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 أوال : انًعهىياخ انعايح

 

 َجية واني يحسٍ انًانكيحسيٍ  االســــــــــــى

 25/9/1985بغذاد    يحم و تاضيد انىالزج

 2018 تاضيد انحصىل عهيها يغبعذ يذسط انًطتثح انعهًيح

 وخذيبث يذٌجغشافيت  انترصص انسقيق / انًساض انثحثي جغشافيت انعاوانتـرـصــص 

 تذسيغي  انىظيفـــــح

 عي/ قغى انتبسيخ / تذسنهعهىو االَغبَيت جبيعت بغذاد/ كهيت انتشبيت ابٍ سشذ  عُىاٌ يحم انعًم

 واالَكهيضيت  انعشبيت انهغاخ انتي يجيسها

 انهاتف انُقال / 

 انثطيس االنكتطوَي

Hussein.n@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 07716306620 

   ثاَيا : انًؤهالخ انعهًيح

 

 انشهازج
 تاضيد انحصىل  انجهح انًاَحح نهشهازج 

 انقسى انكهيح انجايعح عهً انشهازج

 2009 جغشافيت كهيت انتشبيت ابٍ سشذ  بغذاد انثكانىضيىس

 2018 جغشافيت كهيت انتشبيت ابٍ سشذ  بغذاد انًاجستيط

    التىجذ آذطي

 

 ثانثا : انتسضج انىظيفي

 انً -انفتشة / يٍ  انجهت انىظيفت ث 

 2012 كهيت انتشبيت ابٍ سشذ  -جبيعت بغذاد  يعبوٌ يالحع 1

 2015 كهيت انتشبيت ابٍ سشذ  -جبيعت بغذاد  يالحع 2

 2020-2018 كهيت انتشبيت ابٍ سشذ  -جبيعت بغذاد  يغبعذذسط ي 3

 

 

 

 انسيطج انصاتيح

 جايعح تغساز/ كهيح انتطتيح اتٍ ضشس نهعهىو االَساَيح   
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 ضاتعا : انجايعاخ انتي زّضس فيها

 انً –انفتطج /  يٍ  انجايعح انقسى( –انجهح  )انًعهس / انكهيح  خ

 انً حذ االٌ 2018يٍ  جبيعت بغذاد ابٍ سشذ/ قغى انتبسيخ كهيت انتشبيت 1

2    

 

  ذايسا : احصائياخ و تياَاخ

 انتفصيم انًعهىياخ و انثياَاخ خ

1 
عذد انًىاد انذساعيت انتي قبو بتذسيغهب في انذساعبث األونيت 

 وانعهيب

 انعهيب االونيت

 ال يىجذ 1

2 
انحصىل عهً جبئضة انعهًبء او جبئضة األعتبر عذد يشاث 

 األول 

 جبئضة األعتبر األول جبئضة انعهًبء

 ال يىجذ ال يىجذ

 طبنب 6 عذد يشبسيع انتخشج نطهبت انغُت انًُتهيت انتي اششف عهيهب 3

 

4 
 عذد انشعبئم واالطبسيح انتي اششف عهيهب 

 دبهىو دكتىساِ يبجغتيش

 ال يىجذ ال يىجذ تىجذال 

 

5 
 عذد انشعبئم واالطبسيح انتي َبقشهب 

 دبهىو دكتىساِ يبجغتيش

 ال يىجذ ال يىجذ ال يىجذ

 

6 
 عذد انشعبئم واالطبسيح انتي قيًتهب عهًيب  

 دبهىو دكتىساِ يبجغتيش

 ال يىجذ ال يىجذ ال يىجذ

 

7 
 عذد انًؤتًشاث انتي يشبسك فيهب داخم وخبسج انعشاق

 خبسج انعشاق داخم انعشاق

 ال يىجذ 11

8 
عذد انىسػ وانُذواث وانحهقبث انتي شبسك فيهب داخم خبسج 

 وانعشاق

 خبسج انعشاق داخم انعشاق

 ال يىجذ 43

9 
عذد انبحىث انًُشىسة في يجالث او يؤتًشاث داخم وخبسج 

 انعشاق

 خبسج انعشاق داخم انعشاق

 ال يىجذ ال يىجذ

 انعشاقعذد انبحىث انتي قىيهب عهًيب  داخم وخشاج  10
 خبسج انعشاق داخم انعشاق

 ال يىجذ ال يىجذ

 ال يىجذ عذد بشاءاث االختشاع 11

 عذد انجىائض وانشهبداث انتقذيشيت داخم وخبسج انعشاق  12
 خبسج انعشاق داخم انعشاق

 ال يىجذ 23

 ًتقيعذد انكتب انًؤنفت وانًتشجًت وانً 13
 انًقيًّت انًتشجًت انًؤنفت

 ال يىجذ يىجذال  ال يىجذ
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 عذد انُذواث انتطىيشيت انتي يشبسك فيهب  14
 خبسج انعشاق داخم انعشاق

 ال يىجذ 11

15 

 أعذاد انًغبهًبث  

 في

 خذيت انًجتًع

 ال يىجذ عقىد اعتشبسيت بحثيت

 َذواث و وسػ عًم

 

 

43 

 ال يىجذ عقىد تُفيز يهًت

 ال يىجذ دوساث تعهيى يغتًش

 7 الصفيت َشبطبث 

 10 َشبطبث اعالييت

 ال يىجذ آخشي

16 
عذد نجبٌ االيتحبٌ انشبيم و االيتحبٌ انتُبفغي نهقبىل في 

 انذساعبث انعهيب

 االيتحبٌ انتُبفغي االيتحبٌ انشبيم

 ال يىجذ ال يىجذ

17 
عذد انهجبٌ انتي شبسك بعضىيتهب داخم و خبسج وصاسة انتعهيى 

 انعبني

 خبسج انتعهيى انعبني انعبنيداخم انتعهيى 

 ال يىجذ ال يىجذ

 عذد كتب انشكش و انتقذيش 18
 وصيش

سئيظ 

 جبيعت

عًيذ 

 كهيت
 آخشي

1 2 16 7 

 عذد انعقىببث 19
 وصيش

سئيظ 

 جبيعت

عًيذ 

 كهيت
 آخشي

 ال يىجذ ال يىجذ ال يىجذ ال يىجذ
 

      وانذونيتعبدعب : عضىيت انهيئبث أو انجًعيبث أو انًؤعغبث انًحهيت 

 انً –فتشة انعضىيت / يٍ  انجهت اعى انهيئت او انجًعيت او انًؤعغت ث 

 حتً االٌ 2111 حكىييتغيش  انغالو انذوني نثقبفت وانعهىويُتذي  1

 2121-2118 حكىييتغيش  انثقبفت وانتًهيذ نحيبة يثبنيتيُتذي  2

      عببعب : انُشبطبث انعهًيت اآلخشي

 عسز كثيط يٍ انُسواخ ذسيح انًجتًع انًسَي ويسضب زوني في انتًُيح انثشطيح انًساهًيح 

 االيتياظاخ:

 .0202 -4-4شهساء يٍ انسضجح االونً : استشهاز االخ انكثيط احًس َجية واني في شو 

 

 


