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 (CV)الديخة الحاتية                                                             
  مذتاق احسج غخبيد. :  مــاالس                             

 
 معمهمات عامة اوال :

 :هانــشـعـال.1 
  هيت – كمية العمهم التطبيقية -االنبارالعسل : جامعة 

 جغخافيا  :العام التخرص 

 جغخافيا طبيعية لتخرص الجقيق:ا 

 :حي الجسعية –هيت  -االنبار  العشهان البخيجي.   
 :07804991053   نقال 

  ينالبخيج االكتخو : mmaallmmaarraaffaa@@ggmmaaiill..ccoomm  mm__aallmmaarraaffaa@@yyaahhoooo..ccoomm  &&   

 معمهمات شخرية  :.2
 عخاقيةدية : ـالجش        / العخاق بغجاد /قيةالكخادة الذخ   هالدة :ــمكان ال   
  G1964639  :: /جهاز سفخ                       1981 / 8 /22خ الهالدة : ــتاري   
                                   2: عجد األطفال                             متدوج:  الحالة االجتساعية  

 :لسؤهالت العمسية اثانيا : 
 تاريخ الحرهل عميها جولةــال عةــالجام جرجةــال

 2111 العخاق غجادب البكالهريهس
    21982115 العخاق األنباربغجاد       الساجدتيخ 
   2112 العخاق االنبار هالجكتهرا

  العيهن القيخية في قزاء هيت واستثساراتها دراسة في الجغخافية الطبيعية  :ان رسالة الساجدتيخعشه .                                                       

 دراسة تجههر االراضي ومخاقبة الترحخ في مشطقة الخطبة / محافعة االنبار   : هعشهان أطخوحة الجكتهرا
  .باستخجام تقشيات االستذعار عن بعج ونعم السعمهمات الجغخافية 

سـهريا وفـق مـحكخة التعـاون العمسـي الثقـافي السهقعـة  ـين  –د العخبـي ) اكدـاد( تم اعجاد االطخوحة بالتعاون مع السخك : مالحعة
أ.م.د عبج صالح فياض مجيخ مخكد دراسـات الرـحخاء   جامعة االنبار والسخكد العخبي ) اكداد ( باشخاف مذتخك من قبل الجامعة

انتـاج الخـخا ا الخقسيـة ومدـؤول مختبخاالستذـعار مجيخ ادارة االراضي ومـجيخ  خنـام   و أ.د. وديج فهزي عخيان .جامعة االنبار –
 نباتية .24/11/2119في  11172وفق االمخ الجامعي السخقم د/ ) اكداد ( عن بعج ونعم السعمهمات الجغخافية
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 ة : الخبخات الهظيفيثالثا : 

 مكان العسل الهظيفة
 الفتخة الدمشية

 السهام الخ يدية
 إلى من

 ابحث 2112 / 7 / 11  2115 / 12 / 1/26 مركز دراسات الصجراء/ ا جامعة االنبار مدرس مساعد
 ابحث 2115 / 4 / 29  2112 / 7 / 11 / مركز دراسات الصجراءاجامعة االنبار  ث/مدرس  
 تدريسي  2115/  5/  27 2115 / 4 / 31 هيت -كلية العلوم التطبيقية / اجامعة االنبار  ث/مدرس  

 هيت -كلية العلوم التطبيقية / ا جامعة االنبار ث/مدرس  
للشؤون  معاون عميد الكلية 31/7/2117 2115/  5/  28

 االدارية
 تدريسي 11/9/2117 31/7/2117 هيت -كلية العلوم التطبيقية / اجامعة االنبار  مدرس

 ابحث لحد االن  2117 / 9 / 11 / مركز دراسات الصجراءاجامعة االنبار  ث/مدرس  

 بخات التعميسية واالهتسامات البحثية :الخرابعا : 
 :)البكالهريهس(الجراسات االولية في . تجريذ السهاد1

 التخرص الفرل/الدشة اسم السادة
 / كلية االداب جغرافية طبيعية 2113الكورس الثاين/ علم اجليومورفولوجي

 / كلية الرتبية للبنات فية طبيعيةجغرا 2114/االول الكورس لعام  علم اجليومورفولوجيأساسيات عمم األحياء ا
 علوم البيئة / كلية العوم التطبيقية 2116و  2115/االول الكورس لع  / هيدرولوجي سطحي 1علم املياه             

