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 ة الدراسات العلٌا :باالشراف على طل

 بغداد .  1999) دكتوراة (  – التباٌن المكانً للصناعات النسٌجٌة فً العراق –عمران بندر مراد  -1

 بغداد . 2000) ماجستٌر (  – الصناعات الخشبٌة و منتجاتها فً مدٌنة بغداد –محمد حماد العانً  -2

 بغداد . 2001) ماجستٌر (  – سنوات فً مدٌنة بغداد 5وفٌات االطفال الرضع دون سن  –زٌنة خالد  -3

 بغداد . 2001) ماجستٌر (  – ادياستعماالت االرض الصناعٌة فً مدٌنة الرم –جمال حامد رشٌد  -4

 اعداد خرائط استعماالت االرض الزراعٌة باستخدام تقنٌات التحسس النائً فً قضاء بعقوبة –سلٌم ٌاوز  -5

 بغداد . 2001) ماجستٌر (  

 البصرة . 2001) ماجستٌر (  صناعة القوارب فً مدٌنة البصرة وسبل تطوٌرها –فارس مهدي محمد  -6

 المستنصرٌة . 2002) ماجستٌر (  – الصناعات الغذائٌة فً محافظة كربالء –حسن نجاة عباس  -7

/ دراسة فً الجغرافٌة  العالقة المكانٌة بٌن النقل و الصناعات التحوٌلٌة فً محافظة واسط –انور سالم رمضان  -8

 بغداد  2002) ماجستٌر (  –االقتصادٌة 

 .بغداد2002)ماجستٌر( – دٌنة بغداد دراسة فً جغرافٌة الصناعةالصناعات الكهربائٌة فً م –عدى فاضل عبد -9

 بغداد . 2003) ماجستٌر (  – قضاء المدائن / دراسة فً جغرافٌة السكان –انعام سمٌر محًٌ  -10

 بغداد . 2003) ماجستٌر (  – صناعة الورق فً الجمهورٌة التونسٌة –رضوان بن محمد عٌادي  -11

 بغداد . 2003) ماجستٌر (  – الصناعات الحرفٌة فً قضاء الكاظمٌة –انتصار حسون كاظم  -12



 )ماجستٌر( – العالقة المكانٌة بٌن النقل و الصناعات التحوٌلٌة فً محافظة صالح الدٌن –شبٌب احمد علً  -13

 دٌالى .  2004

 اد .بغد 2005) ماجستٌر (   - الوظٌفة السكنٌة لمدٌنة كربالء –سمٌر فلٌح حسن الالمً  -14

)  – صناعة مواد البناء والتشٌٌد  فً محافظة كربالء: دراسة فً جغرافٌة الصناعة  –رٌاض محمد علً عودة  -15

 بغداد. 2006دكتوراة ( 

 )ماجستٌر(دٌالى 2008رواقع ومستقبل منظومة الماء الصافً والمجاري فً مدٌنةبعقوبة,ماجستٌ–سعٌدفاضل احمد -16

  2009ماجستٌر-ات الخشبٌة فى مدٌنة كربالء ..دراسة فً الجغرافٌة الصناعٌة الصناع–مشتاق طالب احمد -17

 2010-ماجستٌر  – النفاٌات المنزلٌة الصلبة فً مدٌنة بعقوبة وامكانٌة تدوٌرها–هشام توفٌق جمٌل  -18

  2010–ماجستٌر  – السكن المهنً الحكومً فً مدٌنة بعقوبة –احالم نوري منشد  -19

  2011 -ماجستٌر – استعماالت االرض الصناعٌة فً مدٌنة بعقوبة -د محمدنزار محمو – 20

 فً الجغرافٌةدراسة –الصلبة فً مدٌنة السلٌمانٌة وامكانٌة تدوٌرها من الناحٌة الصناعٌة النفاٌات –فؤاد خالد سعٌد  -21

