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 الباوي االسم الرباعي : وسام متعب محمد ياسين -

 81/4/8791تاريخ الوالدة :  -

 6181الشهادة : دكتوراه تاريخ  الحصول عليها  -

 6112الشهادة : ماجستير                            تاريخ الحصول عليها :  -

 جغرافية بشرية           التخصص الدقيق : جغرافية النقل التخصص العام : -

 89/4/6187تاريخ الحصول عليه :                اللقب العلمي : استاذ مساعد -

 اشهر تسعةسنة و 82عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : ال توجد -

  .wisam.mitab6@gmail.comالبريد االلكتروني :  -

 قسم الجغرافية -كلية التربية للعلوم االنسانية –عنوان العمل :جامعة ديالى  -

 19961914118الهاتف النقال: -

 اوال: المؤهالت العلمية:

تاريخ الحصول  الجهة المانحة  الدرجة العلمية

 الكلية      الجامعة  عليها

 6118-6111 كلية التربية ديالى البكالوريوس

 9/1/6112 كلية التربية ديالى الماجستير

 التحليل المكاني لمرآئب النقل في محافظة ديالى عنوان الرسالة

كلية التربية للعلوم  ديالى الدكتوراه

 االنسانية

 

شبكة الطرق المعبدة في محافظة ديالى وتأثيرها على  - عنوان االطروحة

 النشاط الزراعي

 



 

 ثانيا: التدرج الوظيفي:

االمر الجامعي  الجهة الوظيفة
 بالترقية

 1/8/6111 جامعة ديالى مدرس مساعد

 89/4/6188 جامعة ديالى مدرس

 1/4/6187 جامعة ديالى استاذ مساعد

 

 ثالثا: التدريس الجامعي )اماكن العمل(:

 الى -المدة من  الجامعة الكلية

كلية التربية للعلوم 
 االنسانية

ولحد  1/8/6111 ديالى
 االن

 

 رابعا: المهام والمناصب االدارية التي توالها في الكلية والجامعة:

  الى–المدة من  المنصب/ التكليف ت

-8/2/6181 مقرر الدراسة المسائية 8
6/8/6188 

 

-6/8/6188 مقرر الدراسة الصباحية 6
2/3/6184 

 

 -2/3/6184 مقرر الدراسة المسائية 3
3/3/6161 

 

- 1/7/6181 دراسات عليامقرر  4
3/3/6161 

 

   3/3/6161 رئيس قسم الجغرافية 2

 

 خامسا: المقرارات الدراسية التي قام التدريسي بتدريسها في الدراسة االولية:

 القسم -الكلية-الجامعة اسم المادة  ت

 قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-ديالى جغرافية نقل وتجارة 8

 قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-ديالى تقنيات جغرافية 6

 قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-ديالى منهج بحث العلمي 3

 قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-ديالى االحصاء الجغرافي 4

 قسم الجغرافية-ةكلية التربية للعلوم االنساني-ديالى جغرافية السكان 2

 



 : المقررات الدراسية التي قام بتدريسها في الدراسات العليا:سادسا

 القسم المستوى اسم المادة  ت

 الجغرافية دكتوراه تحليل شبكات النقل 8

 الجغرافية ماجستير النبات الطبيعي 6
 الجغرافية ماجستير دراسات في الجغرافية النقل 3
 

 الرسائل( التي اشرف عليها التدريسي::)االطاريح ,سابعا

 القسم المستوى عنوان االطروحة ,الرسالة ت

تحليل شبكات الطرق المعبدة واثرها  8
على التنمية االقتصادية في قضاء 

 الخالص

 الجغرافية دكتوراه

مندلي واثره في –طريق بعقوبة  6
 تغير استعماالت االرض

 الجغرافية ماجستير

العالقة المكانية بين الطرق المعبدة  3
ونمو وتوزيع المستوطنات الريفية 

 في قضاء بعقوبة 

 الجغرافية ماجستير

التحليل المكاني لمحطات تعبئة  4
 الوقود في قضاء بعقوبة

 الجغرافية ماجستير

 

 : االشتراك في مناقشات الرسائل واالطاريح الجامعية:ثامنا

عنوان الرسالة او  ت
 االطروحة

 تاريخ المناقشة القسم-الكلية-الجامعة الصفة

قسم  -كلية التربية–ديالى  عضو مناقش  8
 الجغرافية

 

