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 (CV)الديخة الحاتية                                                             
 دي عميوي خافنيونس ه.. :  مــاالس              

 
 معمهمات عامة اوال :

 :هانــشـعـال.1 
  لتربية لمعموم االنسانيةكمية ا..ـ  االنبارالعسل : جامعة 

 :استاذ مساعد الجرجة العمسية:          .جغرافية المدن  التخرص  

 :حي االمين –الجبانية  –االنبار  –العراق  العشهان البخيجي    
  :77818884977نقال 

 يالبخيج االكتخون  : dr.younus1971@gmail.com 

 .:  معمهمات شخرية 
 عراقيدية : ـالجش                     عظميةبغداد / االهالدة : ــمكان ال   
 .......................جهاز سفخ:                           1971خ الهالدة : ــتاري   
                                    4عجد األطفال :                         متزوج.الحالة االجتساعية :  

 :لسؤىالت العمسية اثانيا : 
 تاريخ الحرهل عمييا جولةــال عةــالجام جرجةــال

 1997-1996 العخاق االنبار البكالهريهس
 5/2/2003 العخاق  بغجاد/ابن رشج الساجدتيخ 

 27/9/2014 العخاق االنبار هالجكتهرا
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  ان رسالة الساجدتيخعشه:                                                                                    

   التغير السكاني واثره في التوسع العمراني لمدينة الرمادي 
 : هعشهان أطخوحة الجكتهرا

 مشكالت استعماالت االرض في مدينة الخالدية  
 

 ة : الخبخات الهظيفيثالثا : 

 مكان العسل الهظيفة
 الفتخة الدمشية

 السيام الخئيدية
 إلى من

ــة التخ يــ تجريدي ة لمعمــهم كمي
 االندانية 

 تعميم 2017 2003

مخكـــــــــد الجراســـــــــات  تجريدي
 االستخاتيجية

 باحث 2018 2017

 الخبخات التعميسية واالىتسامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالهريهس(الجراسات االولية في . تجريذ السهاد1

 التخرص الفرل/الدشة اسم السادة
الرف االول  جغخافية افخيقيا

2003/2007 
غخافية / كمية التخ ية العمهم ج

 االندانية
الرف االول  جغخافية استخاليا

2003/2017 
جغخافية / كمية التخ ية العمهم 

 االندانية
الرف االول  الجغخافية الطبيعية

2003/2005 
تاريخ / كمية التخ ية العمهم 

 االندانية
الرف االول  نرهص انكميدي 

2006/2017  
العمهم  جغخافية / كمية التخ ية

 االندانية
الرف الثاني  جغخافية اوراسيا

2009/2010 
جغخافية / كمية التخ ية العمهم 

 االندانية
الرف الثاني  ديسقخاطية

2014/2015 
جغخافية / كمية التخ ية العمهم 

 االندانية
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الرف الثالث  الجغخافية الدراعية 
2003/2004 

جغخافية / كمية التخ ية العمهم 
 االندانية

الرف الثالث  خافية الكهارث الطبيعيةجغ
2012/2013 

جغخافية / كمية التخ ية العمهم 
 االندانية

الرف الثالث  جغخافية امخيكا الذسالية
2014/2015 

جغخافية / كمية التخ ية العمهم 
 االندانية

الرف الثالث  جغخافية امخيكا الجشه ية
2014/2015 

جغخافية / كمية التخ ية العمهم 
 يةاالندان

الرف الثالث  جغخافية الخيف
2014/2015 

جغخافية / كمية التخ ية العمهم 
 االندانية

الرف الثالث  جغخافية الخجمات
2014/2017 

جغخافية / كمية التخ ية العمهم 
 االندانية

الرف الثالث  السجن جغخافية
2015/2016 

جغخافية / كمية التخ ية العمهم 
 االندانية

لثالث الرف ا تخطيط اقميسي
2015/2016 

جغخافية / كمية التخ ية العمهم 
 االندانية

الرف الخابع  جغخافية الشقل والتجارة الجولية
2005/2017 

جغخافية / كمية التخ ية العمهم 
 االندانية

الرف الخابع  الفكخ الجغخافية
2010/2011 

جغخافية / كمية التخ ية العمهم 
 االندانية

الرف الخابع  اقميم السجيشة
2014/2015 

جغخافية / كمية التخ ية العمهم 
 االندانية

الرف االول  نرهص انكميدي اجتساعية
2004/2007 

 عمم االجتساع / كمية االداب

الرف االول  نرهص انكميدي اول
2010/2011 

 جغخافية / كمية التخ ية لمبشات

الرف الثاني  نرهص انكميدي ثاني
2010/2011 

 بشاتجغخافية / كمية التخ ية لم

/ كمية العمهم  رياضياتالرف االول  أسذ تخ ية 



 لعضو هيئت تدريس السيزة الذاتيت -ضمبن الجودة واالعتمبد قسم  –جبمعت االنببر 

 

4 

 

 الرخفة 2009/2010
 : في  الجراسات العميا . تجريذ السهاد2

 التخرص             الفرل اسم السادة
 جغخافية ماجدتيخ نرهص انكميدي 
 عمهم قخان ماجدتيخ نرهص انكميدي 
 جغخافية دكتهراه نرهص انكميدي 

 جغخافية راهدكته  اقميم السجيشة
 جغخافية دكتهراه تخطيط اقميسي

 خافية /كمية االدابجغ ماجدتيخ استعسالت االرض 
   :والجكتهراه . االشخاف عمى رسائل الساجدتيخ3
  2عجد طالب الساجدتيخ 

