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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 أ. د. احمد سلمان حمادي عبطان الفالحي :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :
 :وانــنـعـال.1 

  جغرافيةكلية االداب / قسم ال..ـ  االنبارالعمل : جامعة  

  :استاذ.... الدرجة العلمية:          خرائط...التخصص.  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 00964  7802202300/     نقال                 

 يالبريد االكترون : dr.ahmedsalman1@gmail.com 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                        الفلوجةاالنبار /  والدة :ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                      1975/  7/  12خ الوالدة :  ــتاري   
                                   6  ألطفال :عدد ا                             متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1998-1997 العراق االنبار البكالوريوس
 2001 العراق االنبار الماجستير 

 2006 العراق المستنصرية هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:   

 التمثيل الكارتوكرافي الستعماالت االرض الزراعية في قضاء الفلوجة                                          

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  
 
 

 خرائطيةاستعماالت االرض الحضرية في مدينة الفلوجة دراسة                              
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 لعملمكان ا الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     
     

 
 

 امعة شعار اجل
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 الخرائط 2017 - 2004 خرائطعلم ال

 خرائطال 2017 - 2004 الخرائط الموضوعية
 الخرائط 2010 -2008 الخرائط الطوبغرافية
 الخرائط 2017 -2008 االستشعار عن بعد

 الخرائط 2017-2006 نظم المعلومات الجغرافية                     

 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 الخرائط االول اعداد الخرائط بالتقنيات الحديثة
 جغرافية  الثاني احصاء جغرافي
 الخرائط الثاني خرائط متقدمة

   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
 .)ماجستير( كفاءة توزيع مراكز الصحة العامة في الفلوجة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية -1
 .)ماجستير( قضاء الخالديةالتمثيل الخرائطي الستعماالت األرض الريفية في  -2
 .)ماجستير( التمثيل الخرائطي للخصائص البشرية في ناحية الكرمة -3
 . )ماجستير( التجسيم الكارتوكرافي الرقمي للخصائص الطبيعية في ناحية العامرية -4
 .ر()ماجستيتحليل استعماالت األرض الحضرية في مدينة العامرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية -5
 .(ماجستير) التوسع العمراني على األرضي الزراعية في مدينة الرمادي -6
 .تحليل جغرافي لمنطقة االعمال المركزية في مدينة السليمانية)دكتوراه( -7
 .)دكتوراه(كفاءة توزيع الخدمات المجتمعية في مدينة الفلوجة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية -8

 .تقييم البحوث: 4
 

 االهتمامات البحثية :  .5
 علم الخرائط  -1

 نظم المعلومات الجغرافية-2

 تخطيط حضري -3

 تخطيط خدمات -4

 

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
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تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 مشاركة 2012 التربيةكلية  - بابلجامعة  الدولي الرابع  المؤتمر العلمي
الندوة العلمية المتخصصة )الواقع والتصور المستقبلي الستعماالت االرض في 

  مدينة الرمادي( 
كلية  –جامعة االنبار 
  مشاركة 2011  االداب

كلية  –جامعة كركوك  الندوة العلمية لواقع التنمية للعراق
 مشاركة 2015 التربية

رافية والتقنيات الثاني لنظم المعلومات الجغالمؤتمر العلمي الدولي 
  الجيوفضائية

/ جامعة  النهرين مركز
 مشاركة 2016 بغداد

    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 مجلة كلية االداب   اختيار طريقة التمثيل المناسبة دراسة تقويمية
 2002 منشور بغدادجامعة / 

لنســـبية لريـــ  قضـــاء المعالجـــة البصـــرية لخـــرائط الكثافـــة ا
 الرمادي

كلية المعرف الجمعية 
 2008 منشور الجامعة

ـــة الفلوجـــة دراســـة  ـــى التصـــميم االســـاس مدين التجـــاوز عل
 تطبيقية

التربية / مجلة 
 جامعة االنبار

 2008 منشور

ــة  ــة مدين ــاليم الســكنية باســتخدام الخــرائط الرقمي ــد األق تحدي
 الفلوجة دراسة تطبيقية

مجلة األستاذ / جامعة 
 2009 منشور بغداد

إعـداد نمـاذج ثالثيـة االبعـاد وتطبيقاتهـا باسـتخدام التقنيـات 
 الرمادي الجديد دراسة تطبيقية مواقع مدينة الحديثة

