
 بسم هللا السحمه السحيم 

 

 وشازة التعليم العالي والبحج العلمي 

 جامعت ديالى / كليت التسبيت / االصمعي  

 ديالى / العساق  

 

 سيسة ذاتيت وعلميت

 

  السيسة الراتيت -اوال ً:

 االعن الشثبػي ّاللقت: أ.د. ػجذاالهيش ػجبط ػجذ ػجذهللا الحيبلي  -1

 غذاد / ث 1661الوْاليذ ّهغقط الشاط:  -2

 التحصيل الذساعي: دكتْساٍ فلغفَ في الجغشافيخ  -3

 اللقت الؼلوي: اعتبر  -4

 عٌخ  22الخذهخ الْظيفيخ:  -5

 

   السيسة العلميت -حاويا ً:

   1621حبصل ػلى شِبدح االػذاديخ هي ثبًْيخ الشؼت / ثغذاد /  -1

التشثيلللخ         حبصلللل ػللللى ثسلْسيلللْط اداة فلللي الجغشافيلللخ ثتقلللذيش  يلللذ  لللذا   هلللي  بهؼلللخ ثغلللذاد / كليلللخ  -2

 . 1612)اثي سشذ( ػبم 

حبصللل ػلللى شللِبدح الوب غللتيش فللي الجغشافيللخ هللي  بهؼللخ ثغللذاد / كليللخ التشثيللخ اثللي سشللذ ثتقللذيش  يللذ  -3

  1661/  11/  11في  16411ثوْ ت االهش الجبهؼي 

يلخ فلي الجغشافيلخ ثتقلذيش  يلذ  لذا   هلي الجبهؼلخ الوغتٌصلشيخ / كليلخ التشث حبصل ػلى دكتْساٍ فلغلفَ -4

   1665/  6/  12في  2312ثوْ ت االهش الجبهؼي 

 

   األلقاب العلميت -حالخا ً:

 1661/  11/  31حبصللل ػلللى لقللت هللذسط هغللبػذ هللي  بهؼللخ السْفللخ / كليللخ التشثيللخ للجٌللبد فللي  -1

   1661/  12/  1في  2165ثوْ ت االهش الجبهؼي 

لتشثيلخ للجٌلبد ثوْ لت االهلش هي  بهؼخ السْفلخ / كليلخ ا 1665/  4/  25حبصل ػلى لقت هذسط في  -2

   1666/  3/  14في  225الجبهؼي 

ثوْ لت  1666/  11/  2حبصل ػلى لقت اعتبر هغبػذ هي الجبهؼخ الوغتٌصلشيخ / كليلخ التشثيلخ فلي  -3

   2111/  2/  3في  126االهش الجبهؼي 

االهلش حغلت  2111/  4/  21حبصل ػلى لقت اعتبر هي  بهؼخ ديبلى / كليخ التشثيخ )االصوؼي( في  -4

   2116/  6/  24في  2454الجبهؼي 

 

 اإلشساف على أطازيح الدكتوزاي والماجستيس -زابعا ً:

الوٌللبو ّاثللشٍ ػلللى اعللتِة  الهببللخ السِشثبنيللخ فللي هذيٌللخ الشهللبد  / أجشّحللخ دكتللْساٍ / الجبهؼللخ  -1

 الوغتٌصشيخ / كليخ التشثيخ 

ؼلخ الوغتٌصلشيخ / كليلخ التشثيلخ / سعلبلخ الغلسبى / الجبه  غشافيلخفلي  الٌوْ الغسبًي في تًْظ دساعخ  -2

 هب غتيش 

 ابلين كْعْفْ دساعخ في الجغشافيخ الغيبعيخ / الجبهؼخ الوغتٌصشيخ / كليخ التشثيخ / سعبلخ هب غتيش  -3

الوولسللخ الوغشثيللخ دساعللَ فللي الجغشافيللخ الغيبعلليخ / الجبهؼللخ الوغتٌصللشيخ / كليللخ التشثيللخ  / سعللبلخ  -4

 هب غتيش



ذ  دساعخ في الجغشافيلخ الغيبعليخ / الجبهؼلخ الوغتٌصلشيخ / كليلخ التشثيلخ / سعلبلخ اليوي ّالوحيط الٌِ -5

 هب غتيش 

الوقوْهلللبد الجغشافيلللخ للللليوي ّاثبسُلللب فلللي بلللْح الذّللللخ دساعلللخ فلللي الجغشافيلللخ الغيبعللليخ / الجبهؼلللخ  -6

 الوغتٌصشيخ / كليخ التشثيخ / سعبلخ هب غتيش 

الهلي القلْهي الؼشثلي / الجبهؼلخ الوغتٌصلشيخ / كليلخ الغْس  ّاثشٍ في ا –الجْاس الجغشافي الؼشابي  -2

