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اثراملنظومات الضغطيةالسطحيةوالعليا يف -1 والدكتوراه عنوان رسالة املاجستري 

 تكون العواصف 

 .الغباريةيف العراق

أثر املنخفضات احلرارية يف -الدكتوراه -2

 طقس العراق ومناخه.

تكرار الركود اهلوائي فوق العراق  -1 عنوان البحوث العلمية املنشورة

 واملنظومات الضغطية املشكلة له

لالعاصري  تباين التكرار السنوي والشهري -2

املدارية)اهلرييكني(وبعض الظواهر املؤثرة 

 عليها.

دور غاز ثاني اوكسيد الكربون يف التغري  -3

 املناخي.

احتماالت االمطار السنوية والفرتات  -4

 الزمنية لتكرارها يف العراق.

العوامل املتحركة املؤثرة يف سرع  -5

 الرياح القوية واجتاهاتها يف العراق.

تكراراالعاصري املدارية واثرها يف امطار  -6

 العراق)حالة دراسية حمطة بغداد(



 / عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 11 كتب الشكر والتقدير

 اليوجد  اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية والفرق 

 االستشارية

مجلة كلية هيئة تحرير عضو لجنة في  /1

 اآلداب /جامعة بغداد

 

 5 العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 12 العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

 

 

 

 

 

Assistant prof Dr.Taghreed ahmed umran  Name and academic Title 

Geography/ Climate Specialization (Major & Minor) 

Taghreedalqadi1@gmail.com Email 

1- the impact of upper and surface 

pressure systems on the creation of 

duststorms in Iraq 

2- the influence of thermal  depressions 

on the wether and climate of Iraq 

Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation 

1- repeat col area on Iraq and the 
pressure systems component. 

Titles of Published Research  

mailto:Taghreedalqadi1@gmail.com
mailto:Taghreedalqadi1@gmail.com


2-   
Monthly and annual repetition tropical 
cyclone hurricane variation and 
some phenomenaaffecting them. 
3- The role of carbon dioxide in climate 
change. 
4-potentiality of annual rainfall and time 
periods to be repeated in Iraq. 
5. moving factors affecting 
the Quicken strong winds and trends in 
Iraq. 
6repeat  tropical rainfall and its impact 
on Iraq (Baghdad Station Case Stud.  

None Titles of Published Books(Authored 

&Translated Books) 

10 Letters of Appreciation & Recognition. 

None Professional Experience 

 1 / Member of the Committee on the 

editorial Faculty of Arts / University of 

BaghdadAuthority  

 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

5 Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

12 Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


