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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 صالح كزكوز جباسكمال .. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  كلية االداب / قسم الجغرافية..ـ  االنبارالعمل : جامعة  

  :استاذ.... الدرجة العلمية:          جغرافية زراعية...التخصص.  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07905072113/     نقال                  

 يالبريد االكترون : salrh.iraq@gmail.com 

 معلومات شخصية  :.2
 ةعراقيسية : ـالجن                        عنهاالنبار /  دة :والــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                      1956/  8/  21خ الوالدة :  ــتاري   
                                    4  عدد األطفال :                             متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1979 العراق الموصل البكالوريوس
 1990 العراق البصرة الماجستير 

 1998 العراق بغداد هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:   

 التباين المكاني لالنتاج الزراعي في اقليم اعالي الفرات
  هأطروحة الدكتوراعنوان :  

 

 استعماالت االرض الزراعية قي ريف مركز قضاء الرمادي
 

 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  2003 2000 كلية الحاسوب معاون عميد كلية الحاسوب
 

 
 

 شعار اجلامعة 
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 ية :رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحث
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
اوراسيا , االمريكتين , الوطن العربي , العراق , جغرافية 

 العالم االسالمي 
 جغرافية اقليمية 2017 – 1993

 جغرافية تاريخية 2006 – 2003 الجغرافية التاريخية
 دراسات تنموية 2016-2005 التخطيط والتنمية
 جغرافية اقتصادية 2017-2007 الجغرافية الزراعية

 منهج بحث 2009-2007 منهج بحث   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 طبيعيةجغرافية  االول دكتوراه  –مشكالت بيئية 

 جغرافية بشرية  الثاني استعماالت االرض الزراعية
 جغرافية بشرية  االول تنمية زراعية 

 منهج بحث االول اساليب البحث العلمي والدراسة الميداية

   االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:. 3
 مشاكل االنتاج الزراعي في قضاء الرمادي . -1
 لدية التوسع العمراني واثره على االرض الزراعية في ريف مدينة الخا -2
 تغيير استعماالت االرض الزراعية في ناحية البغدادي . -3
 استخدامات االرض الريفية في ناحية العبور . -4
 النساف ( دراسة حالة  5التصحر واثره على االرض الزراعية في قضاء الفلوجة مقاطعة )  -5
 . المياه الجوفية وامكانية استثارها في االنتاج الزراعي بناحية الكرمة -6
 استخدامات االرض الريفية واثرها على استعماالت االرض الزراعية في قضاء الرمادي  -7
 الثروة الحيوانية في محافظة كركوك . -8
 تغير انتاج محصول القمح في محافظة االنبار . -9

 امكانيات التنمية الزراعية في قضاء العارية  -10
 . ير انتاج محصول القمح في محافظة اربيلتغ -11
 انتاج الدواجن واالسماك في محافظة االنبار . -12
 استعماالت االرض الزراعية في ريف قضاء السليمانية . -13
 مشاكل االنتاج الزراعي ) النباتي ( في قضاء ابو غريب . -14
 . مشكالت االنتاج الزراعي في منطقة السهل الرسوبي بمحافظة االنبار -16
 ) دكتوراه ( 2012 -2000لزراعية في محافظة االنبار تغير استعماالت االرض ا – 17
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 :) بحوث ترقية , رسائل ماجستير , اطاريح دكتوراه (  .تقييم البحوث 4
 تملح التربية في قضاء بلد . -1