 علوم البيئة / كلية العوم التطبيقية  2115/الثاين الكورس / هيدروجيولوجي  2علم املياه             
 علوم البيئة / كلية العوم التطبيقية 2116و 2115الول والثاين الكورس ا علم االرض

 : في  الجراسات العميا . تجريذ السهاد2
 التخرص             الفرل اسم السادة

/ / / 
   . االشخاف عمى رسا ل الساجدتيخ والجكتهراه:3
/ 
 .تقييم البحهث: 4

 2113/  لعراقية لدراسات الصحراءظاهرة التصحر وخماطر اجلفاف يف العراق / اجمللة ا  -1

 2113/  / اجمللة العراقية لدراسات الصحراء اسباب ومقاومة التصحر يف العراق  -2
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 . االهتسامات البحثية : 5
 لعلمية المخترة بعلهم المياه الجهفية و الدطحية .مهتم بالبحهث ا -  
 التطبيقية . بالمذاريع الهيجروجيهلهجية و الهيجرولهجية الحقلية و مهتم -  
 مهتم بجراسات الترحر وتجههر االراضي. -  
 مهتم بجراسات البيئة و الجفاف . -   
 مهتم بجراسات نعم المعلهمات الجغرافية واالستذعار عن بعج التطبيقية. -  

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

ندوة التنمية املستدامة جنعل صحراء العراق 
 حضور 2009   1/ ك24-22 مركز دراسات الصحراء مستقبل اجيالنا القادمة

 ااملؤمتر العلمي االول ملركز دراسات الصحراء.
 -مركز دراسات الصحراء 

 حبث 2009 جامعة االنبار

 حضور 2008 رجامعة االنبا . 2008املؤمتر العلمي جلامعة االنبار . 

 -مركز دراسات الصحراء  ندوة املياه إىل أين.
 حضور 2011 جامعة االنبار

 ندوة املياه إىل أين.
 -مركز دراسات الصحراء 

 حضور 2012 جامعة االنبار

 ااملؤمتر العلمي الثاين ملركز دراسات الصحراء.
 -مركز دراسات الصحراء 

 حبث 2013 جامعة االنبار

ة امليدانية يف اجلغرافية واهم ندوة دليل الدراس
 االجهزة املستخدمة فيها

 -كلية الرتبية للعلوم االنسانية 
 جامعة االنبار

 محاظرة 2013

التغريات املناخية ظاهرة عاملية التصدي الاثرها 
 البيئية مسؤولية اخالقية وانسانية ((

جامعة  -كلية الرتبية للبنات 
 االنبار

 بحث 2013

م املعلومات اجلغرافية تطبيقات وسائل نظ
واالستشعار عن بعد وتكنلوجيا اجليوفضاء يف 

 حل االشكاالت التنموية بيئيا واجتماعيا

املؤمتر الدويل السابع 
 تونس –جيوتونس

 
 12/4/2013-8للفرتة

 بحث

تطبيقات وسائل نظم املعلومات اجلغرافية 
واالستشعار عن بعد وتكنلوجيا اجليوفضاء يف 

 نموية بيئيا واجتماعياحل االشكاالت الت

املؤمتر الدويل الثامن 
 تونس –جيوتونس

 بحث 69/4/2014-2للفرتة

املؤمتر الدويل الثاين لنظم املعلومات اجلغرافية 
 والتقنيات اجليو فضائية

مركز النهرين للدراسات 
 السرتاجتية

 بحث 6/12/2016-5للفرتة 
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 : سادسا : البحهث السشذهرة
 الدشة حالةال السجمة عشهان البحث

التوزيع  املكاين للمقاطعات املرشحة الستغالل مواردها املائية اجلوفية يف  إ
 حمافظة االنبار .

Spatial distribution of hydrogeologic districts 

for exploitation within Al-Anbar Governorate. 

uratus. 

 14عدد  3جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية، حملد 

 22008 منذهر (2010

ه الجوفىة ضمن نطاق صدع التقىىم  الهىدروجىوكىمىائي للمىا
 (كبىسة –) هىت  دأبو الجي

 

HYDROGEOCHEMICAL  EVALUATION 

OF THE GROUNDWATER WITHIN  ABU –

JIR  FAULT  ZONE 
. ( HIT – KUBAIYSA) 

IRAQI-BULLETIN OF GEOLOGY 

AND MINING , ISSN 1811-4539.  

