرمٌان   مؤتمر كلٌة العلوم والرٌاضة االول/ -3       

 ٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة دٌالى  مؤتمر كلٌة الترب -4      

 -الندوات العلمية:

 6184و 6183تً ٌقٌمها قسم الجغرافٌة لعام ورقات عمل لندوات المٌاه ال

 6186ندوة االحتباس الحراري التً اقامتها كلٌة التربٌة ) ابن رشد ( عام 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Full name: Rajaa Khalil Ahmed Hassan al-Dulaimi                            

Generate: - Baghdad 1968                                                                  

Education: - BA geographical / College of Education 

Department (Ibn Rushd) / Baghdad University / 1990 and a 

master's from the University of Diyala geographical College of 

Education Department in 2006 for the message tagged (the 

impact of cargo transport in the functional and urban 

construction for the city of Baquba) and a Ph.D. from the 

University of Baghdad in 2012 for the thesis tagged (residential 

Position in Khanqan.) 

Scientific titles                                                                                        

she got the title of MM in 4/3/206 and the title of teacher at 

17.07.2012 and the title of assistant professor of 09.01.2015 

Research published: - reducing the number in 2017 (8) 

Research (2) reprints of the doctoral thesis 0 and one search 

under way 

Books advice: - Joint book with Prof. Dr. Khudair Khazaal 

Tamimi entitled (urban transport in the city of Baquba.) 

I taught as a lecturer for the material cities in Diyala University 

for two semesters 2006/2007 and in 2007/2008 and teaching at 

Sulaimaniyah University / Faculty of Arts from 2007/2009 

geographical geographical substance regional section, and then 

teaching at the University of Diyala in 2009 and so far during 

which I taught for the second phase of a substance approach 

Search and substance cities for the third stage and geographic 

Arab world for the fourth stage and I taught master stage of the 



academic year 2014 / 2015- substance geographic and 

population in 2015/2016 to material urban and rural 

settlement geography. 

I discuss three master theses in the Department of Geography 

at the University of Diyala 

 

Scientific conferences                                                                                          

Geo Tunisia Conference 2013 1- 

2-The first conference of the League of Garmian 2013 3-The 

Conference of the Faculty of Science and Sport First / University 

Garmian 2014 (attendance                          ) 

4-The Conference of the College of Education for Humanities / 

University of Diyala 

Scientific seminars                                                                              

Working papers for seminars hosted by the Water Department 

of Geography for 2013 and 2014                                                    

Global warming symposium hosted by the Faculty of Education 

(Ibn Rushd) in 2012 