التوزيع الجغرافي  6
لمنتديات الشباب 

والمالعب الرياضية 
في محافظة ديالى 

 رسالة ماجستير

قسم  -كلية التربية–ديالى  عضو مناقش
 الجغرافية

61/86/6187 

المكاني  التبياين 3
لحوادث النقل على 
الطرق الرئيسة في 

محافظة ديالى رسالة 
 ماجستير

قسم  -كلية التربية–ديالى  عضو مناقش
 الجغرافية

87/1/6161 

منفذ زرباطية ودوره  4
في تنمية حركة النقل 
والتجارة في محافظة 

 واسط

 -ابن الرشد-بغداد عضو مناقش
 الجغرافية

6/88/6161 



التوازن لشبكات  2
انابيب نقل النفط في 
 دول المشرق العربي

قسم -التربية-الموصل عضو مناقش
 الجغرافية

81/88/6161 

خصائص المراة  1
الريفية في قضاء 

المقدادية )دراسة في 
 جغرافية السكان)

التربية للعلوم -ديالى عضو مناقش
 الجغرافية-االنسانية

61/88/6161 

طريق بعقوبة مندلي  9
في تغير  واثره

 استعماالت االرض

التربية للعلوم -ديالى عضو ومشرفا
 الجغرافية-االنسانية

4/2/6168 

التحليل المكاني  1
لمحطات تعبئة الوقود 

 في قضاء بعقوبة

التربية للعلوم  -ديالى عضو ومناقش
 الجغرافية -االنسانية

83/7/6168 

 

 : التقويم العلمي للرسائل واالطاريح الجامعية:تاسعا

 تاريخ القسم-الكلية-الجامعة عنوان الرسالة او االطروحة ت

العالقة المكانية بين نظام النقل  8
بالسيارات والمواقع السياحية في 

 محافظة دهوك

التربية -الموصل
-للعلوم االنسانية

 الجغرافية

63/6/6168 

االساليب الكمية واثرها في تطور الفكر  6
 العراقي جغرافية النقل انموذجا

التربية -لمستنصريةا
قسم -للعلوم االنسانية

 الجغرافية

7/7/6168 

 

 :التقويم العلمي للبحوث االكاديمية:ا شراع 

 التاريخ اسم المجلة/الدورية عنوان البحث ت

التباين المكاني لحوادث النقل على  8
 الطرق الرئيسة في محافظة ديالى

ديالى للبحوث 
 االنسانية

31/86/6187 

مشاريع الطاقة الشمسية في الوطن واقع  6
 العربي وافاقها المستقبلية

ديالى للبحوث 
 االنسانية

31/86/6187 

المؤشرات الصحية وامراض االطفال في  3
 محافظة ديالى

ديالى للبحوث 
 االنسانية

61/6/6161 

تحليل التباين المكاني للخدمة التعليمية في  4
 مدينة المسيب

مجلة الباحث جامعة 
كلية التربية  كربالء

 للعلوم االنسانية

31/7/6161 

تقيم كفاءة المستشفيات الحكومية في  2
 مدينة الصدر

ديالى للبحوث 
 االنسانية

2/1/6161 

التوزيع الجغرافي لجسور مدن حافظة  1
صالح الدين بحسب اصنافها وحالتها 

 6187وبيان اهميتها االستراتيجية لعام 

ديالى للبحوث 
 االنسانية

2/1/6161 

التحليل الجغرافية لنوعية حياة السكان في  9
 6187ناحية الرمانة لعام 

ديالى للبحوث 
 االنسانية

2/1/6161 



التوزيع الجغرافي لخدمة رصف وتبليط  1
 الشوراع في مدينة بعقوبة وسبل تنميتها

ديالى للبحوث 
 االنسانية

1/4/6168 

(  roالتباين المكاني لمشاريع محطات ) 7

النتاج المياه الصافية المعبئة صناعيا في 
 مدينة بعقوبة

ديالى للبحوث 
 االنسانية

1/2/6168 

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها: حادي عشر

نوع  مكان االنعقاد  العنوان ت
 المشاركة

 السنة

 6117 بحث جامعة ديالى  6117المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى  8

 6181 بحث جامعة دهوك االنمائية DAADالمؤتمر الدولي لمجموعة  6

 6188 بحث جامعة ديالى / كلية التربية االساسية المؤتمر العلمي مركز االمومة والطفولة 3

جامعة ديالى / كلية التربية / قسم  (3ندوات المياه عدد) 4
 الجغرافية

لجنة 
 تحضيرية 

6117-
6183 

وحلقات نقاشية عديدة مؤتمرات وندوات  2
 ومشاركة

 6111  جامعة ديالى / كلية التربية
وما زلت 

 مستمر

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم  مؤتمر اليوم العالمي للمياه 1
 االنسانية

عضو لجنة 
 التحضيرية 

6181 

مجلس االكاديمي العلمي لزيارة االربعين  9
 المليونية  االمام الحسين عليه السالم

كربالء للدراسات والبحوث/ مركز 
 كربالء المقدسة

عضو لجنة 
الدراسات 

 االسرية

6181 

عضو لجنة  كلية التربية مؤتمر كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 تحضيرية

