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 الخبرات العمسية واإلدارية
 رئيس قدم الجغرافية  1026 – 1025 السشرب 
  في  1027-1022من سشة  رئاسة المجشة لعمسية )عزهًا( -2  الخبرة

 قدم الجغرافية /كمية التربية االساسية/ جامعة السهصل .
 المجشة العمسية والدراسات العميا في قدم الجغرافية /كمية -1

-1022التربية لمعمهم االندانية / جامعة السهصل )عزهًا( 
 .م 1010-1027من تاريخ  م ورئيداً 1027

 1010-1026لجشة الخبراء في قدم الجغرافية من  -2
كمية  1010-1028لجشة السذرفين في قدم الجغرافية من  -3

 التربية لمعمهم االندانية 
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 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 6 عدد الطالب دبمهم العاليال 



 3الطالب عدد  الساجدتير 
 عدد الطالب الدكتهراه  

 

 البحهث السشذهرة
 GISتحميل جغخافي لمعؽامل الطبيعية السؤثخة في تفاقػ ظاىخة الترحخ ألقزية مختارة في محافعة نيشؽى باستخجام  .1

واالصالة  وقائع السؤتسخ الخامذ لقدػ الجغخافية االتجاىات الحجيثة في الجغخافية التطبيقية بيؼ الحجاثة تػ نذخُه ضسؼ
 في قاعة االستاذ الجكتؽر خطاب العاني . 42/1/4116لكمية التخبية ابؼ رشج لمعمؽم االندانية / جامعة بغجاد , بتاريخ 

تحميل التؽزيع السكاني لمسجارس االبتجائية في الجانب االيسؼ لسجيشة السؽصل باستخجام نعػ السعمؽمات الجغخافية,  .4
في مجمة  11/4/4112ذت( مع الطالب )دمحم عبيج ذنؽن(, مقبؽل لمشذخ بتاريخ بحث مدتل مؼ رسالة ماجدتيخ )نؽق

 (.51جامعة سامخاء بخقػ )مج ق/ -سخ مؼ رأى بكمية التخبية
تحميل جغخافي لمعؽامل الطبيعية السؤثخة في تفاقػ ظاىخة الترحخ ألقزية مختارة مؼ محافعة نيشؽى باستخجام نعػ  .1

دمحم طارق حامج العبيجي بحث مدتل مؼ رسالة ماجدتيخ, مقبؽل لمشذخ بتاريخ  السعمؽمات الجغخافية, مع الطالب
 في مجمة التخبية والعمػ لمعمؽم التخبؽية واالندانية. 6/1/4112
تحجيج السؽاقع السثالية لتغطية السشطقة الذسالية مؼ العخاق بالسحطات السشاخية مع د. سخى بجر حديؼ, مجمة ابحاث  .2

 .4112, شيخ ك. الثاني,  1, العجد11ة, مجمج كمية التخبية االساسي
اختيار مؽاقع مدتذفيات عامة في نؽاحي محافعة نيشؽى, مدتل مؼ رسالة دبمؽم مع )دمحم طارق حامج العبيجي(,  .3

 .4112, 1, العجد 41مجمة التخبية والعمػ لمبحؽث التخبؽية واإلندانية, السجمج 
(, 51لمبيانات الجغخافية تقانيًا, مجمة الجسعية الجغخافية العخاقية, العجد )التسثيل الخخائطي لالرتباط الحاتي السكاني  .4

 4111(, لدشة 1السجمج )
كفاءة التؽزيع السكاني لخياض األطفال الحكؽمية في مجيشة السؽصل, بحث مدتل مؼ رسالة دبمؽم مع )ليالي عادل  .5

)الجولي الثاني( لكمية التخبية االساسية بجامعة  صابخ الدالػ(, تػ نذخه ضسؼ وقائع السؤتسخ العمسي الدشؽي الدادس
ضسؼ مجمة أبحاث كمية التخبية االساسية ضسؼ السجمج الثاني الخاص بـ )الجراسات  4111أيار  6-5السؽصل, بتاريخ 

 411-411التاريخية والجغخافية والعمؽم االسالمية واألدب( مؼ ص
, 1, العجد 41التخبية والعمػ لمعمؽم التخبؽية واالندانية, السجمج إعجاد خخيطة ديديستخية لدكان محافعة نيشؽى, مجمة  .6

 .4111لدشة 
تطؽيخ نعام عشؽنة قياسي لسجيشة السؽصل باستخجام نعػ السعمؽمات الجغخافية, مذتخك مع د. داؤد سميػ داؤد, مجمة  .7

( في 7تػ تعزيجه في الجمدة السخقسة ), وقج 4114, لدشة 1, العجد 17التخبية والعمػ لمعمؽم التخبؽية واالندانية, السجمج 
 بجرجة )أصيل(. 6/4/4114
(, مدتل مؼ GISالترشيف الخخائطي لذبكة شؽارع مجيشة السؽصل باستخجام نعػ السعمؽمات الجغخافية ) .11

لدشة  ,4, العجد 16رسالة دبمؽم مع )صالح نعسة أحسج الحجيجي(, مجمة التخبية والعمػ لمعمؽم التخبؽية واالندانية, السجمج 
4111. 



, 1, العجد 15التسثيل البياني الفّعال لعجة متغيخات, مجمة التخبية والعمػ لمعمؽم التخبؽية واالندانية, السجمج  .11
 . 4111لدشة 

مذكالت التعسيػ الخخائطي الخطي في بخامجيات نعػ السعمؽمات الجغخافية مذتخك مع عسخ عبجهللا القراب, مجمة  .14
 .4117, لدشة 4, العجد 14بؽية واالندانية, السجمج التخبية والعمػ لمعمؽم التخ 

تؽزيع السخاكد الرحية في مجيشة السؽصل دراسة مقارنة بيؼ التؽزيع الفعمي والسثال باستخجام نعػ السعمؽمات  .11
 .4116, لدشة 2, العجد 13الجغخافية, مجمة التخبية والعمػ لمعمؽم التخبؽية واالندانية, السجمج 

االت االرض لسحمة السيجان القجيسة في مجيشة السؽصل باستخجام تقانات الذبكات العربية ترشيف بيانات استعس .12
االصطشاعية, بحث مدتل مؼ اطخوحتي لمجكتؽراه بإشخاف  د. ابخاىيػ دمحم حدؽن القراب و أ. د. نزال حديؼ االسجي, 

 .4114لدشة ( 1(, العجد )11مجمة التخبية والعمػ لمعمؽم التخبؽية واالندانية, السجمج )
 

 

 ة لدشة الشذخالبحؽث مؼ األحجث فاألقجم بالشدب تدمدل
 
 

 الكتب السؤلفة
  اليهجد 2كتاب 
  1كتاب 
  

 ة لدشة الشذخالكتب مؼ األحجث فاألقجم بالشدب تدمدل
 
 

 السؤتسرات والشدوات العمسية
-5مذاركة ضسؼ السؤتسخ العمسي الدشؽي الدادس )الجولي الثاني( لكمية التخبية االساسية في جامعة السؽصل لمسجة    -1
تحت عشؽان )نحؽ استثسار أفزل لمعمؽم في بشاء االندان في ظل التحجيات السعاصخة( 6/3/4111  

فية مع )ليالي عادل صابخ( بعشؽان )كفاءة التؽزيع ببحث مدتل مؼ رسالة دبمؽم عالي في عمػ الخخائط ونعػ السعمؽمات الجغخا
 السكاني لخياض االطفال الحكؽمية في مجيشة السؽصل( وتػ نذخه ضسؼ وقائع السؤتسخ.

تحت عشؽان )التطبيقات التقشية  11/1/4111مذاركة ضسؼ الشجوة األولى لقدػ الجغخافية بكمية التخبية االساسية بتاريخ  -4
سعاصخة والجغخافية( ضسؼ ورق عسل بعشؽان )دور التسثيل الخخائطي التقاني في تقييػ تؽزيعات الخجمات بيؼ الجيؽمعمؽماتية ال
 في السجتسع العخاقي(.

مذاركة وعزؽة في المجشة التحزخية الخاصة بشجوة قدػ الجغخافية األولى بكمية التخبية بجامعة السؽصل بتاريخ  -1
طبيقاتيا في البيئة والتشسية( بؽرقة عسل بعشؽان )تسثيل االرتباط الحاتي السكاني بعشؽان )الجغخافية السعاصخة وت 5/3/4111

 لتؽزيع البيانات الجغخافية خخائطيًا(.



تحت شعار )الجغخافية التطبيقية بيؼ الحجاثة  1/4116/ 43ـ42مذاركة في مؽتسخقدػ الجغخافية الخامذ السشعقج بتاريخ  -2
التخبية ابؼ رشج لمعمؽم االندانية / جامعة بغجاد .ببحث مدتل مؼ رسالة ماجدتيخكان بعشؽان واالصالة ( الحي اقامتو كمية 

 )تحميل جغخافي  نيشؽى ( مع الباحث دمحم طارق العبيجي .
ل مذاركة وعزؽة في المجشة العمسية لمشجوة الثانية السقامة في قدػ الجغخافية بكمية التخبية لمعمؽم االندانية / جامعة السؽص -3

تحت عشؽان)مذاركة وعزؽة في المجشة العمسية لمشجوة الثانية السقامة في قدػ الجغخافية بكمية التخبية  14/2/4116بتاريخ 
تحت عشؽان)الجغخافية ودورىا في خجمة السجتسع العخاقي ( ببحث  14/2/4116لمعمؽم االندانية / جامعة السؽصل بتاريخ 
رق العبيجي بعشؽان )الترسيػ الخخائطي لسعاىخ الترحخ في اقزية مختارةمؼ مدتل مؼ رسالة ماجدتيخلمباحث دمحم طا

 محافعة نيشؽى باستخجام التقانات السعاصخة .
4141عزؽة في المجشة العمسية لسؤتسخ كمية التخبية لمعمؽم االندانية في جامعة السؽصل -4  
التخبية ابؼ رشج لمعمؽم االندانية في جامعة بغجاد  مذاركة ضسؼ فعاليات السؤتسخ العمسي الخامذ لقدػ الجغخافيا بكمية-5

ببحث مدتل مؼ رسالة ماجدتيخ في الجغخافية مع )دمحم طارق حامج( بعشؽان )تحميل جغخافي لمعؽامل  43/4116-42لمسجة 
 (GIS .ستخجاماالطبيعية السؤثخة في تفاقػ ظاىخة الترحخ القزية مختارة في محافعة نيشؽى ب

وة العمسية الثالثة لقدػ الجغخافية بكمية التخبية لمعمؽم االندانية في جامعة السؽصل وذلغ مؼ يؽم االثشيؼ مذاركة ضسؼ الشج-6
وتحت عشؽان الجغخافيا ودورىا في خجمة السجتسع العخاقي ببحث مدتل مشخسالة ماجدتيخ في  4116نيدان  14السؽافق 

لسعاىخ الترحخ في اقزية مختارة مؼ محافعة نيشؽى باستخجام  الجغخافية )دمحم طارق حامج( بعشؽان ) الترسيػ الخخائطي
.التقانات السعاصخة(  

 
 تدمدل السؤتسخات مؼ األحجث فاألقجم بالشدبة لدشة السذاركة

 

 الشذاطات العمسية األخرى 
 الدورات التطهيرية 
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