 2011-دكتورا –الصناعٌة 

-(2002-2002التباٌن المكانً لوفٌات األطفال دون الخمس سنوات فً محافظة دٌالى للمدة) - قسمة نجم عبدهللا -21

 2013-ماجستٌر 

 2013-راه دكتو – التباٌن المكانً للخدامات الصحٌة فً محافظة دٌالى –اسراء هٌثم احمد  -22

 2002-ماجستٌر – التلوث البصري فً مدٌنة بعقوبة–سمٌر مهدي وٌس  -56

 2002-ماجستٌر —تحلٌل مكانً لألداء الوظٌفً لمصارف الدم فً محافظة  دٌالى - عبد المهدي حٌن جاسم-57

– تطوٌرها ٌجً وسبلعوامل المكانٌة المؤثرة فً توطٌن الصناعات الكٌمٌاوٌة فً قضاء بال - ٌن علوانسٌاسرلفتة ح-58

 2002-ماجستٌر 

 2002 –-دكتوراه -نة بعقوبة وسبل تطوٌرهاٌالوظٌفة التجارٌة لمد–سعٌد فاضل احمد -59

 2002 -دكتوراه-.التكامل الصناعً لمحافظات دٌالى صالح الدٌن واسط والٌات التنظٌم المكانً–احالم نوري منشد  -22

 2002ماجستٌر – مات البلدٌة فً مدٌنة هبهب وسبل تطوٌرهاواقع ومستقبل الخد  - قاسم  هدى محمد -22

 2002-دكتوراه – نظم المعلومات الصناعٌة ودورها فً تسوٌق المنتجات الصناعٌة فً العراق:ذكرى عادل محمود  -22

 2002-دكتوراه – ظة دٌالىلتحلٌل المكانً للمستفٌدٌن من شبكة الحماٌة االجتماعٌة فً محافا:قسمة نجم عبدهللا  -22

دكتوراه  –االقتصادٌة  فً الجغرافٌةدراسة –زراعة قصب السكر وتنمٌة انتاجه فً محافظة دٌالى : جواد محمود خلٌل  -20

-2002 

 - 2002–ماجستٌر – التوزٌع الجغرافً لمنتدٌات الرٌاضة والشباب فً محافظة دٌالى: عبد المنعم  نوارس -20

 2002اشراف االتحت –دكنوراه – محافظة دٌالى اثر العوامل الطبٌعٌة على تغٌر انتاج القصب فًحسن علً : صالح  -22



 2002االشراف تحت  – مدٌنة هبهب دراسة فً الجغرافٌة االجتماعٌةهدى قاسم محمد :  -24

 :والورش العلمٌة والندوات  المؤتمرات

الصناعٌة ودورها فً عملٌة  ) المجمعات 1997الجامعة المستنصرٌة  –المؤتمر العلمً االول فً كلٌة التربٌة / دٌالى  -1

 التنمٌة ( .

 –االنترنٌت  –)نظم المعلومات الحدٌثة 1998الجامعة المستنصرٌة  –المؤتمر العلمً الثانً فً كلٌة المعلمٌن / دٌالى  -2

 الواقع والطموح ( .

صناعٌة لمصادر المٌاه فً ) التلوثات ال 1998الجامعة المستنصرٌة  –المؤتمر العلمً الثانً فً كلٌة التربٌة / دٌالى -3

 القطر العراقً ( .

) االتجاهات الدولٌة الحدٌثة فً البحث العلمً  2000جامعة دٌالى نٌسان  –المؤتمر العلمً الثالث / كلٌة التربٌة دٌالى  -4

 و المخاطرة فً تبادل المعلومات ( .

 الطاقة الكهربائٌة فً الدول النامٌة ( ) مشاكل انتاج  2000نٌسان  –المؤتمر العلمً السادس / جامعة بابل  -5

) منهج مقترح لحصر  2000نٌسان –جمهورٌة الٌمن  –المؤتمر العلمً االول للبٌئة والموارد الطبٌعٌة / جامعة تعز  -6

 التاثٌرات البٌئٌة و عالقتها بمشارٌع التنمٌة : دراسة حالة تلوث الموارد المائٌة فً القطر العراقً ( .

