
 1 

 السيرة الذاتية والعلمية
c.v 

 حالو حسين كريماالسم الثالثي واللقب / 
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 1972 اغجلرمحل وتاريخ الوالدة : 
 ةالحالة االجتماعية : متزوج

 الجغرافية االختصاص العام : 
 البيئيةالجغرافية االختصاص الدقيق : 

 الوظيفة الحالية : 
 ة االداب/ جامعة صالح الدينية/ كليفي قسم الجغراف ةمدرس  

 

 / قسم الجغرافية  االداب/ كلية  صالح الدينالعنوان الوظيفي : جامعة 
 B259/  نكو الجديدةقرية زا/ اربيلعنوان السكن : 

 07504994022موبايل:  –رقم الهاتف 
 halaw.kareem@su.edu.krdالعنوان االلكتروني: 

 العربية  -الكردية اللغات التي يجيدها : 
 

 ت العلمية :المؤهال
 . 5199/  صالح الدين/ جامعة  االداب/ كلية  جغرافيةبكالوريوس  -
 . 2001/  صالح الدين/ جامعة  الصناعةجغرافية ماجستير  -

 (  الصناعات الغذائية في محافظة اربيل دراسة في الجغرافية الصناعيةعنوان الرسالة ) 

 . 2013 /لدينح اصالجامعة / البيئةجغرافية دكتوراه  -
 (  التحليل الجغرافي لمشكلة النفايات الصلبة في مدينة اربيل وسبل معالجتها)  

 :ةااللقاب العلمية الحاصل
 29/2/1996      ةباحث ةمساعد -1

 8/11/1998               ةمعيد  -2

 10/11/2001مدرس مساعد      -3

  2013 /3 /28            مدرس -4

 10/4/2017مساعد استاذ  -5
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 النشاط العلمي 

 :البحوث المنشورة
انـو  رفتـو   سوَـونيونة رسةسَـسنثنة سازسَـوخواس كونكاياـسيونة سوكونةرـوَ ،ـس  انف          توــ  1

 2002(  23رونظوكَ َسنتسكَ بفاوستة  ذموكة )
سازسَــوخوسيونة كــونكاد   شابسةــةونة ســسز سازسَــوخوونس  ــس سوكونةرــوَ ،ــس  انف  رونظــوكَ ـــ 2

 .2002(  16،س  انف  ذموكة )
  .2010،س  انف  سنسكلوباثووَ ،س  انف  سازسَوخوسيونة سوكونةروَ ـ 3

البنيــة الصـــناعية لصــناعات قاــاي الاـــاص فــي محافظــة اربيـــل  مجلــة زانكــو للعلـــوم ـــ 4
 .2011(  48االنسانية  مجلة جامعة صالح الدين اربيل  العدد )

قيــاس النمــاذل والتجمعــات المكانيــة للظــواهر المســاحية )محصــوم الحناــة للموســم  ـــ 5
گۆڤاری زانکـۆ ـــ    في اقضية ماتارة من اقليم كوردستان نموذجا( 2013-2012الزراعي 

 2017(/ 1(/ ژ )21)

ـــ 6 ثةســـةند ــــو    الجغرافـــي لتكـــرار ظـــواهر الابـــار واتجاهاتهـــا فـــي مدينـــة اربيـــلالتحليـــل ـ
ظاري ئةكاديمياي كوردي بة نوسراوي ذ. )  7/2/2017( لة 4ـال وكردنةوة لة طو 

تصـــــنيح الوحـــــدات التضاريســـــية الرئيســـــية فـــــي محافظـــــة اربيـــــل حســـــب تصـــــنيح ــــــ 7
(Hammond)   ــة نوســراوي ذ. )ثةســةند ــو  ب ظــاري زانك ــة طو  ــةوة ل ــو  ـال وكردن ــة 57ـ ( ل

23/7/2017 

محافظـة في المناقة الجبلية والغااء النباتي العالقة المكانية ـين الوحدات التضاريسية ـ 8
 ژمارەی تايبەت بە کونفرانس. (22بەرگ )  کۆی دهۆکڤاری زانگۆ حلبجة نموذجًا  

  اامكانيات حصاد المياه فـي المنـاطق الجبليـة ناحيـة بـةمو فـي محافظـة حلبجـة نموذجــ 9
 .2019 (2ژمارە )گۆڤاری زانکۆی سلێمانی  

 اللجان العلمية : 
 عضوة اللجنة العلمية لقسم الجغرافية -

 .   عدة سنوات وليةاللجنة االمتحانية للدراسات اال  ةعضو  -
 . في كلية االداب االنضباطيةاللجنة  ةعضو  -

 

 -النقابات والجمعيات :
 نقابة المعلمين .في  ةعضو  -
 .الجامعيين المدرسيننقابة  ةعضو  -
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 . الكوردستانيةالجمعية الجغرافية  عضوة في -
 

 

 
  
 
 


