الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب

االسـم واللقب العلمي

االستاذ الدكتورة سعدية عاكول منخي

التخصص العام والدقيق

جغرافية طبيعية /هايدرولوجي/
جيومورفولوجي

الربيـد اإلليكرتوني

d.saadia355@yahoo.com

عنوان رسالة املاجستري وأطروحة

رسالة املاجستري (أثر عامل التساقط على نظام

الدكتوراه

جريان املياه يف حوض نهر دجلة)
اطروحــة دكتــوراه (جيومورفولوجيــة حــوض
الثرثار واستثماراته االقتصادية)
.0أثر التلوث االعشعاعي على انتشار االمراض

عنوان البحوث العلمية املنشورة
فقط للعام الدراسي ()5102/5102

السرطانية يف حمافظة بغداد (مستشفى االمل
امنوذجاً) /جملة اآلداب.

.5املشاريع االروائية يف حوض نهر الفرات
قدمياً ،جملة االستاذ /كلية الرتبية – ابن رعشد
للعلوم االنسانية.
.3االثار البيئية لسد املوصل ودوره يف حصاد

املياه.
.4اخلصائص املورفومرتية حلوض وادي
السدير يف هضبة العراق اجلنوبية.
.2اخلصائص املورفومرتية ألحواض وديان
حمافظة واسط.
.2أثر التلوث األعشعاعي و انتشار األمراض
السرطانية يف حمافظة السليمانية و نينوى و
البصرة و بغداد.
.7اعشكاليات املياه وأثرها على البيئة يف
الوطن العربي (امنوذجاً دجلة والفرات يف
العراق) حبث القي يف مؤمتر البيئة واملياه
يف تركيا (.)5102
عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 .0اجلغرافية احليوية0111 .
 .5جغرافية الوطن العربي.

0111

 .3جغرافية افريقيا وجزرها.

5111

 .4اجلغرافية املناخية5110.
 .2البيئة (عدائه االنسان للبيئة)

5117

 .2البيئة الصحراوية وعشبه الصحراوية 5111

كتب الشكر والتقدير

أكثر من ( )31كتاب عشكر وتقدير من جهات
خمتلفة ،وزير ،رئيس جامعة ،عميد

املناصب اإلدارية اليت تقلدها

رئيس قسم اجلغرافية 5102-5103

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت

اكثر من  01عضويات اخرها عضو جملة

العلمية والفرق االستشارية

منتدى السالم الدولي
) دكتوراه/ طالب (ماجستري51 أكثر من

العدد اإلمجالي لإلعشراف على طلبة
الدراسات العليا

ً و مشرفا،ً وعضوا،ً رئيسا،) مناقشة21( أكثر من

Name and academic Title

Specialization (Major & Minor)
Email

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

Titles of Published Research

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

Professor .D. Sadia A.Menkhi AlSaleihi
Natural Geography/Hydrology
Geomorphology
d.saadia355@yahoo.com
Master's thesis (impact factor of
precipitation on the water flow
system in the Tigris River basin)
Doctoral thesis (geomorphology
Basin Thar Thar and economic
investment)
1. The
impact
of
radioactive
contamination on the spread of cancer
diseases in the province of Baghdad
(Amal Hospital a model) / Journal
Letters.
2. Irrigation projects in the Euphrates
River Basin old, a professor / Journal of
the Faculty of Education - Ibn Rushd
for Humanities.
3. Environmental effects of Mosul Dam

and its role in water harvesting.
4. Morphometric characteristics of the
basin of the valley Alasdair plateau in
southern Iraq.
5. Morphometric characteristics of the
basins and valleys of the province of
Wasit.
6. The
impact
of
radioactive
contamination and the spread of
cancer in the province of Sulaimaniyah
and Ninevah, Basra and Baghdad.

7. Problems of water and its impact on
the environment in the Arab world (a
model of the Tigris and Euphrates
rivers in Iraq) thrown in search of
Environment and Water conference in
Turkey (2016).
1. Geography of the Biosphere, Plant
and Animal,1999.
2. Geography of Arab world, 1998.
Titles of Published Books (Authored 3. Geography of Africa and its isles,
2000.
4. Geo-climatic, 2001
&Translated Books)
5. Environment (human hostility to the
environment (,2007.
6. Desert and semi-desert
environment in 2000.

More than 30 of thanks and
from
different
Letters of Appreciation & Recognition. appreciation
directions Minister / University
President / Dean
President in the Department of
Professional Experience
Geography, 2013-2015
Membership
(Journals,
Scientific
More than 10 membership
committees, etc.)

Total Number of Supervised Graduate

20 Students MA and Ph.D

Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.

More than 45 debate as chairman
and supervisor

