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 10     البحوث االكاديمية

مع نوع كل بحث  ارفاق ملف يتضمن الصفحة االولى من كل بحث
 ) سكوبس / كالريفيت(

سنة النشر/ العدد / المجلد / نوع المجلة / اسم البحث / الباحثون/ 
 اسم المجلة

 

 - الدورات
 - اللجان
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Affiliate's Academic Biography 

Personal Informations: 

 The full name in Arabic هديي حسن  مفيصل اكري

 Faisal kareem hadi The full name in English 

Faisal kareem  Researcher name in R. Gate  

Scientific Qualifications: 

 Institute Name:  University Name: 

 Graduation Year:  Academic 
achievement: 

 The scientific title  General specialty: 

 The date of 
obtaining the title: 

 The scientific title: 

 Boblons account no.  ORCID account no. 

Contact Information : 
  0710198113 Phone number: 

 faisal.hadi@atu.edu.iq  University email: 

 faisalkareem501@gmail.com  personal mail: 

- Website: 

- Scientific communication / 

YouTube channel Links 

Academic Experience: 
All research papers ( type of each research (scopus 

/ clarivate), Research name , Co. Authors,  year of 

publication , issue , volume , type of journal , and 

journal name. 

with the first page of each  paper attached as a file 

10 academic research 

- The courses: 

- Committees: 
Sustainable Tourism + Research + Computer Supervising postgraduate studies: 

- Subjects: 
Write the name of the project / grade level / number of 

students Project Supervision: 
Write(%) Read (%) Speak (%) Language 

Languages he speaks: 
yes yes yes Arabic 

yes yes - English 
   Other 

languages: 
Award name / award type / place of issue Awards won: 

- Other Activities / Patents: 

 

Write the time period Positions occupied by him 

 

Write the time period current position: 
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