S.C OF GEOLOGICAL SURVEY 

AND MINING, Vol.6,No.1, 2010 

 

 2010 منذهر

الظزوف الهيذروجيىلىجيت ضمه  وطبق فبلق أبى 
 الجيز )هيج ـــ كبيست(

Hydrogeological conditions within  Abu-Jir 
Fault zone ( Hit – Kubaiysa), 

 

) عدد  2عدد 2اجمللة العراقية لدراسات الصحراء جملد 
 خاص ابملوؤمتر العلمي االول

 
 2010 منذهر

استخجام تقنيات االستذعار عن بعج ونعم المعلهمات 
الجغرافية في دراسة التحليل المكاني للينابيع القيرية 

 كبيدة –والكبريتية في منطقتي هيت 

مذروع  ريادي بجعم وزارة التعليم 
 عالي والبحث العلميال

 446رقم العقج 
 2010 غير منذهر

Balneological study based on the 
hydrogeochemical aspects 

of the sulfate springs water (Hit–
Kubaiysa region), Iraq 

Arab J Geosciences  /ISSN1866-
 2011 منذهر 7511

دراست حذهىر االراضي ومزاقبت الخصحز في مىطقت 
 GIS&RSلزطبت محبفظت االوببر ببسخخذام ا

 2013 منذهر منشورات مؤمتر جيوتونس

الخىسيع المكبوي لىحذاث خزائظ حزة مىطقت الزطبت 
 محبفظت االوببر -مه الصحزاء الغزبيت

 2014 منذهر منشورات مؤمتر جيوتونس

دراست ظبهزة الخصحز في المقبطعبث الشراعيت 
خقبوبث الحذيثت لزيف قضبء الزمبدي ببسخخذام ال

 GLASODوحطبيق وظبم 

منشور يف املؤمتر الدويل الثاين لنظم املعلومات اجلغرافية 
 2016 قبهل نذر والتقنيات اجليو فضائية

 : ثامشا : الكتب السشذهرة
 تاريخ الشذخ جهة الشذخ عشهان الكتاب

   
 :تاسعا : عزهية المجان 
 عمى مدتهى القدم عمى مدتهى الكمية معةعمى مدتهى الجا

 لجشة اشخاف عمى مختبخ الجيهماتكذ
 ولحج االن 2113كمية التخبية لمعمهم االندانية 

 سكختيخ السؤتسخ العمسي الثاني
 لجشة متابعة شؤون الطمبةنجوات  -لجان تحزيخية  2113-لسخكد دراسات الرحخاء  

 2112سكختيخ تحخيخ السجمة العخاقية لجراسات الرحخاء  2117مية لسهقع هيتر يذ لجشة مذتخيات وتجهيد االقدام الجاخ
 2115ولغاية 

 

 2115-2114ر يذ لجشة امتحانية لمعام الجراسي  
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  2116-2115لجشة امتحانية لمعام الجراسي  عزه

 
  2116-2115عزه لجان مذتخيات مختمفة 

 
  2117-2116ر يذ لجشة انزباط الطمبة 

 
  2117ة انزباط السهظفين عزه لجش

 :  عاشخا : الجورات التجريبية التي نفحها
 تاريخ انعقادها مكان الجورة اسم الجورة

 15/5/2116-31/4 مخكد دراسات الرحخاء نعم السعمهمات الجغخافية

 ترشيف التخب في السشاطق الجاف
مذخوع الهاحات الرحخاوية ) حهض 

 االنبار -الحساد( القا م 
7-11/11/2112 

 : شارك فيها التي حادي عذخ: الجورات
 تاريخ انعقادها مكان الجورة اسم الجورة

 2/3/2116-5/2 سهريا-الهيئة العامة لالستذعار عن بعج GIS-نعم السعمهمات الجغخافية
 15/5/2116-31/4 مخكد دراسات الرحخاء نعم السعمهمات الجغخافية

 30/11/2116-6/11 سهريا-العامة لالستذعار عن بعجالهيئة  GIS-نعم السعمهمات الجغخافية
 2117 مخكد طخا ق التجريذ دورة التاهيل التخبهي 

 19/5/2118-19/4 مخكد دراسات الرحخاء نعم السعمهمات الجغخافية
 2111 مخكد الحاسبات وتكشهلهجيا السعمهمات دورة تاهيل في الحاسهب