 الخدمات التعليمية في ريف محافظة االنبار . -2

 اتجاهات التوسع العمراني في مدينة هيت .  -3

 ة هيت .الخدمات التعليمية في مدين -4

 تحليل جغرافي استعماالت االرض الريفية في ناحية الحبانية . -5

 المحددات المكانية للتنمية في ناحية الحقالنية . -6

 سدة الفلوجة واثاراها البيئية . -7

 التصحر في ناحية التاجي . -8

 تقييم كفاءة التوزيع المكاني للرياض االطفال في مدينة الحلة . -9

 قضاء شقالوة .امكانية التنمية الزراعية في  -10

 التمثيل الكارتوغرافي لالستمعاالت االرض الزراعية في ناحية الخالدية . -11

 اثر السطح على استعماالت االرض الزراعية في قضاء شقالوة . -12

 التنمية الصناعية للصحراء الغربية في محافظة االنبار . -13

 الزراعة المحمية في محافظة كركوك . -14

 والعامرية . اتجاهات التنمية في قضائي القائم -15

 الموانئ والمرافئ في الدولة العربية االسالمية . -16

 البيرني انموذجا . –الجوانب الفلكية في التراث الجغرافي العربي واالسالمي  -17

 نظم استثمار االرض الزراعية في ناحية الزاب . -18

 . 2011 – 1987التباين المكاني للقوى العاملة الزراعية في محافظة صالح الدين  -19

 ات التوسع في زراعة اشجار الفاكهة النفضية تحت الظروف المناخية لمحافظة االنبارامكاني -20

 النحليل المكاني الستعماالت االرض الزراعية في قضاء تلعفر . -21

التحليل المكاني الستعماالت االرض الزراعية في قضاء حلبجة باستخدام نظم المعلومات  -22
 الجغرافية .

 ية في العراق .اثر المناخ على العمليات الزراع -23

 الواقع الجغرافي والتوجهات التنموية . –منطقة زنكورة  -24

 . 2011-1996التحليل المكاني لتغيير نظم االستثمار الزراعي في ناحية ربيعة  -25

 قضاء الرمادي دراسة في الجغرافية االقليمية . -26

 جا ( .تنمية الزراعة الصحراوية في اقليم اعالي الفرات , قضائي ) عنه والقائم انموذ -27

 التنمية المكانية في قضاء الرطبة . -28

االبعاد الجيبوبولتيكية لمشروع جنوب شرق االناضول ) الكاب ( واثره على االمن المائي  -29
 العربي .
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 التنمية الصحراوية وابعادها البيئية دراسة حالة منطقة هون . -30

 الملوحة واستصالح االراضي الملحية في الساحل البيئي  . -31

 الزراعي في منطقة اوباري ضمن مشروع وادي الحياة الزراعي . واقع االستيطان -32

 استخدامات االرض الزراعية واثرها على البيئة في مدينة بغداد . -33

 االقاليم المطرية في الهضبة الغربية بالعراق . -34

 االقاليم المناخية المالئمة لزراعة الخضراوات في محافظة االنبار . -35

 كوك .المحاصيل البقولية في محافظة كر  -36

 الرياح واستخاداماتها في الطاقة في محافظة االنبار . -37

 تفاقم مشكلة التصحر في االراضي الزراعية من محافظة االنبار . -38

 البقاء والفناء في ازمة المياه دراسة في المشكالت والحلول . -39

 طرائق الري الحديثة في اقليم اعالي الفرات -40
 
 
  

 
 . االهتمامات البحثية : 5
 زراعية  جغرافية-1 
 جغرافية تنمية .  - 2
 اساليب علمية في البحث الجغرافي  -3
 دراسات بيئية  -4
 

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

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

كلية االداب  -جامعة بغداد  االول الوطني  المؤتمر الجغرافي
 افيةقسم الجغر  –

 حضور 1/12/2010

كلية التربية  –جامعة االنبار  المعالجة  –االثار  –االسباب  –ظاهرة التصحر في العراق 
 حضور 19/4/2010 قسم الجغرافية –للبنات 

-11 جامعة االنبار  مؤتمر الكليات االنسانية / جامعة االنبار 
12/4/2011 

  مشاركة في بحث

كلية التربية  –نبار جامعة اال  ندوة التلوث البيئي
 حضور  19/4/2011 قسم الجغرافية  –للبنات 