للعلوم مجلة التربية 
/ جامعة االنسانية
 االنبار

 2013 منشور

للعلوم تربية مجلة ال الصرف الصحي  في مدينة الرمادي بدائل توقيع محطات
/ جامعة االنسانية
 االنبار

 2012 منشور

ـــة فـــي  الكـــارتوكرافيالتجســـيم  الرقمـــي للخصـــائص الجغرافي
 ناحية العامرية

للعلوم مجلة التربية 
/ جامعة االنسانية
 االنبار

 2015 منشور

ــــة الفلوجــــة يةاألساســــ المخططــــات ــــة دراســــة  لمدين تحليلي
 تقويمية

المؤتمر جامعة 
 بتكريت كلية االدا

 2011 منشور

تحليـــل اســـتعماالت األرض الحضـــرية فـــي مدينـــة العامريـــة 
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

للعلوم مجلة التربية 
/ جامعة االنسانية
 االنبار

 1015 منشور

)  GIS  عداد نموذج التحليل المكاني للشـبكات باسـتخداما
 (دراسة تطبيقية على حي الضباط / مدينة الفلوجة

جمعية مجلة ال
 1013 منشور الجغرافية العراقية
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ــــة الفلوجــــة  ــــي مدين ــــة ف ــــدارس االبتدائي ــــع م نمذجــــة توزي
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

مجلة التنمية والتخطيط 
 2013 منشور  / جامعة بغداد

 األرض احلضررة ة ين  ررة اجة   ررة عــداد قواعــد بيانــات اســتعماالتا
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

مجلة اداب الفراهيدي / 
 2016 منشور  جامعة تكريت

دراسة ظاهرة التصحر في المقاطعات الزراعية لريـ  قضـاء 
ـــــادي باســـــتخدام التقانـــــات الحديثـــــة وتطبيـــــ  نظـــــام  الرم

GLASOD 

الجمعية الجغرافية 
 2012 منشور العراقية

ـــة فـــي  الكـــارتوكرافيالتجســـيم  الرقمـــي للخصـــائص الجغرافي
 ناحية العامرية

لة جامعة االنبار مج
 2012 منشور للعلوم

مجلة اداب الفراهيدي /  تحديد منطقة االعمال المركزية في مدينة السليمانية
 2017 منشور جامعة تكريت

معايير تقويم كفـاءة منطقـة االعمـال التجاريـة المركزيـة فـي 
 مدينة السليمانية

للعلوم مجلة التربية 
/ جامعة االنسانية
 االنبار

 2017 منشور

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

 
 

  

 
 :تاسعا : عضوية اللجان 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
لجنة علمية ولجنة دراسات  كلية التربية للبنات –لجنة االمتحانات المركزية  بوابة العراق الجغرافية

 عليا 
   
 

 :  شرا : الدورات التدريبية التي نفذهاعا
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2009 كلية االداب / جامعة االنبار اعداد الخرائط بالتقنيات الحديثة
نظم المعلومات الجغرافية 
 واالستشعار عن بعد

 2010 كلية التربية للبنات / جامعة االنبار

نظم المعلومات الجغرافية 
 ستشعار عن بعدواال

 2011 كلية التربية للبنات / جامعة االنبار

 2011 المكتب نظم المعلومات الجغرافية
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 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

كورس شتوي في الجغرافية 
 البشرية

 2004 / جامعة ماينز  المانيا

المكتب  –كلية الحاسوب  –ر جامعة االنبا  كفاءة الحاسبات
 2013 االستشاري لخدمات الحاسبات

ورشة عمل لعمل بوابة العراق 
 الجغرافية

 2017 مركز النهرين / جامعة بغداد

 2017 مركز التعليم المستمر / جامعة االنبار مهارات التدريس
 2017 مركز التعليم المستمر / جامعة االنبار تصويبات لغوية

 

  علومات اضافية:علومات اضافية:اثنتا عشر: ماثنتا عشر: م

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  لعامةلعامةاملهارات ااملهارات ا  ..33
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة       تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 كرة القدم   اتـــــــــــوايــاله
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                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      2017/  11/  26      ::التاريخ التاريخ 