) مظاهر التلوث الصناعً  2005ماٌو  –جمهورٌة الٌمن  -لعلمً الثالث للبٌئة والموارد الطبٌعٌة / جامعة تعز المؤتمر ا -7

 فً نهر دجلة ( .

دولة الكوٌت ) منهج مقترح لتقٌٌم وتطوٌر  2005نحو ادارة مائٌة متكاملة نوفمبر  –مؤتمر الخلٌج السابع للمٌاه  -8

 حالة قطرٌة ( .. وادارة موارد المٌاه العذبة دراسة

-5-3 –جامعة محمد الخامس )ااكدال  –الجمعٌة الوطنٌة للجغرافٌٌن المغاربة  –الملتقى الرابع للجغرافٌٌن العرب  -9

  -2006نوفمبر 

 -مملكة البحرٌن-2008-مارس 6-3من–نحونظرة تخطٌطٌة واقتصادٌة مثلى -مؤتمر الخلٌج الثامن للمٌاه-10

 الكهروحرارٌة فً تلوث نهر دجلة بمدٌنة بغداد الكبرى( )اثر مخلفات مٌاه المحطات 

دٌالى )االبعاد المكانٌة لمحطات -2008-كانون االول -29-28-جامعة دٌالى –وحدة االبحاث المكانٌة –المؤتمر االول -11

 دراسة تطبٌقٌة (–الصرف المائى واثارها البٌئٌة 

 : 2009دٌسمبر -22-20-الرٌاض –ٌة والشبكات المؤتمر العلمً العربً الرابع للمعلومات الصناع -12

 دور البٌانات االحصائٌة الصناعٌة والمعلومات االقتصادٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة فً الغراق (

سلطنة –مسقط  -2010مارس -25-22استدامة المٌاه فً دول مجلس التعاون : من  –مؤتمر الخلٌج التاسع للمٌاه  -13

  -جمهورٌة العراق :–ة الحرجة فً محافظة دٌالى الندرة المائٌ –عمان 

تحلٌل جغرافً للروابط الصناعٌة والمكانٌة لمجمع الصناعات –المؤتمر العلمً الخامسللمعلومات الصناعٌة والشبكات -14

 2011-دٌسمبر -20-22 –المغرب – البتروكٌمٌاوٌة  فً البصرة 

دور برمجٌات  نظم المعلومات الجغرافٌة فً بناء شبكات  -العربٌةندوة تطوٌر قطاع المعلومات الصناعٌة فً الدول -15

 2010نوفمبر - 11 - 9بٌروت -وتوجٌه االستثمار فً المكان االمناسب  العربٌة للصناعات الرقمٌة البٌانات والخرائط



اسة حالة بحٌرة در –جمهورٌة العراق  –الجفاف وآثاره المكانٌة فً انخفاض مناسٌب البحٌرات فً محافظة دٌالى  -16

إدارة األقالٌم الجافة وشبه  ةبحث مقدم إلى المؤتمر الدولً الندرة المائٌة وإستراتٌجٌ 2000 – 0220للمدة من  -حمرٌن  

 مسقط    2000_  00_ 04الجافة _ مسقط 

قدم الى كوسٌلة للحد من التصحر فً العراقبحث م–وسبل تطوٌرها  الطاقة الكهرومتجددة  من)الرٌاح&والشمس( -17

تشرٌن 22-22نكافح التصحر نبنى العراق للمدة –تحت شعار  جامعة بغداد–ابن رشد –المؤتمر العلمى االول لكلٌة التربٌة 