كلية االداب  –جامعة االنبار  تقويم جغرافي لواقع الخدمات في مدينة الرمادي 
 مشاركة في بحث  26/4/2011 قسم الجغرافية –

 في بحثمشاركة  2013-4-7  -جامعة اليرموك  مؤتمر الجيوماتكس بمناسبة اليوم العالمي للمياه 
 –كلية التربية االساسية  المؤتمر الدولي للعلوم االنسانية 

 مشاركة في بحث  2013 جامعة بابل 

 مشاركة في بحوث  2013-2011 جامعة تكريت  –كلية االداب  المؤتمر العلمي الرابع والخامس والسادس 
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 جامعة االنبار  الندوات العلمية لمركز دراسات الصحراء الغربية 
2003-2016 

مشاركة في بحوث 
 وحضور

 حضور ومشاركة  2017-2012 جامعة االنبار  الندوات العلمية لمركز تنمية حوض اعالي الفرات 
 حضور 2017-2015 جامعة االنبار  الندوات العلمية لمركز الدراسات الستراتيجية 

 ومشاركة حضور 2017-2010 كلية العلوم–جامعة االنبار  الندوات العلمية ومؤتمرات 
 حضور ومشاركة 2017-2013 كلية العلوم  –جامعة االنبار  المؤتمر العلمي االول والثاني لشركة توزيع المنتجات النفطية 

 
 :: عضوية اللجان  سادسا

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
لجنة استحداث الكليات في المنطقة 

 2006-2005الغربية 
اللجنة العلمية للدراسات االولية  لجنة الترقيات العلمية 

 والعليا 
لجنة تقييم الدكتوراه في كلية التربية 

  للعلوم االنسانية
لجنة االشراف وتقييم بحوث 

 التخرج 
 لجنة االرشاد التربوي 

لجنة االشراف وتقييم بحوث تخرج 
 2009-2008الطلبة 

 وث التخرج لجنة مناقشة بح لجنة الية التعاون 

لجنة االستالل للبحوث المقدمة  لجنة التعيينات  
 للترقية ورسائل الماجستير 

 اللجنة االمتحانية   

   

   

   

   
 

 :  : الدورات التدريبية التي نفذها سابعا
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   

 : شارك فيها التي : الدوراتثامنا
 تاريخ انعقادها مكان الدورة ورةاسم الد

 2012 رئاسة جامعة االنبار  دورة المخاطبات الرسمية 
 2016 كلية االداب دورة اللغة العربية 
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  معلومات اضافية:معلومات اضافية:  تاسعا/ تاسعا/ 

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2002 العراق ار جامعة االنب –كلية العلوم  شهادة تقديرية 

  العراق جامعة تكريت  –كلية االداب  شهادة تقديرية 

 2002 العراق رئاسة جامعة االنبار  شهادة تقديرية 

 2003 العراق رئاسة جامعة االنبار  شهادة تقديرية 

  االردن المنظمة االورو عربية البحاث البيئة والمياه شهادة تقديرية 

 شهادة تقديرية 
مركز دراسات  –معة االنبار رئاسة جا

 الصحراء
 العراق

 

 شهادة تقديرية 
مركز تنمية حوض  –رئاسة جامعة االنبار 

 اعالي الفرات
 العراق

 

  العراق جامعة االنبار  –مركز دراسات الصحراء  شهادة تقديرية 

  العراق جامعة االنبار  –كلية االداب  شهادة تقديرية 

  العراق افة وزارة الثق شهادة تقديرية 

  العراق مديرية بيئة محافظة االنبار  شهادة تقديرية 

  العراق  كلية التربية االساسية  –جامعة بابل  شهادة تقديرية 

  العراق رئاسة جامعة االنبار ) حصول االستاذية ( شهادة تقديرية 

  العراق  جامعة االنبار  –كلية العلوم  شهادة تقديرية 

 ة شهادة تقديري
مركز تنمية حوض  –رئاسة جامعة االنبار 

 اعالي الفرات
 العراق 

 

