الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي

االستاذ الدكتور عبد اهلل صبار عبود

التخصص العام والدقيق

جغرافية طبيعية  /جيومورفولوجيا

الربيـد اإلليكرتوني

dr.abds@yahoo.com

عنوان رسالة املاجستري وأطروحة
الدكتوراه

املاجســتري دراســة جيومورفولوجيــة لــتغريا
جمـــر

والصـــويرة)

نهـــر دجلـــة بـــن املـــدا

والدكتوراه وديان غرب حبرية الرزازة الثانوية
واالشـــكا االرضـــية املتعلقـــة بهـــا دراســـة يف
اجلغرافية الطبيعية))
حتليل اخلصا ص املورفومرتية يف حوض وادي أبو شخري
باستعما تقانة نظم املعلوما
مورفولوجية منحدرا

اجلغرافية

أحواض بادية النخيب

التعرية املا ية يف حوض سرجنار وشوركة مشا
السليمانية باستعما تقانة نظم املعلوما

عنوان البحوث العلمية املنشورة

مقوما
منحدرا

غرب

اجلغرافية .)GIS

السياحة البيئية يف حبرية الرزازة
سلسلة جبا برانان دراسة جيومورفولوجية

التقييم اهليدرومورفومرتي حلوض وادي هنجري هياس)
يف حمافظة السليمانية
التحليل املورفومرتي حلوض وادي الغامني
جيومورفولوجية و هيدرولوجية املنخفضا

الصحراوية

الفيضا ) يف هضبة العراق
االلتواءا

و املنعطفا

النهرية لنهر سريوان دياىل) بن

امليدان و باوه نور و تطورها املورفومرتي للمدة -6591
)3162
التجاوزا

على استعماال

األرض احلضرية وآثارها البيئية

يف مدينة الصدر باستعما تقانة نظم املعلوما

اجلغرافية

GIS
التصحر وأثره يف التنمية الزراعية يف قضاء الصويرة ،جملة
البيئة العراقية اجلديدة،
إمكانية استثمار مياه وادي العربة يف زيادة إنتاج حمصو
القمح
املوارد املا ية يف العراق احلقا ق واإلدارة املتكاملة)
اخلصا ص النوعية للمياه اجلوفية يف قضاء بدرة

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
كتب الشكر والتقدير
املناصب اإلدارية اليت تقلدها

ال يوجد
اكثر م  11شكر وتقدير م جها

خمتلفة

ر يس ومقرر للدراستن االولية والعلية
الصباحية واملسا ية يف قسم اجلغرافية ،فضالً
ع منصب معاون العميد لشؤون الطلبة

ذكر العضوية يف هيئا

حترير اجملال

اكثر م  61عضوية

العلمية والفرق االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة
الدراسا

 69طالب ماجستري ودكتوراه

العليا

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشا

اكثر م  91مناقشة ر يساً وعضواً مشرفاً

Name and academic Title

Specialization (Major & Minor)
Email

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

Professor. Dr. Abd Allah Sabaar
Abood
Natural Geography /
Geomorphology
dr.abds@yahoo.com
Master (geomorphology study of
changes in the course of the Tigris
River between the towns and
Essaouira)
Doctorate (Diane West Lake Razaza
secondary forms ground relating
thereto (the study of the natural
))geographical

Titles of Published Research

1. Morphometric characteristics
analysis in the basin and Wadi
Abu snore using GIS technology
2. The morphology of the slopes
of desert basins Nukhayib
3. Water erosion in the basin
and Srzinar Churkh northwest
of Sulaymaniyah using the
technology
of
geographic
information systems (GIS).
4. Elements of eco-tourism in
Razaza
5. Brannan slopes of the
mountain range geomorphology
study
6. Alheidromurfomitri
evaluation of the basin and the
Valley (Qarahanjir Hias) in the
7. province of Sulaymaniyah
Morphometer analysis of Wadi

Titles of Published Books (Authored

al-Ghanemi
8. Geomorphology
and
hydrology desert depressions
(Alvedhat) plateau in Iraq
9. Twists and turns of the river
Sirwan River (Diyala) between
the field and Paweh Noor and
development Morphometer for
the period (1956-2013)
10. The abuse on urban land
use and environmental impacts
in Sadr City, the use of GIS
technology GIS
11. Desertification and its
impact
on
agricultural
development in the district of
Essaouira, the new Iraqi
environment magazine.
12. The possibility of water
valley lesson invest in increased
production of wheat crop
13. Water resources in Iraq
(facts
and
integrated
management)
14. Qualitative characteristics
of groundwater in Badrah
There is no

&Translated Books)
Letters of Appreciation & Recognition.

Professional Experience

More than 60 of thanks and
appreciation
from
different
directions
President and Rapporteur of the
preliminary studies the morning
and evening and the attic in the
Department of Geography, as well

Membership

(Journals,

as the position of Associate Dean
for Student Affairs
Scientific
More than 10 membership

committees, etc.)
Total Number of Supervised Graduate

15Students MA and Ph.D

Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.

More than 50 debate as chairman
and supervisor