 التشثيخ / سعبلخ هب غتيش 

 هْسيتبًيب دساعخ في الجغشافيخ الغيبعيخ /  بهؼخ ديبلى / كليخ التشثيخ / سعبلخ هب غتيش  -1

الغٌغبلي في حْض ًِش الغٌغبل دساعخ في الجغشافيخ الغيبعليخ /  بهؼلخ  –الوْسيتبًي  الصشاعاثؼبد  -6

 / سعبلخ هب غتيش يخ التشثيخ )االصوؼي( ديبلى / كل

 

  البحوث المىشوزة -خامسا ً:

( 4الويللبٍ الوبلحللخ ّاعللتخذاهِب للللش  الضساػللي / هجلللخ كليللخ التشثيللخ / الجبهؼللخ الوغتٌصللشيخ / الؼللذد) -1

   16. ص 1661

( 4لؼلذد)الٌظبم الجيئي الصحشاّ  ّتهجيقبتَ في الؼشاق / هجلخ كليخ التشثيخ / الجبهؼخ الوغتٌصلشيخ / ا -2

   41.ص 1661

.  2111( 1الظلْاُش الوٌبييللخ فلي القللشاى السلشين / هجلللخ كليلخ التشثيللخ / الجبهؼلخ الوغتٌصللشيخ الؼللذد) -3

 1ص

كليلللخ التشثيلللخ / الجبهؼلللخ الوغتٌصلللشيخ /  جللللخ/ هؼشثللليالولللْاسد الوبنيلللخ ّػةببتِلللب ثلللبالهي الغلللزاني ال -4

  1. ص 2111( 2الؼذد)

الؼشابيللخ فللي اللْا الويللبٍ الوشللتشكخ / هجلللخ الجوؼيللخ  –ْسيخ يف الجيْثللْليتسي للؼةبللبد الغللصللالتْ -5

 1666( 2122الجغشافيخ الؼشابيخ الؼذد )

( 4هللب الوذيٌللخ هقذهللخ فللي اعللظ تحذيللذ الوذيٌللخ / هجلللخ كليللخ التشثيللخ / الجبهؼللخ الوغتٌصللشيخ / الؼللذد) -6

   1. ص 1666

لوشللبسيغ االًِللبس الجذيللذح فللي الؼللشاق / هجلللخ الجوؼيللخ الجغشافيللخ  االُويللخ االبتصللبديخ ّااعللتشاتيجيخ -2

   131. ص 1662( 36الؼشابيخ الؼذد )

   122. ص 1661( 32الْظيفخ التجبسيخ لوذيٌخ السْفخ / هجلخ الجوؼيخ الجغشافيخ الؼشابيخ / الؼذد ) -1

خ ّػةببتِللب ( دساعللبد تحليليللخ للوتغيللشاد الذّليلل1663 – 62 شيوللخ الغللشبخ فللي هذيٌللخ الجصللشح ) -6

   1. ص 2111( 11الوسبًيخ / هجلخ كليخ التشثيخ / الجبهؼخ الوغتٌصشيخ / الؼذد )

تصللللٌيف اعللللتؼوبالد االسض الضساػيللللخ فللللي الهبسهيللللخ / هجلللللخ كليللللخ التشثيللللخ / الجبهؼللللخ  -11

   25. ص 1661( 3الوغتٌصشيخ / الؼذد )

تشللشيي  25 – 24بهي سي لٌِللش الفللشاد / الولللتوش الجغشافللي الؼشابللي ال للتالتْصلليف الجيْثللْل -11

  1665االّل 

هقْهبد االهلي الغلزاني الؼشثلي/ ّبلبنغ الوللتوش الؼلولي الشاثلغ ػشلشة الجبهؼلخ الوغتٌصلشيخ /  -12

   2111ًيغبى  3كليخ التشثيخ / 

اثبس التسيف الِيسلي ػلى الذيوقشاجيخ في دّل الؼبلن ال بلل  / هجللخ ديلبلى للجحلْن االًغلبًيخ ة  -13

   414ة ص 2111/  24الؼذد 

شللسلخ الصللحشاا الغشثيللخ ّاالهللي القللْهي الؼشثللي / هجلللخ ديللبلى للجحللْن الؼلويللخ ّالتشثْيللخ / ه -14

 311ة ص 2112/  25الؼذد 

ة  2111/  61 يْثْليتسيللخ الوحلليط الٌِللذ ة هجلللخ االعللتبر / كليللخ التشثيللخ / اثللي سشللذ / الؼللذد  -15