  العراق جامعة االنبار  –كلية العلوم  شهادة تقديرية 

 2013 العراق مفوضية االنتخابات  شهادة تقديرية 

 2017 العراق  جامعة االنبار  –كلية العلوم  شهادة تقديرية 

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
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 : : البحوث المنشورة عاشرا
–العدد الخامس عشر –,مجلة االستاذ  التنمية الصناعية واتجاهات التركز والتشتت الصناعي في العراق   -1

 .1999الجزء الثاني 

المجلد – جامعة تكريت–مجلة االنسانيات , االستثمار الزراعي للمياه الجوفية في محافظة صالح الدين   -2
 .2001-العدد الرابع-الثامن

,المجلة العراقية  التحليل المكاني للمياه الجوفية وامكانية استثمارها لالنتاج الزراعي في ناحية الكرمة   -3
 .2011-العدد االول-المجلد الثالث–جامعة االنبار –لدراسات الصحراء 

الشمالية وامكانية استثمارها لالغراض  التباين المكاني لخصائص المياه الجوفية في البادية   -4
 .2004-العدد االثاني-جامعة االنبار –,مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية  الزراعية

مجلة القادسية للعلوم , مشكالت تدني حضور المحاضرات الجامعية من وجهة نظرالتدريسيين والطلبة   -5
 .2008-الثالث العدد-المجلد السابع–جامعة القادسية–التربوية 

مقاطعة زوية سطيح انموذج -الزحف العمراني على االراضي الزراعية في ريف قضاء الرمادي   -6
 .2012-العددالخامس-المجلد التاسع عشر–جامعة تكريت –مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية , للدراسة

(, مجلة جامعة االنبار النساف-5التصحر واثره على النشاط الزراعي في ريف قضاء الفلوجة )مقاطعة -7
 .2011-العدد الرابع-للعلوم االنسانية

المؤتمر –الواقع الجغرافي واالمكانيات التنموية,مجلة آداب الفراهيدي –حوض اعالي الفرات في العراق -8
 .2010 –جامعة تكريت –العلمي الرابع 

العدد –مجلة كلية المعارف الجامعة  الدية,التوسع العمراني واثره على االراضي الزراعية في ريف مدينة الخ-9
 .2011-السادس عشر 

العدد –مجلة كلية المعارف الجامعة  مشكالت استعماالت االرض الزراعية في ريف ناحية الحبانية ,-10
 . 2004-السادس 

كلية –لسادس المؤتمر العلمي ا التحليل المكاني للموارد الطبيعية وامكانية استثمارها في محافظة االنبار ,-11
 .2012-تكريت  جامعة–االداب 

جامعة –مركز دراسات الصحراء  –المؤتمر العلمي الثاني مستقبل توفير الغذاء , –هضبة االنبار المعطاء -12
 .2012-االنبار 

 -المؤتمر الدولي )جيوماتكس –امكانيات االنتاج واآفاق االستثمار  –محافظة االنبار  الواقع الزراعي في-13

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة       تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 رياضة المشي  اتـــــــــــوايــاله
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 .2013 –جامعة اليرموك االردنية -افريقيا( ق االوسط وشمالالشر
 –كلية التربية االساسية  –المؤتمر الدولي الخامس  البادية الشمالية الواقع الجغرافي وامكانيات التنمية ,-14

 .2012 –جامعة بابل 
ندوة مركز  راسة ,ريف قضاء الرمادي انموذج الد –العالقة المكانية بين طرائق الري وملوحة التربة -15

 .2012 –يوم المياه العالمي –جامعة االنبار  –دراسات الصحراء 
مجلة جامعة االنبار للعلوم  التغير والتوجهات المستقبلية لتنمية القطاع الزرراعي في محافظة االنبار , -16
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