 2002االول 

بحث مقدم الى الندوة العلمٌة لقسم الجغرافٌة عن االبعاد الجغرافٌة لظاهرة جفاف الموارد المائٌة فً محافظة دٌالى  -02

-مركز المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة –الجامعة المستنصرٌة -فً العراق بٌن الواقع والتنمٌة الموارد المائٌة 

2011 

بحث مقدم الى المؤتمر العلمى االول لجامعة دٌالى  تقٌٌم جغرافى لواقع ومستقبل التنمٌة المستدامة فً محافظة دٌالى -19

 2002-كانون االول  04- 02من 

بحث مقدم الى المؤتمر العلمً السادس لكلٌة التربٌة  -2002-2000بٌئً العام لمدٌنة بعقوبة للعام مقٌاس الوعً ال-20

 2002نٌسان -22-22للمدة من –للعلوم االنسانٌة 

النفاٌات العضوٌة الصلبة فً مدٌنة بعقوبة وافاق االستثمار بالصناعات التدوٌرٌة .بحث مقدم الى المؤتمر العلمً -21

 2013-نٌسان -25-24-جامعة الكوفة –االداب الدولً لكلٌة 

بحث مقدم الى المؤتمر العلمً االول –تقٌٌم كفاءة التوزٌع المكانً  المناطق الخضراء والترفٌه فً مدٌنة  خانقٌن -22

 2013-اذار  17-16لجامعة كرمٌان للمدة من 

بحث –استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة -2012االثار البٌئٌة الناجمة عن التلوث الضوضائً فً مدٌنة بعقوبة لعام -23

 2013-ماٌس -9-8جامعة البصرة للمدة من –مقدم الى المؤتمر العلمً السنوي الخامس لكلٌة االداب 

بالتعاون مع مشروع تعزٌز  –اربٌل  -2013نٌسان  12-10ورشة بناء قدرات مجالس التخطٌط والتنمٌة , للمدة من  -24

 العراق . الحوكمة ومجالس محافظات

 الدورات التً شارك فٌها :

 مشارك -1995-جامعة بغداد –دورة نظم المعلومات الجغرافٌة -      

 مشارك -1992-جامعة بغداد –دورة طرائق تدرٌس -      

-2010-مبنى مدٌرٌة االعداد والتدرٌب –تدرٌبٌة للمدرسً مادة الجغرافٌة للمدارس االعدادٌة فً المحافظة دورة  -      

 محاضر

  المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة المجتمع

نٌسان           34مقدمة فً التخطٌط الحدٌث.مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة ) العدد  –تخطٌط المدٌنة العربٌة  -0

1997.) 

 ( . 1995عام  27مجلة الجمعٌة الجغرافٌة ) العدد  –التحضر وعالقته بنمو المستوطنات البشرٌة  -2



دراسة بٌن النظرٌة والتطبٌق . مجلة االستاذ ) العدد  –المجمعات الصناعٌة ودورها فً عملٌة النمو والتنمٌة الصناعٌة  -3

 ( . 1998كانون الثانً   11

 ( . 1999عام  1ج 21خصائص و بنٌة  الصناعات الصغٌرة فً االردن . مجلة االستاذ ) العدد  -4

 ( . 1998عراق قاعدة للتنمٌة فً ظروف الحصار االقتصادي . مجلة االستاذ ) عام الصناعات الصغٌرة فً ال -5

 الصناعات الزجاجٌة بٌن الماضً و الحاضر مع التركٌز على القطر العراقً . مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة   -6

 ( . 2000عام  45) العدد 

 (  1999عام  15لة حجمٌة . مجلة االستاذ ) العدد تحلٌل كمً لمصادر نمو الصناعة فً العراق : دراسة حا -7

دراسة حالة تلوث الموارد المائٌة السطحٌة فً  –منهج مقترح لحصر التأثٌرات البٌئٌة وعالقتها بمشارٌع التنمٌة  -8

 ( . 2000عام  46العراق . مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة ) العدد 

 ( . 2000عام  22فً . واقع وافاق . مجلة االستاذ ) العدد السٌاسة المائٌة لدول الجوار الجغرا -9

(  2001عام  26االتجاهات الدولٌة الحدٌثة فً البحث العلمً و المخاطرة فً تبادل المعلومات . مجلة االستاذ ) العدد  -10

. 

 ( . 2000عام  57واقع انتاج الطاقة الكهربائٌة و مستقبلها فً البلدان النامٌة . مجلة االداب ) العدد  -11

 تحلٌل كفاءة موقع المنشاة العامة لصناعةالزجاج والسٌرامٌك فً الرمادي . مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة    -12

 ( . 2000عام  48)العدد 

 ( .2000عام  8تطور انتاج الخرائط فً العراق : دراسة مقارنة . مجلة الجغرافً العربً ) العدد  -13

عام  51الت الحدٌثة فً العالم .انواعها,توزٌعها,اسواقها . مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة ) العدد تقنٌات االتصا -14

2002 . ) 

 -16.  2002لسنة 35صناعة وسائط النقل المائً فً محافظة البصرة وافاقها المستقبلٌة.مجلة اداب البصرة .العدد -15

   2002لسنة  47غرافٌة االقتصادٌة .مجلة االستاذ .العدد الخامات المعدنٌة فً سلطنة عمان : دراسة فً الج

معمل االطارات واالنابٌب فً مدٌنة الدٌوانٌة : دراسة فً جغرافٌة الموقع الصناعً . مجلة الفتح / كلٌة المعلمٌن دٌالى -17

 ( . 2003عام  16) العدد 

 1ة . مجلة القادسٌة للعلوم التربوٌة واالداب .) العدد مصانع المأمون لصناعة الزٌوت النباتٌة فً بغداد : دراسة تطبٌقٌ-18

 ( . 2004لسنة  3مجلد 

دور الجغرافً فً تخطٌط ومعالجة مطلقات المٌاه الصناعٌة:دراسة بٌن النظرٌة والتطبٌق.مجلة جامعة كربالء)العدد -19

 (  2006لسنة  4,المجلد 2

–دراسة بٌن النظرٌة والتطبٌق : مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة الكفاءة الوظٌفٌة لحدائق ومتنزهات مدٌنة بعقوبة : -20

  2010حزٌران -45العدد 

مع قراءة لتجارب تطبٌقٌة –دراسة بٌن النظرٌة والتطبٌق –دور القطاع الخاص فً ادارة النفاٌات الصلبة فً المدن  21

 2012-3-4فً  71بكتابهم المرقم –مقبول للنشر –مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة –عربٌة 



 مقبول بالنشر فً مجلة جامعة دٌالى بالعدد    فً –وفٌات االطفال فً محافظة دٌالى دون خمس سنوات -22

 مقبول للنشر فً مجلة جامعة دٌالى بالعدد  فً  –التباٌن المكانً للخدمات الصحٌة فً محافظة دٌالى  -23

 جامعة دٌالى بالعدد    مقبول للنشر فً مجلة  –التلوث البصري فً مدٌنة بعقوبة -24

 الٌوجد المجالت العالمٌة ومجالت معامل التاثٌر التً تم النشر بها :

 عضوٌة اللجان :

 2003-.2000وهٌئة ادارٌة من عام  1986عضوٌة هٌئة عامة فً الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة منذ عام -1
 2006عضو هٌئة عامة فى الجمعٌة الجغرافٌةالمصرٌة  -2 

 2008-عامة فً الجمعٌة الجغرافٌة الكوٌتٌة  عضو هٌئة-3

   2008-السورٌة  الجغرافٌة فً الجمعٌة عامة عضو هٌئة-4

 المقر العام–لبنان  – AWARNETعضو هٌئة عامة فً الشبكة العربٌة الدارة الموارد المائٌة –5

