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 8102على ترقية الى درجة استاذ مساعد في كلية الاداب جامعة بغداد في عام  حصل. 

 من جامعة وارسو في بولندا في  )تغيرات مناخية( في الجغرافيةعلوم الارض  هحصل على شهادة الدكتورا

01\08\8101. 

 8118جامعة بغداد عام  –من كلية الاداب  )علم املناخ( حصل على شهادة املاجستير في الجغرافية. 

  0111جامعة بغداد عام  –حصل على درجة البكالوريوس في الجغرافية من كلية الاداب. 

 

 

 معلومات تعريفية

 التحصيل العلمي

 كاديمية :ألاالتدريس والانشطة 
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  8113\3\2في بدرجة مدرس مساعد جامعة بغداد  –عين في كلية الاداب. 

 8112\4\01ولغاية  8117\4\2من للمدة  جامعة الانبار - عمل في كلية التربية للعلوم الانسانية. 

  8111\3\81ولغاية  8112\4\07عمل في كلية الزراعة جامعة بغداد للمدة من. 

  ولحين تحرير هذا املوجز. 8112\4\81جامعة بغداد من  –كلية الاداب  –عاد للعمل في قسم الجغرافية 

  غايةول 8102\08\1الجغرافية ونظم املعلومات الجغرافية من شغل منصب مقرر الدراسات العليا في قسم 

1\08\8180. 

  

 .8111مجلة جامعة الانبار للعلوم إلانسانية ، الراحة واقاليمها في العراق اعتمادا على املخطط الحياتي الوليكاي ،  .0

 .8111والاعجاز القراني ، مجلة كلية الاداب جامعة بغداد، الغيوم وتركيبها بين الحقيقة العلمية  .8

، املبادئ الاساسية وأمكانية التطبيق ضمن البيئات الجافة الدافئة )العراق حالة  UTCIمؤشر املناخ الحراري العالمي  .3

371.-311، 083مجلة الاداب ،  )دراسية

ألاوسط،مجلة كلية الاداب  الفرات محافظات في النخيل أشجار على والحميرة الدوباس آفتي انتشار في املناخي التغير أثر .4

. 032 عدد 3 مجلد ،8180جامعة بغداد ، 

 الدوحة. –املركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات  عناملناخ والحضارة )كتاب(  .1

 املناخ الحيوي البشري )كتاب(. .1

7. Muslih K.D & Błażejczyk K, Millennial and contemporary changes of Near East climate, 

Kosmos; Problemy Nauk Biologicznych, 2022, Vol 70 No. 4. 

8. Muslih, K.D, 2021, Annual and Monthly Trends of Cooling and Heating Degree-Days in 

Four Different Cities in Iraq as an Index of Energy Consumption. Asia-Pacific J Atmos Sci, 

Dol; https://doi.org/10.1007/s13143-021-00233-6. 

9. Al-Qadi  T.A., Muslih K.D and Shiltagh A.G, 2021, Analysis of Correlation and Coupling 

between El Niño-Southern Oscillation and Dust Storms in Iraq from 1971 to 2016, Iraqi 

Geological Journal, Vol.54, No. 1E, pp. 103-113. DOI: 

https://doi.org/10.46717/igj.54.1E.9Ms-2021-05-30.  

10. Muslih K.D., Błażejczyk K. (2016). The Inter-Annual Variations and the Long-Term Trends 

of Monthly Air Temperatures in Iraq over the Period 1941-2013, Theoretical and Applied 

Climatology, first online: 26 August 2016, doi:10.1007/s00704-016-1915-6. 

11. Muslih K.D., (2014). Identifying the Climatic Conditions in Iraq by Tracking down Cooling 

Events in the North Atlantic Ocean in the Period 3000–0 BC, Miscellanea 

Geographica. Volume 18, Issue 3, Pages 40–46, ISSN (Online) 2084-

6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2014-0016. 

 

 

 )ضمن التخصص الدقيق(البحوث العلمية 
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 : العالمية ابرزهامحلية و ال د من المؤتمرات العلميةيعدالشارك في 

1. 1 “ COP19/ CMP9 united nations, climate change conference”, Faculty of Geography and 

Regional Studies, University of Warsaw, Warsaw, 20
th

 of November 2013. 

2.  “Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka and others) on past cultures 

and civilizations”, Institute of Archaeology of Cardinal Stefan Wyszyński University in 

Warsaw Department of Climatic Geology, Faculty of Geology, Warsaw University, 28th – 

29
th

 of November 2014.  

3. American Association of Geographers, 2015 AAG Annual Meeting, Chicago, Illinois, USA, 

from 21
th

 – 25
th

 of April 2015 . 

4. American Association of Geographers, 2016 AAG Annual Meeting, San Francisco, 

California, USA, from 29
th

 of March to 2
nd

 of April  2016  . 

واملوسوم )العلوم الانسانية : الرصانة العلمية  اقامتة كلية الاداب جامعة بغداد املشاركة في املؤتمر العلمي الذي .5

 .  8107\08\07بتاريخ  والجدوى التطبيقية(

واملوسوم )العلوم الانسانية واشكالية الواقع العراقي  اقامتة كلية الاداب جامعة بغداد املشاركة في املؤتمر العلمي الذي .6

 . 8102\08\01( بتاريخ 8113بعد 

ية للمشكالت العراقية املعالجات ألاكاديماملشاركة في املؤتمر العلمي الذي اقامته كلية الاداب جامعة بغداد واملوسوم ) .7

 .8101\08\01السياسية والاجتماعية( بتاريخ 

 .امعات واملراكز البحثية العراقيةاقيمت في الجالتي  والندوات العلمية العمل ورشمن  املئاتشار  في امل .8

 
 

 خبير علمي لعدد من المجالت العلمية العالمية الرصينة منها :
1. 2016-2021 Reviewer for the International Journal of Biometeorology, Springer Nature. 

2. 2019 Reviewer for the Journal of the Earth and Space Physics (JESP), Institute of 

Geophysics, Tehran University, Iran. 
3. 2020     Reviewer for the Science Progress Journal, Science Reviews Ltd, United Kingdom. 

4. 2018    Reviewer for Geographia Polonica, Polska Akademia Nauk, Poland. 

5. 2021     Reviewer for the Iraqi Geological Journal, the Union of Iraqi Geologists (UIG), 

Iraq.  

6. 2021  Reviewer for 10. International Scientific Conference on Environment and 

Sustainable Development. 

7. 2016 to present   Reviewer for numerous national journals published in Arabic languages.  
 

 خبير علمي لعدد من املجالت املحلية املعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحق العلمي . .2

 املاجستير والدكتوراه في الجامعات العراقية .خبير علمي لعشرات رسائل  .1

 ناقش عدد من الرسائل والاطاريح في الجامعات العراقية . .01

 

 الجوائز وكتب الشكر والتقدير 

 التقييم والخبرات العلمية
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في الباحث استلمها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي ،  يوم العلم العراقيحاصل على جائزة  .0

 . 8107-11-81احتفالية يوم العلم 

 . 8107حاصل على جائزة الابداع العلمي من قبل عميد كلية الاداب لعام  .8

 تقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي .الشكر و ال حصل على العديد من كتب .3

 .من السيد رئيس جامعة بغداد حصل على العديد من كتب الشكر والتقدير  .4

  .مختلفة من عمداء كليات عراقية التقديرحصل على العشرات من كتب الشكر و  .1

 

 

 اللغة العربية.

 اللغة الانكليزية.

 اتــــــــغـالل


