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 ( CV السيرة الذاتية)
  علي خليل خلف غضا الجابري االســم

 
 اوال : معلومات عامة

    .الـعـنــوان:1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية  -العمل : جامعة االنبار 
  :استاذ مساعد  الدرجة العلمية:               الجغرافية الطبيعيةالتخصص     
  :العنوان البريدي 
  :58850050000 نقال 

 يالبريد االكترون  :drali.197837@gmail.com 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                     الرماديوالدة :  ــال مكان   
                                 متنزوج -عراقي    جواز سفر  الحالة االجتماعية :           32/4/8791خ الوالدة :  ــتاري   

                                ( 2 ) عدد األطفال : 
 ة :ثانيا : المؤهالت العلمي

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 1551 العراق األنبار البكالوريوس 

 1552 العراق األنبار الماجستير 

 1510 العراق األنبار الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير    

 ) منطقة دراسة مقارنة بين الطرائق التقليدية والطرائق الحديثة –تحديث خرائط السكان 
 الدراسة مدينة الرمادي (

 هعنوان أطروحة الدكتورا :    
النمذجة اآللية للخصائص المورفومترية ألحواض األودية الجافة في قضاء هيت باستخدام 

 التقنيات الحديثة
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

المنسق الفني 
جلة جامعة لم

األنبار للعلوم 
 اإلنسانية

 3182 كلية التربية للعلوم اإلنسانية
حتى 
 اآلن

تنسيق بحوث 
 المجلة

مسؤول وحدة 
التخطيط 
 والمتابعة

  3183 3188 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

     
     
     

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 لدراسات االولية)البكالوريوس(:ا في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 الجغرافية حتى اآلن 3112 علم الخرائط

 الجغرافية حتى اآلن 3111 نظم المعلومات الجغرافية
علم األشكال األرضية 

 الجغرافية  3188-3181 )الجيومورفولوجيا(

 الجغرافية 3181-3117 علم األرض )الجيولوجيا(
 الجغرافية 3182-3183 صاء والنمذجةاالح

 الجغرافية 3182-3182 قارتي أوربا وأسيا
 الجغرافية  3189-3182 الموارد المائية
 الجغرافية 3117-3111 جغرافية السكان
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   

   
   

  ف على رسائل الماجستير والدكتوراه: . االشرا3
  
 

     
 .تقييم البحوث: 4
 
 . االهتمامات البحثية : 5

 
  

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

المؤتمر العلمي األول لكليات 
 العلوم اإلنسانية

كلية التربية  –جامعة األنبار 
للعلوم اإلنسانية واآلداب 

 والتربية للبنات
 باحث 3188
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

لخرائطي في مصادر التشويش ا
 الخرائط لسكان مدينة الرمادي

مجلة الجمعية الجغرافية 
 3111 منشور العراقية

التحليل الخرائطي لتوزيع السكان 
 في مدينة هيت

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 3117 منشور اإلنسانية

 خريطة أم خارطة 
 دراسة كارتوغرافية نظرية

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 3117 منشور اإلنسانية

التشويش في تسقيط معالجة 
 بين النظرية والتطبيق خرائطال

 ( مدينة هيتالحالة الدراسية ) 

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 3117 منشور اإلنسانية
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المصداقية العلمية لتطبيق تقنية 
ُنظم المعلومات الجغرافية في 

 البحوث العلمية

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
د خاص عد اإلنسانية

العلمي األول لكليات بالمؤتمر 
 العلوم اإلنسانية

 3188 منشور

استخدام ُنظم اإلحداثيات الوطنية 
في ُنظم المعلومات الجغرافية 
دراسة تطبيقية على محافظة 

 األنبار

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 3184 منشور اإلنسانية

ألحواض  اآللية مشاكل النمذجة
هيت األودية الجافة في قضاء 

 الحديثة التقنيات باستخدام

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 3182 منشور اإلنسانية

تحليل الخصائص المورفومترية 
)االرتفاعات واالنحدارات( لسطح 
محافظة األنبار باستخدام تقنيات 

 الجيوماتيكس

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 3182 منشور اإلنسانية

النمذجة اآللية في بناء قاعدة 
لمعلومات الجغرافية للخصائص ا

المورفومترية لحوض طاووق جاي 
شمال العراق باستخدام تقنيات 

 الجيوماتيكس

الفنون واألدب وعلـوم لة ـمج
 3182 منشور اإلنسانــيات واالجتمــاع

تحليل الخصائص 
الهيدرومورفومتري لحوض ره رزي 

شمال العراق ومؤشرات الخطر 
الجيومورفولوجي للفيضان 

 دام تقنيات الجيوماتكسباستخ

 

  غير منشور
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 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

استخدام الجيوماتيكس في دراسة 
الخصائص المورفومترية ألحواض 

 األودية الجافة

 3182 دار الصفاء للنشر والتوزيع

   
   
   
   
   
   

 وية اللجان :: عض ثامنا
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

لجنة )إعداد قواعد المعلومات 
 الجغرافية لجامعة األنبار(

 استقبال الطلبة لعدة سنوات
 مناقشات بحوث التخرج اللجنة التحضيرية لعدة ندوات 

 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا
 تاريخ انعقادها ورةمكان الد اسم الدورة

 3117 كلية التربية للعلوم اإلنسانية نظم المعلومات الجغرافية

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

مركز طرائق  –جامعة األنبار  الدورة التربوية
 التدريس والتعليم المستمر

3112 

كلية التربية  –معة األنبار جا نظم المعلومات الجغرافية
 3181 للبنات

كلية علوم  –جامعة األنبار  مهارات الحاسوب
 3117 الحاسبات
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 : معلومات اضافية:حادي عشر
 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 
 

 
 

 
 

 ال هاشم الذويبأ .د. جم     أمجد رحيم محمد م.د.أ . علي خليل خلف غضا سم :اال
 عميد الكلية  رئيس القسم 

 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
    
    

 ـــــــــــــــــــــــانالبــيــــ النشــــــــــاط
  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
  تطبيقات الحاسوب

  اللغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات


