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 . المؤهالت العلمية 2

 التخصص الدقيق التخصص العام اللقب العلمي اخر شهادة علمية

 دكتوراه

 
 افيا بشريةجغر أستاذ

 جغرافية مدن 

 ونظم معلومات جغرافية

 

 . مكان العمل وسنوات الخدمة الوظيفية 3

 القسم الكلية الجامعة
عدد سنوات 

 الخدمة

 

 جامعة كربالء
 4 الجغرافيا التطبيقية التربية للعلوم االنسانية

 التربية للعلوم االنسانية جامعة ديالى

 الجغرافيا 

وحدة االبحاث و 

 ةالمكاني

12 

 

 . التحصيل العلمي 4

 الدولة الجامعة –الكلية  سنة الشهادة

 العراق كلية التربية –جامعة ديالى  2000 البكالوريوس

 العراق كلية التربية –جامعة ديالى  2004 الماجستير



 العراق كلية التربية –جامعة ديالى  2009 الدكتوراه

    ما بعد الدكتوراه

 .( بحث 14ق وعددها )  منشورة داخل العرا. البحوث العلمية ال5

 تاريخ النشر والعدد أسم البحث ت

 2004مجلة ديالى  القوى العاملة الزراعية 1

الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمدينة  2
 كربالء

 –مؤتمر كلية التربية االول 
 2008جامعة ديالى 

 بين الركاب حركة على االمني االثر قياس 3
 مقارنة دراسة والمقددية بةبعقو مدينتي

 الجاذبية نموذج باستخدام

وقائع المؤتمر العلمي االول 
 2009 -لجامعة ديالى 

4 Measuring urban decay in 
Baqubah city: (AL- Sarray 

neighborhood as example), was 
done in conference (Planning 

Conference in Iraq – Challenges 
for Urban Development in Iraqi) 

 51العدد  2011-مجلة ديالى 

 المراكز( الصحية للخدمة تقييمية نظرة 5

 المقدادية لمدينة )الصحية
 55العدد  2012 –مجلة ديالى 

تصميم الخرائط الكنتورية باستخدام انموذج  6
)دراسة تطبيقية  DEMاالرتفاع الرقمي 

 عن قضاء كويسنجق(

راقية مجلة الجمعية الجغرافية الع
 67العدد  1المجلد  2011سنة 

تقرير متطلبات التنمية المكانية لخدمة  7
 2020-2010الصحة في محافظة ديالى 

وقائع الموتمر العلمي الوطني 
 2012جامعة ذي قار  –االول 

دور نظم المعلومات الجغرافية في انتاج  8
 خرائط االرتفاع المتساوي )قضاء خانقين(

 206لعدد ا 2012مجلة االستاذ 

المكاني  –استخدام التحليل االحصائي  9
Spatial statistic  لدراسة نمط توزيع

الخدمات التعليمية العامة لمدينة بعقوبة 
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

وقائع مؤتمر للمؤتمر العلمي 
السابع لكلية التربية للعلوم 

 2012 -االنسانية 

 بيانات واعدق نواة البلدي المجلس سجالت 10
 حالة دراسة بهرز مدينة جغرافية

بمجلة كلية التربية للعلوم 
 2013االنسانية جامعة تكريت 

تحليل تباين توزيع مصادر مياه الشرب في  11
العراق باستخدام تقنيات نظم المعلومات 

 gisالجغرافية 

مجلة  الجمعية الجغرافية 
 70العدد  2013العراقية 

اختيار افضل موقع الستغالل طاقة الرياح  12
في العراق باعتماد نظم المعلومات 

 الجغرافية 

 111العدد  2015مجلة االداب 

تقييم الرعاية الصحية للمسنين من  13
فأكثر( في العراق:  55النساء بعمر )

 منظور مكاني

بمجلة كلية التربية الجامعة 

 2016المستنصرية 



ساكن ومباني محلة التداعي العمراني لم 14

 السراي في مدينة بعقوبة: دراسة حالة

 

وقائع مؤتمر كلية التربية 
 2016االساسية 

 

 ( بحث 3 منشورة خارج العراق وعددها ). البحوث العلمية ال6

 ت
 عنوان البحث

 اسم المجلة

 العدد / السنة
 الجهة

تحليل تباين توزيع  1
مصادر مياه الشرب في 

ات العراق باستخدام تقني
نظم المعلومات 

 gisالجغرافية 

مؤتمر مجلة  الجمعية الجغرافية 
 70العدد  2013العراقية 

 تركيا

تحليل مسارات السيارات  2
لمدينة بعقوبة باستخدام 

تقنية نظم المعلومات 
 gisالجغرافية 

ومجلة كلية  2013مؤتمر جيوتونس 

 2015التربية للجامعة المستنصرية 

 العدد
 تونس

ة كمؤشر رب االسر 3

تنموي اجتماعي: مدينة 

 بهرز انموذجا

مؤتمر جامعة الفيوم )الدراسات 
-21الجغرافية والتنمية المستدامة )

22/5/2017 
 مصر

قياس الضوضاء في  4

 مدينة المسيب

مؤتمر جامعة المنوفية )التنمية في 
 مصر 2019الوطن العربي( 

 

 . المؤلفات العلمية المنشورة 7

 الدولة السنة النشر دار عنوان الكتاب ت

دليل مواقع علمية تربوية وتعليمية  1

 عربية
 العراق 2005 مطبعة جامعة ديالى

قاعدة بيانات المكانية لمركز ناحية  2

 بهرز
 العراق 2010 مطبعة جامعة ديالى

 العراق 2017 مطبعة جامعة ديالى دراسات في التخطيط المكاني  3

معطيات ديموغرافية ناحية بهرز  4

 انوذجا
 العراق 2017 مطبعة جامعة ديالى



مدينة هبهب  ياالسر المنتجة ف 5

 دراسة ميدانية
 العراق 2017 مطبعة جامعة ديالى

 (  3ل العراق وخارجه ( وعددها ) . الدورات التدريبية ) داخ8

 الدولة السنة الجهة المنظمة برنامج الدورة

 العراق 2003 معهد المشكاة  تحسس اولية

 علومات اوليةنظم م
مدرس القدس 

 للحاسبات
 العراق 2004

 العراق 2013 شركة اطلس نظم معلومات متقدم

 

 . المواد الدراسية التي درسها في الجامعة 9

 العام الدراسي المرحلة المادة نوع الدراسة

 البكالوريوس

 –افريقيا واستراليا 

تقنيات  –احصاء 

نصوص  –جغرافية 

نظم  –انكليزي 

 جغرافيةمعلومات 

 -الثانية -االولى

 الرابعة-الثالثة 
 

 مرحلة الماجستير

نظم معلومات 

فكر  -  جغرافية

تخطيط  -جغرافي

 حضري

  

 مرحلة الدكتوراه
نظم معلومات 

 جغرافية واحصاء
  

 

 دكتوراه (  –. االشراف على طلبة الدراسات العليا ) ماجستير 10

 العام الدراسي عدد الطلبة نوع الدراسة

  7 الماجستير

  1 الدكتوراه

 



 

 

 (  1 )دروع شرف ( وعددها  –جوائز  . التكريمات الحاصل عليها )11

 الدولة السنة الجهة المانحة نوع التكريم

 درع
مركز االمومة 

 والطفولة
 العراق 2010

    

 

 (   5كتب الشكر والتقدير وعددها ) . 12

 السنة العدد كتب الشكر

  14 عميد كلية

  4 رئيس جامعة

  4 زيرو

 

 