   113ص

الفللت/ / كليللخ التشثيللخ  الغللٌغبلي فللي حللْض ًِللش الغللٌغبل / هجلللخ –اثؼللبد الصللشاع الوْسيتللبًي  -16

   113ة ص 2111/  34الؼذد بهؼخ ديبلى/  االعبعيخ / 



كليلخ التشثيلخ /  اتجبُبد كليخ التشثيلخ ًحلْ الؼْلولخ / هجللخ ديلبلى للجحلْن الؼلويلخ ّالتشثْيلخ /  -12

   311ة ص2111/  31الؼذد 

/ كليللخ دّل الخللليا الؼشثللي فللي ػصللش هللب ثؼللذ الللٌفطة هجلللخ ديللبلى للجحللْن الؼلويللخ ّالتشثْيللخ -11

 166ة ص2116ة 33ة الؼذد التشثيخ 

/  31التشثيلخ االعبعلخ /  بهؼلخ ديلبلى / الؼلذدتغييش هفِْم ّّظيفخ الحذّد / هجلخ الفلت/ / كليلخ  -16

   112ة ص 2116

كليلخ تهْس الغيبعلخ الوبنيلخ االعلشانيليخ تجلبٍ الويلبٍ الؼشثيلخ / هجللخ ديلبلى للجحلْن االًغلبًيخ /  -21

   516ة ص 2116( / 41الؼذد)التشثيخ ة 

 

 المؤلفاث  -سادسا ً:

 1661الغبعخ الوبنيخ التشكيخة ههجؼخ التْعطة ثيشّدة  -1

 

   المؤتمساث العلميت -سابعا ً:

 1664اراس  23 – 22الولللتوش الؼلوللي االّل لجبهؼللخ السْفللخ / كليللخ التشثيللخ للجٌللبدة الوٌؼقللذ ثتللبسي   -1

 هشبس  ثجح  

 هشبس  ثجح   1665ي االّل تششي 25 – 24الولتوش الجغشافي الؼشابي ال بهي  -2

  2113الولتوش الجغشافي الؼشابي  -3

 هشبس  في هلتوشاد الجبهؼخ الوغتٌصشيخ  / كليخ التشثيخ ّهلتوشاد  بهؼخ ديبلى / كليخ التشثيخ  -4

 

 التشكساث  -حامىا ً:

ح شسش ّتقذيش هي الغيذ ّصيش التؼللين الؼلبلي لسلًْي سنليظ اللجٌلخ القهبػيلخ لشالعلبا االبغلبم الوتٌلبظش -1

   2113/  1/  12في  251البغبم الجغشافيخ الػذاد هفشداد ّهٌبُا ابغبم الجغشافيخ ثبلؼذد 

لشلغل هٌصلت ػويلذ  2111/  2/  22فلي  2615شسش ّتقذيش هي سنيظ الجبهؼخ الوغتٌصشيخ ثبلؼذد  -2

 كليخ التشثيخ / ّكبلخ 

لللى لقغللن الجغشافيللخ شللسش ّتقللذيش هللي سنلليظ  بهؼللخ ديللبلى لوشللبسكتي ثجحلل  فللي الٌللذّح الؼلويللخ االّ -3

   2116اراس  22ثوٌبعجخ يْم الويبٍ الؼبلوي 

 اابفخ الى ػششاد كتت الشسش هي كليبد هختلفخ لوٌببشخ ػذد هي سعبنل الوب غتيش ّالذكتْساٍ  -4

 

   اللجان -تاسعا ً:

 سنيظ اللجٌخ االهتحبًيخ في كليخ التشثيخ / الجبهؼخ الوغتٌصشيخ لوذح يوظ عٌْاد  -1

 يخ ّالذساعبد الؼليب في كليخ التشثيخ / الجبهؼخ الوغتٌصشيخ لوذح يوظ عٌْاد سنيظ اللجٌخ الؼلو -2

   2115ػضْ لجٌخ اهتحبًيخ في كليخ التشثيخ /  بهؼخ ديبلى  -3

   2116هغلّل اللجٌخ الؼلويخ للذساعبد الؼليب للذساعبد الجششيخ في كليخ التشثيخ /  بهؼخ ديبلى  -4

 ٌخ ثغذاد ػضْ لجٌخ كتبثخ الوْعْػخ الحضبسيخ في هذي -5

 

 المىاقشاث  -عاشسا ً:

 تن هٌببشخ ػذد كجيش هي اجبسي/ الذكتْساٍ ّسعبنل الوب غتيش  -1

 تن هٌببشخ ّابشاس ػذد هي الغوٌبساد لوشبسيغ ثحْن سعبنل الوب غتيش ّالذكتْساٍ  -2


