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 ( CV السيرة الذاتية)
  عبدالناصر صبري شاهر الفي الراوي  االســم

 
 اوال : معلومات عامة

 محافظة االنبار/ الرمادي/ السكن الجامعي    .الـعـنــوان:1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :تاذاس    الدرجة العلمية:             جغرافية مدن   التخصص   
  :العنوان البريدي 
  :37136560171 نقال 

 يالبريد االكترون  :ed.abdelnasse.sabri@uoanbar.edu.iq 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيةسية : ـالجن                    6591والدة :   ــمكان ال   
                          متزوج     جواز سفر  الحالة االجتماعية :           6591خ الوالدة :  ــتاري   

                                ( 9 ) عدد األطفال : 
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 1193 العراق الموصل البكالوريوس 

 1191 العراق بغداد الماجستير 

 1115 العراق بغداد الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير    

 ))مدينة راوه تطورها وعالقتها االقليمية ((
 هعنوان أطروحة الدكتورا :    

 
 ))دور النقل في البناء الوظيفي والمعماري للمدن دراسة لمدن الفلوجة والرمادي والخالدية ((
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  6551 6591 مديرية التربية االنبار تدريسي 
 مدير االدارة 6551 6556 جامعة االنبار كلية التربية يتدريس

 معاون العميد 6559 6559 جامعة االنبار كلية التربية تدريسي 
 استاذ زائر  1999 1991 ليبيا جامعة السابع من ابريل  تدريسي
 رئيس قسم  2002 2002 جامعة االنبار كلية التربية  تدريسي

 هتمامات البحثية :رابعا : الخبرات التعليمية واال
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
   جغرافية المدن 

   جغرافية النقل 
   جغرافية التنمية 

   جغرافية السياسية 
   جغرافية الصناعية 

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

   مشكالت في النقل 
   مشكالت حضرية 

   مشكالت في التخطيط والتنمية 
   نظم معلومات جغرافية 

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
 رسالة ماجستير مناقشة  56                             رسالة ماجستير  20 
 اطروحة دكتوراه مناقشة 20اطروحة دكتوراه                                  9
 
   
 .تقييم البحوث: 4

 بحث  100تقريبا 
 . االهتمامات البحثية : 6

 
 النقل  

 مجموعة منها  خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 بحث 2312 تونس جيو تونس الخامس
دور التنمية البيئية في خدمة 

 المجتمع
 جامعة الزقازيق /مصر

 بحث 2313

 بحث 1110 العراق العلمي االول لجامعة االنبار
 بحث 2316 العراق العلمي الثاني لدراسات الصحراء

الوطني  المؤتمر الجغرافي العلمي
 االول 

 العراق 
 بحث 2311

 بحث 2332 العراق مؤتمر القدس الدولي الرابع
 بحث 2339 العراق ندوة التوجهات المستقبلية لمدن 
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 محافظة االنبار 
    
    
    
    
    
    
    
    

 منها  سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

متطلبات تقدير الحاجة من االرض 
 المخصصة للنقل داخل المدينة

 0المجلد  74االستاذ  العدد 
 2339 مشترك

التحليل الجغرافي لمشكلة الفقر 
 ومتطلبات التنمية البشرية 

 جامعة االنبار
 2337 مشترك

دور العامل االداري في تغير 
احجام ومراتب المراكز الحضرية 

 في محافظة االنبار

 ة االنبارجامع
 2337 مشترك

نهر النيل واالثار الجيوبولوتيكية 
على مصر والسودان في ضل 

 السياسية االثيوبية

 العلوم االنسانية واالقتصادية
 2335 مشترك

تقويم المخطط االساسي لمدينة 
اللرمادي ومعالجة بعض المشكالت 

 التخطيطية

 البحوث الجغرافية
 2334 منفرد

غذائية في نحو تنمية الصناعات ال
 محافظة االنبار

 مؤتمر دراسات الصحراء
 2310 مشترك

التوزيع الجغرافي لمحطات توزيع 
المنتجات النفطية في محافظة 

 االنبار

 12جامعة االنبار العدد 
 2312 مشترك 4مجلد
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التحليل المكاني لتوزيع الجرائم في 
مدينة الرمادي باستخدام نظم 

 المعلومات الجغرافية 

 تونسمؤتمر جيو 
 2312 مشترك

تباين تنوع الصناعات الغذائية في 
 محافظة االنبار

مجلد  12جامعة االنبارالعدد 
 2312 مشترك  2

التجاوز على التصميم االساس 
 لمدينة الرطبة

 جامعة االنبار
 2312 مشترك

العمارة السكنية في اقليم اعالي 
 الفرات بين االصالة والتاصيل 

 رندوة تاريخ وتراث االنبا
 2311 مشترك

معالجة التشويش في تسقيط 
 الخرائط بين النظرية والتطبيق 

 جامعة االنبار
 2331 مشترك

التحليل الجغرافي لصناعة تقطيع 
 االحجار في قضاء هيت

 جامعة االنبار
 2334 مشترك

 2332 منفرد مؤتمر القدس الدولي الرابع الوظيفية الدينية لمدينة القدس
وظيفية للنقل في نحو رفع الكفاءة ال

 مدينة الرمادي
 العلوم االنسانية واالقتصادية

 1117 منفرد

تقويم عوامل النمو الحضري 
لمدينة الرمادي باستخدام الطرق 

 الكمية 

 العلوم االنسانية واالقتصادية
 1117 منفرد

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

 2317 دار الصفاء/عمان يط المدناسس الجغرافيا لتخط
 2336 ديوان الوقف السني منهجي مبادى علم الجغرافيا 

   جغرافية الوطن العربي والعراق
 2337  جغرافية العالم االسالمي 

   
   
   
   



 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس - كلية التربية للعلوم اإلنسانية –جامعة االنبار 
 

6 

 

   
   

 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

2 13 15 
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  اسعات

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   
   
   

   
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 السنة البلد ةالجهة المانح نوع الجائزة أو التقدير
 2010 العراق وزير التعليم العالي  االستاذ االول على جامعة االنبار

 2كتاب شكر
 وزير التعليم ووزير التربية 

 العراق 
2004 
2002 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 ثقافية  كتابات عامة

  قراءات عامة
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 المهارات العامة. 2

 
  

 
 .د. جمال هاشم الذويب أ      أمجد رحيم محمد م.د.أ .        عبدالناصر صبريأ.د.  سم :اال
 عميد الكلية  لقسمرئيس ا 

 

 اجتماعية  أخرىأنشطة 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 جيد جدا  تطبيقات الحاسوب

 محادثة اللغة االنكليزية  اللغــــات األجنبية

 السباحة والقراة  الهــوايـــــــــــات