 عجد طالب الجكتهراه  
     

 .تقييم البحهث: 4
 ث لمسجالتبح عذخةاثشاماجدتخ و  رسائل خسذاطاريح دكتهراه و  سبعة     

 
 . االىتسامات البحثية : 5

    
 
 

 تدميط الزهء عمى اىسية تشسية الخجمات في السجن
 

 : خامدا : السؤتسخات الستخررة والشجوات العمسية
تاريخ  مكان السؤتسخ عشهان السؤتسخ

 السؤتسخ
طبيعة 
 السذاركة

    
 : سادسا : البحهث السشذهرة

 ةالدش الحالة السجمة عشهان البحث
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التمهث وسبل معالجتو في مجيشة 
 الخالجية

 العمهم االندانية واالقترادية  
 2004 

اثخ التجاور بين االحياء الدكشية لسجيشة 
ىيت عمى تهزيع السجارس االبتجائية 

 والثانهية

 العمهم االندانية واالقترادية
 2006 

كفاية تجييد مياه الذخب في مجيشة 
 الخالجية

 مجمة االستاذ 
 2007 

 2008  مجمة الجراسات الرحخاوية  كفاءة الخجمات الرحية في مجيشة ىيت 
التحميل السكاني لستغيخات الخجمة 

 التعميسية في ناحية الحبانية 
 لمعمهم االندانية جامعة االنبار

 2009 

مذكمة الشقل بين مشاطق سكن الطمبة 
 ومهقع جامعة االنبار

 لمعمهم االندانية جامعة االنبار
 2009 

اتجاىات التخكد السكاني الجيسهغخافي في 
 مجيشة الفمهجة 

 2009  لمعمهم االندانية جامعة االنبار

اعادة تهزيع استعساالت االرض في 
 مجيشة الخالجية

 2014  جامعة االنبار لمعمهم االندانية

اتجاىات التهسع الحزخي لسجيشة 
 الخالجية

 جامعة االنبار لمعمهم االندانية
 2014 

 2016  /الكهفة؛مجمة البحهث الجغخافية جال الشفهذ االقميسي لقزاء عانوم
تحميل كفاءة التهزيع السكاني لمخجمات 

 GISباستخجام  التعميسية في الخطبة

 جامعة االنبار لمعمهم االندانيةمجمة 
 2016 

ودورىا في الجيسهرفهلهجيا الحزخية
تطهر السخاحل السهرفهلهجية لسجيشة 

ة مقارنة مشح الشذاة حتى القائم دراس
باستخجام نعم السعمهمات  2013

 (arc mapالجغخافية )

 مجمة بحهث عمهم جغخافية / تهنذ 

 2016 

تحميل كفاءة التهزيع السكاني لمخجمات  
 التعميسية في مجيشة الخالجية

 مجمة جامعة االنبار لمعمهم االندانية
 2017 

امكانية تهليج الطاقة الكيخ ائية من 
سذ والخياح في محطات مجن االنبار الذ

 لتحقيق التشسية السدتجامة

مخكد البحهث والجراسات االسالمية/ 
 2018  الجامعة العخاقية

 
 ثامشا : الكتب السشذهرة  :
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 تاريخ الشذخ جية الشذخ عشهان الكتاب
   
   
   
   

 :تاسعا : عزهية المجان 
 مدتهى القدم عمى عمى مدتهى الكمية عمى مدتهى الجامعة

 رئيذ لجشة التطبيقات رئيذ لجشة اعساروتاىيل الكمية 
عزه لجشة اختبار المغة  

االنكميدية لمجراسات العميا في 
 الكمية

 عزه لجشة استالل 

عزه لجشة ارشفة   
 بطاقات الطمبة

عزه لجشة مشاقذة   
 بحهث

 :  عاشخا : الجورات التجريبية التي نفحىا
 تاريخ انعقادىا الجورةمكان  اسم الجورة

 22/5/2017 مخكد طخائق التجريذ طاء الذائعة في المغة العخ ية االخ
استخجام الحاسهب في االعسال 

 االدارية
 مخكد طخائق التجريذ

7/4/2017 

 : شارك فييا التي حادي عذخ: الجورات
 تاريخ انعقادىا مكان الجورة اسم الجورة

ر / مخكد طخائق جامعة االنبا الجورة التخ هية 
 15/1/2005 التجرييذ 
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  اثنتا عشر: هعلىهات اضافية:اثنتا عشر: هعلىهات اضافية:

  الجىائز والتقديرالجىائز والتقدير  ..11
 

  االهتواهات العاهةاالهتواهات العاهة. . 22  
 

 

  الوهارات العاهةالوهارات العاهة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتىقيالتىقي

  

    2018/  1/   1     ::التاريخ التاريخ 
 

        
           االسن : أ.م.د يىنس هندي عليىي

 

                 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2002 العراق جامعة االنبار  اآلدابكلية  شكر وتقدير

 2011 العراق كلية التربية للبنات  شكر وتقدير

 2012 العراق ربية للعلوم االنسانية كلية الت شكر وتقدير

 2012 العراق رئاسة جامعة االنبار  شكر وتقدير

 2012 العراق رئاسة جامعة االنبار  شكر وتقدير

 2012 العراق رئاسة جامعة االنبار  شكر وتقدير

 2012 العراق رئاسة جامعة االنبار  شهادة تقديرية

 شهادة تقديرية
جية /رئاسة جامعة مركز الدراسات االستراتي

 االنبار 
 العراق

2012 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 Word تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية  ات األجنبيةــــللغا

 والقراءةالرياضة والرسم  اتـــــــــــوايــاله


