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 القومية : العربية 

 . 5142/  5/  52في التعليم العالي والبحث العلمي : مباشرة تاريخ اول 

 االختصاص العام : الجغرافية 

 االختصاص الدقيق : الجغرافية البشرية )  جغرافية السياحة واالثار  (

 اللقب العلمي : استاذ مساعد دكتور

 الشهادات العلمية :  ثانيا :

امعة ج –كلية االداب  –على شهادة البكالوريوس من قسم الجغرافية  البكالوريوس : حصلت   -4

 . 5119 – 5112الكوفة في سنة 

لكوفة اجامعة  –كلية االداب  –على شهادة الماجستير من قسم الجغرافية  الماجستير : حصلت   -5

 . 5142في سنة 

 جامعة الكوفة –كلية االداب  –على شهادة الدكتوراه من قسم الجغرافية  الدكتوراه : حصلت   -2

 . 5142في سنة 

 تحليل جغرافي للمواقع االثارية في محافظة النجف  عنوان رسالة الماجستير :

 تحليل مكاني للمواقع االثارية المنقبة في محافظات الفرات االوسط  عنوان اطروحة الدكتوراه :

 :ثالثا : التدريس 

 جامعة الكفيل -عملت تدريسي في قسم السياحة الدينية  -4

 . جامعة الكفيل   –تدريسي في قسم االعالم  -5

 



 المواد التي قام بتدريسها : رابعا : 

  قسم السياحة الدينية  -المرحلة الثانية  –اساليب البحث العلمي 

  السياحة الدينية قسم -المرحلة الرابعة  –تحليل المواقع السياحية 

  قسم السياحة الدينية  -المرحلة االولى  –تاريخ وحضارة 

  قسم السياحة الدينية  -المرحلة الثالثة  –التنمية والتخطيط السياحي 

  قسم االعالم  –المرحلة الثانية  –مناهج البحث العلمي 

  قسم االعالم  –المرحلة الثالثة  –االعالم الجديد 

  قسم االعالم  –االذاعة والتلفزيون االدارة والتخطيط في 

 

 االدارية  : : المناصب خامسا 

 .  حاليا ( الكفيلجامعة الدراسات االنسانية سابقا ) مقرر لقسم السياحة في كلية -4

 .  الكفيلمقرر لقسم االعالم في جامعة  -5

 . مقرر مجلس الجامعة   -2

 ومستمر حاليا  5151/  2/  48رئيس قسم االعالم من تاريخ  -1

 خامسا : اللجان العلمية : 

 وخارجها الكفيل ة في جامعة ( لجنة علمية واداري22شاركت في اكثر من )

 . عضو هيئة التحرير في مجلة االطروحة  -

 عضو الجمعية الجغرافية المصرية . -

 سادسا : البحث العلمي : 

وبعضها نشر في  دوليةمحلية و منها في مؤتمرات وندوات علمية ( بحث علمي ،42شاركت ب)

  -مجالت علمية محكمة وهي كما يأتي :

مقومات السياحة االثارية وامكانات التنمية المستدامة لمواقع االثار في محافظة النجف . نشر  -4

 . 5142في مجلة الجامعة االسالمية سنة 

االعالم في التنمية السياحية في محافظة النجف  مشاركة في مؤتمر العتبة العباسية سنة  دور -5

5141 . 

كلية  –التخطيط السياحي واثره في التنمية السياحية  ، نشر في وقائع المؤتمر الدولي االول  -2

 . 5142الدراسات االنسانية الجامعة 



 – محافظة بابل نشر في مجلة كلية التربية للبنات التوزيع الجغرافي لمواقع االثار المنقبة في -1

 . 5142جامعة الكوفة 

 نشر في مجلة كليةتحليل جغرافي لمواقع االثار االسالمية في محافظات الفرات االوسط   -2

 . 5142الدراسات االنسانية الجامعة 

مر الدولي ائع المؤتالجغرافية لتنمية السياحة االثارية في محافظة بابل ، نشر في وقالمقومات  -2

 . 5142جامعة الكوفة  –االول ، كلية االثار والتراث 

نشر في  ،المستقبلية  مقومات السياحة البيئية في منطقة هور الدلمج بالعراق وامكانات التنمية 2

ولي الد في جمهورية مصر العربية ضمن المؤتمر الجغرافي مجلة الجمعية الجغرافية المصرية

 . 5142 الجامعة المنوفية  -االول الذي اقيم في كلية االداب 

ي في وقائع المؤتمر الدول لنجف االشرف وسبل تطويرها ، نشرالخدمات السياحية في مدينة ا -9

 ( 5149/  2/  42- 41جامعة ميسان للمدة ) –االول لكلية التربية 

 (تم المشاركة 5142 – 5142العراق للمدة )تمثيل كارتوكرافي لحركة النزوح السكاني في  -8

به في المؤتمر الدولي االول حول النزوح والهجرة السكانية في العراق الذي اقامته جامعة الكفيل 

 .  5148، ونشر في مجلة معين بالتعاون مع جامعة الكوفة 

احيا ارها سيتحليل جغرافي لمقومات الحضارة في مدينة الوركاء االثارية وامكانات استثم – 41

 . 5151نشر في مجلة كلية التربية االساسية جامعة بابل 

 – 5142التباين المكاني والزماني المراض السرطان في محافظة النجف االشرف للمدة ) -44

سية ، جامعة القاد –، كلية التربية ادسية في االداب والعلوم التربوية ( نشر في مجلة الق 5148

5151 . 

بفايروس كورونا في العراق واثارها وطرق الوقاية منها  لإلصاباتكاني والزماني التباين الم -45

 . 5151. نشر في مجلة البحوث الجغرافية ، كلية التربية للبنات جامعة الكوفة 

" ناحية القادسية" تمت المشاركة به في  استعماالت االرض الزراعية في قرية النغيشية -42

ي جامعة بابل ، ونشر ف –المؤتمر الدولي االفتراضي االول الذي اقامته كلية التربية االساسية 

 العدد الخاص بالمؤتمر . .

 

 سابعا : كتب الشكر والشهادات التقديرية : 

المشاركات في (كتاب شكر وعدد كبير من الشهادات التقديرية ، ذلك عن 52حصلت على )

 . ةاالداريا إلنجاز االعمال تثمين تمرات والندوات العلمية ، والمؤ
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