 31/12/2119-27 سهريا -العخبي ) اكداد(  السخكد دورة تجههر االراضي ومخاقبة الترحخ
 2111 سهريا -السخكد العخبي ) اكداد (  دورة ترشيف االراضي 

   
 

   
 

  

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير. . 11
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 النشــــــــــاط

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

    

 ــــانالبــيـــــــــــــــــــــــ

 كتابات عامة

 الكراسات العلمية : ك
جزء من اخلطط االستثمارية اإلسرتاتيجية للمياه اجلوفية يف حمافظة  )يف اإلدارة و التخطيط  ااهليدرو جيولوجي -1

 مركز دراسات الصحراء  . 2008(االنبار
 ريةالقصص القص.  مركز دراسات الصحراء . 2008إدارة املوارد املائية اجلوفية . -3

 . ونظم املعلومات اجلغرافية واالستشعارعن بعدوالبيئة كتب التصحر  قراءات عامة

 أنشطة أخرى

 : مشروع  بدعم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الرايدية املشاريع العلمية   -
 446رقم العقد 

حليل املكاين للينابيع القريية والكربيتية يف منطقيت استخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة الت -
 دوراتلعلميةكبيسة  –هيت 

الشهادات 

 التقديرية

 والمشاركة

 2/3/2006/ سوراي  GIS-نظم املعلومات اجلغرافيةشهادة تقديرية للمشاركة يف دورة  -1

 30/11/2006/ سوراي  GIS-نظم املعلومات اجلغرافيةشهادة تقديرية للمشاركة يف دورة  -2

 2008/ العراق  GIS-نظم املعلومات اجلغرافيةشهادة تقديرية للمشاركة يف دورة  -3

 2009شهادة تقديرية للمشاركة يف املؤمتر العلمي االول ملركز دراسات الصحراء  -4

 2011شهادة تقديرية للمشاركة يف ندوة املياه اىل اين؟ ملركز دراسات الصحراء  -5

 2012اه اىل اين؟ ملركز دراسات الصحراء شهادة تقديرية للمشاركة يف ندوة املي -6

 2013شهادة تقديرية للمشاركة يف املؤمتر العلمي الثاين ملركز دراسات الصحراء  -7

 تونس – 2013 للعاميف املؤمتر الدويل السابع جيوتونس شهادة للمشاركة  -8

 تونس – 2014 للعام يف املؤمتر الدويل السابع جيوتونسشهادة للمشاركة  -9

 2016الثاين لنظم املعلومات اجلغرافية وتقنيات اجليوفضائية يف املؤمتر الدويل اركة شهادة للمش   -10

 

كتب الشكر 

 والتقدير

 2007 رئيس اجلامعةالسيد كتاب شكر وتقدير  -1

 2009 رئيس اجلامعةالسيد كتاب تثمني من  -2

 2010 رئيس اجلامعةالسيد كتاب شكر وتقدير  -3

 2012 رئيس اجلامعة السيدكتاب شكر وتقدير  -4

 2013 رئيس اجلامعةالسيد كتاب شكر وتقدير  -5

 2014 رئيس اجلامعة السيدكتاب شكر وتقدير  -6

 2016 رئيس اجلامعة السيدكتاب شكر وتقدير  -7

 2006 مركز دراسات الصحراء / جامعة االنبارمدير السيد كتاب شكر وتقدير  -8

 2012عام  2دد ع مركز دراسات الصحراء / جامعة االنبارمدير السيد  كتاب شكر وتقدير  -9

 2013 مركز دراسات الصحراء / جامعة االنبارمدير السيد  كتاب شكر وتقدير  -10

 2013 2عدد  جامعةاالنبار - عميد كلية الرتبية للبنات السيدكتاب شكر وتقدير  -11

 2015 1عدد  جامعةاالنبار - هيت -العلوم التطبيقيةعميد كلية  السيدكتاب شكر وتقدير  -12

 2016 2عدد  جامعةاالنبار - هيت -العلوم التطبيقيةعميد كلية  دالسيكتاب شكر وتقدير  -13

 2016 1عدد  جامعةاالنبار - حديثة -الرتبية االساسية عميد كلية  السيدكتاب شكر وتقدير  -14

 2017 2عدد  جامعةاالنبار - هيت -العلوم التطبيقيةعميد كلية  السيدكتاب شكر وتقدير  -15
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