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 ( CV السيرة الذاتية)
  خالد صبار محمد عبد اهلل الشجيرى االســم

 
 اوال : معلومات عامة

    .الـعـنــوان:1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :مدرس -دكتوراه    الدرجة العلمية:               جغرافياالتخصص   
 :لعلوم االنسانيه/الجغرافياجامعة االنبار/كلية التربيه ل–رمادي  –االنبار  العنوان البريدي 

  :08730702372-08832732700 نقال 

 يالبريد االكترون  :ed.khalid.sabar@uoanbar.edu.iq 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                     رمادي-االنباروالدة :  ــمكان ال   
                                 متزوج  الحالة االجتماعية :A10453862  :جواز سفر      1791-8-1خ الوالدة :   ــتاري   

                                (  5) األطفال : عدد 
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 3000-1222 العراق االنبار البكالوريوس 

 3007 العراق االنبار الماجستير 

 3013-11-20 ماليزيا USM الدكتوراه
 :اسة المظاهر الجيومورفولوجيه لمنطقة الهباريه)الصحراء در   عنوان رسالة الماجستير

  العراق ( باستخدام معطيات االستشعار عن بعدز –الغربيه 
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 هعنوان أطروحة الدكتورا :  URBAN EXPANSION,DEVELOPMENT PRESSURE 
AND THE PERCEPTION OF THE COMMUNITIES:THE APPLICATION OF 

(GIS) AND (RS)  
 
 

 خبرات الوظيفية : ثالثا : ال

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية التربيه للعلوم  -قسم الجغرافيا مقرر قسم
 االنبار جامعة –االنسانيه 

3112 

مقرر الدراسات  3010
 االوليه

كلية التربيه للعلوم  -قسم الجغرافيا استاذ جامعي 
 راالنبا جامعة –االنسانيه 

300

0 
 تدريسي لحد االن 

     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 جغرافيه طبيعيه ولحد االن3007 الجيومورفولوجيا
 فيه طبيعيهجغرا ولحد االن3007 الجيولوجيا العامه
 جغرافيه طبيعيه ولحد االن3007 جيمور تطبيقي
 تقنيات حديثه ولحد االن RS 3013االستشعار عن بعد 
 جغرافيه طبيعيه ولحد االن 3013 عمليات ارضيه

 تقنيات حديثه ولحد االن GIS 3013نطم المعلومات الجغرافيه 
 غرافيه عامهج ولحد االن 3012 جغرافية استراليا -اللغه االنكليزيه

 تكامل طبيعي بشري 3018-3012 جغرافية الطاقه
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 ولحد االن 2112 في الجغرافيه نصوص انكليزي
 ماجستير ودكتوراه

 جغرافيه عامه

 GIS 2112-2112 خرائط ونظم معلومات
 ماجستير ودكتوراه

 تقنيات حديثه

 2112-2112 استشعار عن بعد
 ماجستير ودكتةراه

 تقنيات حديثه

   
  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  

 
     

 .تقييم البحوث: 2
 
 . االهتمامات البحثية : 5

 الجيومورفولوجيا / التكامل الطبيعي والبشري/ تقنيات حديثه
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 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المشاركة

32nd Asian Conference on 
Remote Sensing. 

 تايوان
 10/3011/ 8الى2

القائي وتم 
 النشر 

International Conference on 
Communities . 
( University Sciense malaysia) 

 ماليزيا
 القاء 12/2/3011الى10

International Conference on  
the rols of Humanities and 
social  sciences in engineering 
.( University malaysia perlis) 

 ماليزيا
 القاء 11/3013/ 37الى32

الندوة العلميه االولى لمركز  
دراسات الصحراء حول التصحر 

 الصحراء الغربيه العراق والموارد في

 جامعة االنبار 
 القاء 3002

  
  

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Identifying potential areas for 
future urban development 

using GIS-based multi criteria 
evaluation technique 

EDP Sciences  
/DOI10:1051 

SHS Web of 
Conference 

23,03001-2016 

 

عالمي/  مجالت 
 بحث تطبيقي -عالميه

3012 

GIS and Remote sensing 
techniques for measuring 

agricultural land loss in Balik 
Bulau region of Penang state, 

Malaysia    

Asian Journal of 
Agricultural and 

Rural Development 
Volume 5(2) 2015 

عالمي/  مجالت 
 بحث تطبيقي -عالميه

3017 



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

7 

 

Bottom up Approach: 
Urbanization in the Perception 
of the Local Communities of 
Balik Pulau, Penang Island  

British Journal  of 
Applied Science & 

technology  

4(32):4533-4549 

Issn:2231-0843 

عالمي/  مجالت 
 حث تطبيقيب -عالميه

3010 

Markov-CA model using 
analytical hierarchy process 

and multi-regression technique 

IOP Publishing 
(Eaeth and 

Environmental 
Sciense ) 

7th IGRSM 
International 

Remote Sensing 
&GIS Conference 

and Exhibition 

عالمي/  مجالت 
 بحث تطبيقي -عالميه

3012 

    
 : الكتب المنشورة  : سابعا

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
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 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا
 يخ انعقادهاتار  مكان الدورة اسم الدورة

   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
Reserch Design and 

Methodology 

 تصميم البحوث وطريقة العمل

 ماليزيا

 30/2/3002الى  30

English Intensive  

Programme  in DLC 

 في المعهد االمريكي

 الى 17/2/3007من  ماليزيا
10/13/3007 

دورة في النظام االحصائي 
SPSS 

 ماليزيا
21/7/3010 

   
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 الشعر الشعبي الحر امةكتابات ع

 ادب انكليزي قراءات عامة

  أنشطة أخرى



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

8 

 

 
 
 المهارات العامة. 3

 
 

 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب    أمجد رحيم محمدم.د. أ . خالد صبار محمد سم :اال
 عميد الكلية  رئيس القسم 

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 جيد جدا مع بعض الدورات التدريبيه تطبيقات الحاسوب

 االطروحه باللغه االنكليزيه اللغه االنكليزيه / كوني اكملت دراسة الدكتوراه وكتابة اللغــــات األجنبية

 كرة القدم/ السباحه/ كرة الطاوله الهــوايـــــــــــات