 2005 –مملكة البحرٌن  –عضو هٌئة عامة فً جمعٌة علوم وتقنٌة المٌاه  -6 

 والى االن  2016-جامعة دٌالى رئاسة  المبدعٌن فً تقٌٌم  عضو لجنة  -7

 والى االن  2016عضو اللجنة الوزارٌة للتطوٌر المعرفً للمناهج الجغرافٌة من عام -7

 :ت ونشاطات حصل علٌها الباحثابداعا

 2011-2010ٌوم العلم –االستاذ االول على جامعة دٌالى  -1

 2013-2000درعا لمؤسسات اكادمٌة ومنظمات دولٌة للمدة من  25 -2

 2013-2000للمدة من  شهادة تقدٌرٌة من مؤسسات علمٌة ومنظمات دولٌة  50 -3

 اللجنة العلمٌة س رئٌ–العلمً الدولً العاشر المؤتمر –وسام جامعة دٌالى ودرع جامعة دٌالى  -4

 

  التالٌف والكتب والترجمة
 مشترك مع الكتور سامً مهدي . -2011-الدار والوطنٌة  –منهج البحث العلمً والطرائق االحصائٌة  -1

دارغٌداء –مه الباحثة قسمة نجم عبداللة مشترك –جغرافٌة وفٌات االطفال دون سن الخامسة من العمر  -2

 - 2018االردن –للنشر والتوزٌع 

للنشر ارغٌداء  مع الدكتورة احالم نوري منشد .مشترك  –التكامل الصناعً والٌات التوزٌع المكانً  -3

 2018االردن –والتوزٌع 

 –مع الدكتور كاظم االسدي والدكتور فارس مهدي محمد مشترك –صناعة الزوارق فً محافظة البصرة  -4

 2018-1مؤسسة المادة الثقافٌة  ط–بابل 

 

 االنكلٌزٌة-: اللغات  التً ٌجٌدها الباحث

 منها –مجال االستشارات والخبرات مساهمات المجتمع المدنً : كثٌرة فً 

 2013-التخطٌط والتنمٌة فً محافظة دٌالى  فً مجلس -اكادٌمً -عضو بصفة  -1

 معلومات العلمٌة فً مجال التخصص فً القنوات التلفزٌونٌة  ونشر المقاالت فً بعض الصحف .تقدٌم ال -2



 

 نشاطات اخرى :
 رسالة ماجستٌر ودكتوراه بصفته عضوا او رئٌسا للجان  120ناقش اكثر من -1

 بحث علمً للجامعات العراقٌة .الغراض النشر او الترقٌات العلمٌة 200قٌم اكثر من  -2

 طٌلة خدمته فً الجامعة –وامر بالشكر والتقدٌر من السادة الوزراء حصل على سبعة ا -3

 حصل على سبعة عشر شكرا وتقدٌرا من قبل رؤساء الجامعات العراقٌة . -4

 حصل على اكثر من خمسون شكر وتقدٌر من السادة العمداء فً الجامعات العراقٌة . -5

 بستة مؤتمرات دولٌة خارج القطر ببحوث علمٌة منشورة . شارك  -6

 عضوا الكثر من لجنة مركزٌة وزارٌة للتربٌة و التعلٌم العالً فً مجال البحث و التطوٌر العلمً . -7

 2008-كلٌة التربٌة جامعة دٌالى  –تفرغ جزئى فً وحدة االبحاث المكانٌة –باحث  -8

ة للعلوم كلٌة التربٌ–وجامعة دٌالى عضوا الكثر من لجنة داخلٌة فً القسم وفً كلٌة التربٌة ) ابن رشد ( . -9

 االنسانٌة 

 والعلمٌة .اللجان التحضٌرٌة اكادمٌة  رئٌسا الكثر من خمسة مؤتمرات -10

 

 

 2019-5-1اخر تحدٌث 

 

 

 

 

 

 