6187 

عضو لجنة  كلية التربية الكتروني مؤتمر يوم المياه العالمي الدولي 7
 علمية

6161 

 

الشامل لطالبة الدكتوراه في كلية التربية الجامعة ثانية عشر: عضو في لجنة امتحان 

 .6168-6161المستنصرية للعام الدراسي 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامهاثالثة عشر: 

 

 

 

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة

8 GIS 6117 جامعة ديالى كلية التربية 

 6116 6116 تحسس نائي 6

 6119 كلية التربية طرائق تدريس 3

معهد النقل وسياسات التنمية/االمم  النقل الحضري  -4

 ITDPالمتحدة.

6186 



 6168 كلية التربية للعلوم االنسانية تعلم اللغة التركية 2

 

 لجنة داخل القسم. 81لجنة داخل الكلية و  86مشارك في : الرابعة عشر

 2خامسة عشر: عدد كتب الشكر والتقدير من قبل السيد الوزير 

  86عدد كتب الشكر والتقدير من السيد رئيس الجامعة                 

 6 مساعد رئيس الجامعة     

 63عدد كتب الشكر والتقدير من قبل السيد العميد                      

 كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التربية الجامعة الموصل               

 تربية الجامعة  بغدادكتاب شكر وتقدير من عميد كلية ال

 كتاب شكر وتقدير من  معاون العميد لشؤون العلمية  كلية التربية الجامعة المستنصرية

 شهادة تقديرية. 82اكثر من 

 سادسة عشر: البحوث المنشورة والمقبولة للنشر:

اللقب  الشهادة اسم البحث
 العلمي

كلمات 
 المفتاحية

اسم 
 المجلة

رقم  تاريخ النشر
 النشر

Measuring urban 
decay in 

Baqubah 
city:(AL-Sarray 

neighborhood as 
example)  

مدرس  ماجستير
 مساعد

 28 6188 ديالى 

الحوادث المرورية في 
محافظة ديالى لعامي 

 6181و 6117
دراسة في جغرافية 

 النقل

مدرس  ماجستير
 مساعد

 21 6188 ديالى 

قياس االثر االمني 
على حركة الركاب 

مدينتي بعقوبة بين 
والمقدادية )دراسة 

مقارنة باستخدام 
 نموذج الجاذبية(

مدرس  ماجستير
 مساعد

مؤتمر  
جامعة 
ديالى 
 االول

83-
84/86/6117 

عدد 
خاص 
لوقائع 

المؤتمر 
الجزء 
 الثاني

التداعي العمراني 
لمساكن ومباني محلة 

السراي في مدينة 
 بعقوبة :دراسة حالة

مؤتمر   مدرس دكتوراه
كلية 

التربية 
 االساسية

منشور  9/3/6181
في مجلة 

الفتح 
عدد 

خاص 



 بالمؤتمر

تاثير شبكة الطرق 
المعبدة في محافظة 

ديالى على توسع 
االراضي الزراعية 

 6183-8799للمدة 

مجلة   مدرس دكتوراه
 االداب

 منشور 2/81/6182

كثافة شبكة الطرق 
المعبدة في محافظة 

 ديالى

مجلة   مدرس دكتوراه
 ديالى

 منشور 6182

االزدحام المروري في 
 مدينة بعقوبة

مجلة   مدرس دكتوراه
 االستاذ

 منشور 6181

تدهور زراعة النخيل 
وانتاج التمور في 

محافظة ديالى بعد عام 
6116 

مجلة   مدرس دكتوراه
 نسق

قبول  6/1/6181
 نشر

كفاءة خدمة الماء 
الصافي في قرى 

 المحيطة بمدينة بعقوبة 

وقائع   مدرس دكتوراه
 مؤتمر

  6181اذار 

الحوادث المرورية 
على طريق بعقوبة 

  6181مندلي لعام

استاذ  دكتوراه
 مساعد

مجلة  
ديالى 
للعلوم 

 االنسانية

قبول  6187
 نشر

التوزيع الجغرافي لبنية 
وخصائص محطات 

الوقود في قضاء 
 بعقوبة

استاذ  دكتوراه
 مساعد

مجلة  
ديالى 
للعلوم 

 االنسانية

قبول  6168
 نشر

التحليل الجغرافي 
الساليب الكمية لشبكة 
طرق النقل في قضاء 

 6161بعقوبة لعام 

استاذ  دكتوراه
 مساعد

مجلة  
ديالى 
للعلوم 

 االنسانية

قبول  6168
 نشر

 

 

 

 

 

 



 

 


