
 

 

 

 

 

 

 الركابي : يىنس كامل علي منصىرالذكتىر  المساعذ األستار

 معلىماث شخصيت
 :يزعٔط انحبنخ االعزًبػٍخ . 

 :ػطاقٍخ. انغُؽٍخ 

 :ؼُخ. 88 انؼًط 

 :ثغساز يكبٌ انٕالزح. 

 :ٌانٕانس يزٕفً ٔانٕانسح ػهى قٍس انحٍبح انٕانسا. 

 ثغساز ثٍ ضشسعبيؼخ ثغساز كهٍخ انزطثٍخ ا [ 0202]  مىجز المؤهالث

 يبعؽزٍط/ يُبخ

 انحصٕل ػهى شٓبزح انسكزٕضاِ فً اذزصبص انًُبخ 

 ثغساز عبيؼخ ثغساز كهٍخ انزطثٍخ اثٍ ضشس [ 0208]  التحصيل العلمي

 يسضغ   

 

 الخبرة المهنيت
 غطافٍخ / عبيؼخ ثغساز/ كهٍخ انزطثٍخ اثٍ ضشسثكبنٕضٌٕغ ع

  0208ثكبنٕضٌٕغ قبٌَٕ انغبيؼخ انًؽزُصطٌخ 

 ٌظذط 

 

 

االختراعاث المسجلت 

 والمنشىراث

، يُشٕض فً يغهخ انغًؼٍخ انغغطافٍخ انؼطاقٍخ  انؼٕاصف انغجبضٌخ فً يحبفظخ ثغساز زضاؼخ احصبئٍخ .0

 .  0229نؽُخ  008انؼسز 

انزطثٍخ االَؽبٍَخ عبيؼخ ، يُشٕض فً يغهخ  انًُرفضبد انًُسيغخ انًؤصطح فً طقػ ٔيُبخ انؼطاق .0

 . 0200 ؼُخ 007انؼسز  شي قبض

ثحش يُشٕض فً يغهخ كهٍخ  يؤشطاد ضاحخ االَؽبٌ فً يسٌُخ انؽًبٔح )زضاؼخ فً انًُبخ انزطجٍقً( .8

 .0208انزطثٍخ االَؽبٍَخ/عبيؼخ شي قبض انؼسز انطاثغ نهؼبو 

، يُشٕض فً  االذبزٌس انٕٓائٍخ ٔػالقزٓب ثبنًُظٕيبد انضغطٍخ انؽطحٍخ فً شجّ انغعٌطح انؼطثٍخ .4

 . 0207انغعء انضبًَ نؽُخ  044ز يغهخ األؼزبش انؼس

االَجؼبعبد انٕٓائٍخ ٔػالقزٓب ثبنًُظٕيبد انضغطٍخ انؽطحٍخ انًطافقخ ػهى شجّ انغعٌطح انؼطثٍخ  .5

 . 0208نهؼبو  045ثحش يُشٕض فً يغهخ االؼزبش انؼسز 

ؼبو انزهٕس انؽًؼً فً قضبء انطصبفخ نًسٌُخ ثغساز ثحش يُشٕض فً انغبيؼخ انؼطاقٍخ كهٍخ االزاة نه .6
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 



0207. 

االصبض انؽٍبحٍخ الْٕاض عُٕة انؼطاق )إْاض يٍؽبٌ إًَشعب( يُشٕض فً يؤرًط كهٍخ انزطثٍخ  .7

 .0206االٔل/عبيؼخ يٍؽبٌ نهؼبو 

8. CLIMATE CHANGE IN INDIA'S LOW SEASONAL SURVIVAL AND ITS 

RELATIONSHIP TO THE CHARACTERISTICS OF HEAT AND HUMIDITY ON 

CENTRAL AND SOUTHERN IRAQ ،International Journal of Research in Social 

Sciences and Humanities, Dr. Younis Kamel Ali. 

9.Development of Soil and Groundwater in the Western Anbar Plateau, Scholars 

Bulletin, An Official Publication of “Scholars Middle East Publishers” ISSN 2412-

9771 (Print) Dubai, United Arab Emirates Younis Kami. 

11.NOISE POLLUTION IN THE RUSAFA SIDE OF THE CITY OF 

BAGHDAD, International Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 

Younes Kamel Ali. 

، ثحش يُشٕض فً يغهخ كهٍخ انزطثٍخ االَؽبٍَخ/عبيؼخ شي ركطاض انًُظٕيبد انضغطٍخ انقطجٍخ ػهى عُٕة انؼطاق .12

 2016قبض/انؼسز انؽبزغ نهؼبو 

 

 -رأنٍف انكزت انزبنٍخ: نشاطاث مهنيت أخري

خ ثجغساز أؼػ ٔيجبزئ فً ػهى انطقػ ٔانًُبخ ) ركهٍف يٍ عبيؼخ ثغساز( ضقى االٌساع فً انًكزجخ انٕطٍُ.0

 .يؽبْى ثشكم فؼبل 0226نؽُخ  08

في دار  انزغٍط انًُبذً ثٍٍ انزكٍف ٔانزأصط فً انسٔل انُبيٍخ / يطجؼخ ظاكً/ ثبة انًؼظى ضقى اٌساع.0
 ـــــنة 8102( لسـ6363الكتب والوثائق العراقية )

 

                          

 ػضٌٕخ انهغبٌ ٔانغًؼٍبد ٔانزكهٍف انؼهًً ٔاإلزاضي:

 العضىيت في التنظيماث 

 المهنيت

، انغًؼٍخ انغغطافٍخ 0228ػضٌٕخ ٍْئخ ػبيخ فً انغًؼٍخ انغغطافٍخ انؼطاقٍخ يُص ػبو  .0

 . . 0202ٔحزى 

زكزٕضاِ فً انغبيؼبد انؼطاقٍخ ) بقشخ ضؼبنخ يبعؽزٍط ٔأططٔحخ ًُن ػضٕا يًزحُب   .0

ٔ عبيؼخ  ؼخ انكٕفخٔكهٍخ انزطثٍخ ثُبد /عبيعبيؼخ ثغساز } كهٍخ انزطثٍخ اثٍ ضشس 

انًضُى/كهٍخ انزطثٍخ نهؼهٕو االَؽبٍَخ ٔ عبيؼخ انجصطح /كهٍخ انزطثٍخ نهؼهٕو االَؽبٍَخ 

 {....اندٔعبيؼخ زٌبنى كهٍخ انزطثٍخ نهؼٕو االَؽبٍَخ

 .0208غُخ ػهًٍخ ) رطقٍبد ٔرؼضٍس ( ٔرقٍٍى ثحٕس يُص ػبو ن ػضٕ  .8

نؼهًٍخ رى فٍّ اػزًبز رقًًٍٍ ػضٕ ثصفخ ذجٍط ػهًً نغطض انزطقٍبد ٔانًُبقشبد ا .4

 نالطبضٌح ٔانجحٕس انًطؼهخ يٍ قجم انغبيؼبد انؼطاقٍخ . 

 

 انؼطثٍخ ٔاالَكهٍعٌخ  اللغاث

 )يُظًخ يغزًغ يسًَ(. َجص االضْبة ٔانطبئفٍخػضٕ فً نغُخ  النشاطاث االجتماعيت

 قؽى انغغطافٍخ  –كهٍخ انزطثٍخ اثٍ ضشس  -عبيؼخ ثغساز  المراجع

 ٍُٓخ.ي الغايت

النشاطاث الخارجت عن 

 االختصاص العلمي
ٔانزصحط فً انؼطاق ) يُظًخ يغزًغ  انجٍئًيُظًخ يكبفحخ انزهٕس  إزاضحيغهػ  ػضٕ

 يسًَ(

 

االيٕاط انٕٓائٍخ انقصٍطح ٔانًُظٕيبد انضغطٍخ (   )عغطافٍخ انًُبخ – 0208انسكزٕضاِ :ـ  .0 الشهاداث

 . انًطافقخ نٓب فً شجّ انغعٌطح انؼطثٍخ



  زضاؼخ ظبْطح انغجبض فً يحطخ ضصس ثغساز(  ) عغطافٍخ انًُبخ – 0202نًبعؽزٍط :ـ ا .0

 انغغطافٍخ.  – 0227انجكبنٕضٌٕغ:ـ  .8

 2013ثكبنٕضٌٕغ قبٌَٕ انغبيؼخ انًؽزُصطٌخ  .4

 ربنٍف انكزت ، انشؼط انًطبنؼخ ، االَزطٍَذ ، كطح انقسو ،  الهىاياث

 سضاؼبد انؼهٍب ٔرسضٌؽٓى. رأنٍف انكزت انؼهًٍخ.اإلشطاف ػهى طهجخ ان االهتماماث والنشاطاث

  

  

 
 

 ػسٌسح. طكزت شكط ٔرقسٌ الجىائز المستلمت

 
 

 انزسضٌػ انغبيؼً:ـ 

 كهفذ ثزسضٌػ انًٕاز انسضاؼٍخ اَرٍخ :ـ 

 .2022انى  2018انًُبخ انزفصٍهً انًطحهخ انضبنضخ يٍ 

 .2015إنى  2011عغطافٍخ انطقػ انًطحهخ األٔنى يٍ 

 .2022إنى  2011انزطجٍقً انًطحهخ انضبٍَخ يٍ  ًٕضانغٍ

 .2014إنى  2011انًطحهخ انضبنضخ يٍ  انصُبػخعغطافٍخ 

 .2016إنى  2014انًطحهخ انطاثؼخ يٍ  انغغطافٍخ انؼطاق

 

 

 


