تسن هللا الشحوي الشحين
وصاسج التؼلين الؼالي والثحج الؼلوي
جاهؼح الوثٌى
ػوادج كليح التشتيح للؼلىم االًساًيح  -قسن الجغشافيا
السيشج الزاتيح والؼلويح
السيشج الزاتيح:
 -1االضى  /األضرار انذكرىر سشحاى ًؼين طشطىش الخفاجي.
 -2انثرٌذ اإلنكرروًَ msc-sarhan@mu.edu.iq /
msc_sarhan@yahoo.com
 انرىنذ1123 / -5انًىتاٌم  02901222195و02206999105
 -11انرخصص انؼاو :جغرافٍا.
 -12انرخصص انذقٍق  :أشكال ضطخ ارض ويىارد يائٍح.
الوٌاصة التي تسٌوتها:
خ
-1
-2
-3
-4
-4

انًُصة

انًذج

يقرر قطى انجغرافٍح  /كهٍح انررتٍح– جايؼح انًصُى
رئٍص قطى انجغرافٍح  /كهٍح انررتٍح– جايؼح انًصُى
يذٌر انثذس وانرطىٌر وانذراضاخ انؼهٍا /جايؼح انًصُى
يطؤول ودذج انرؼهٍى انًطرًر
رئٍص قطى انجغرافٍح /كهٍح انررتٍح– جايؼح انًصُى

2010 -2006
2012-2001
2014-2013
2014-2013
-2012

انشهاداخ
تكانىرٌىش أداب جغرافٍح
ياجطرٍر آداب جغرافٍح
دكرىراِ أداب جغرافٍح

خ
1
2
3

السيشج الؼلويح :
*الشهاداخ الجاهؼيح :
انجهح انًاَذح
كهٍح اَداب جايؼح تغذاد
كهٍح اَداب جايؼح تغذاد
كهٍح اَداب جايؼح تغذاد

انطُح
 1119ترقذٌر جٍذ جذا.
 ,2003ترقذٌر جٍذ جذا.
 2001ترقذٌر جٍذ جذا

اللغاخ التي يجيذها:
خ
1
2

انهغاخ

درجح االجادج

كراتح وقراءج

يذادشح

انؼرتٍح
االَجهٍسٌح

جٍذج جذا
جٍذ

َؼى
َؼى

َؼى
َؼى

الجوؼياخ الوشاسك تها:
الجوؼيح
الجوؼيح الجغشافيح الؼشاقيح /تغذاد
تجوغ حوايح التٌىع االحيائي في تاديح
هحافظح الوثٌى

الوذج هي الى
 2012انى االٌ
2012

ًىع الوشاسكح
ػضىا
ًائة سئيس التجوغ

1

ًقاتح االكاديوييي الؼشاقييي

2019

ػضىا

*األلقاب الؼلويح :

 -1حصل على لقب مدرس عام 2002
 -2حصل على لقب أستاذ مساعد عام .2012
– 3حاصل على لقب أستاذ 2012
الثحىث الؼلويح الوٌجضج قثل لقة االستار هساػذ
اسم البحث

المجمة الناشرة

تاريخ النشر

مجال البحث

ت
مجمة االستاذ

0212

جيومور فولوجي

1

مجمة الجمعية الجغرافية العراقية

0212

جيومورفولوجي

مجلة اآلداب-جامعة بغداد,

0212

جيومورفولوجي

مجلة االستاذ  -تصدرها :كلٌة التربٌة ابن
رشد

0227

جيومورفولوجي

 5البٌئة الترسٌبٌة لمجرى نهر الفرات وأثرها فً
التوسع العمرانً لمدٌنة السماوة

مجلة االداب –جامعة الكوفة

0212

جيومورفولوجي

 6الشرررراٌٌن النهرٌرررة للفررررات برررٌن الكفرررل والسرررماوة
( دراسة فً تحدٌد أسبابها الطبٌعٌة )

مجمة االستاذ-كمية التربية ابن رشد

0226

جيومورفولوجي

7

التحلٌل الجغرافً لظاهرة التصحر فً محافظة
المثنى

مجمة أداب ذي قار-جامعة ذي قار

0212

جيومورفولوجي

8

التربة والملوحة ودوريهما في الزراعة في محافظة
القادسية

مجمة البحوث الجغرافية – جامعة الكوفة

0229

جيومورفومتري

9

االنحباس الحراري مشكلة بٌئٌة معاصرة

مجمة العموم-كمية العموم –جامعة القادسية

0228

هيدرولوجي

12

العوامل البشرٌة وأثرها فً التصحر والتنمٌة
الزراعٌة فً محافظة المثنى

مجمة البحوث الجغرافية جامعة الكوفة

0229

جيومورفولوجي

11

التحلٌل الجٌومورفولوجً لمراحل تكون السهل
الرسوبً

مجمة أوروك

0229

جيومورفولوجي

0
3
4

تحلٌل جغرافً لواقع الموارد المائٌة فً محافظة
المثنى
أثر التعرٌة الرٌحٌة على المنطقة المحصورة بٌن
محافظتً النجف وكربالء
تغٌرات مجرى شط العرب وأثرها على االراضً
العراقٌة
التطور الجٌومورفولوجً للسهل الرسوبً فً
العراق

2

الثحىث الؼلويح الوٌجضج تؼذ االستار الوساػذ :
اسم البحث

المجمة الناشرة

تاريخ النشر

مجال البحث

ت
1

ظاهرة الجزر التمية في البادية الجنوبية

مجمة أوروك  /جامعة المثنى

0210

جيومور فولوجي

0

الموارد المائية في البادية الجنوبية من العراق وسبل

مجمة اآلداب  /جامعة بغداد كمية اآلداب

0213

موارد مائية

3

بحر النجف( دراسة جيومورفولوجية)

مجمة أوروك  /جامعة المثنى

0214

جيومورفولوجي

4

األخطار الجيومورفولوجية لظاهرة المجاري المتشعبة

مجمة اآلداب /جامعة المنصورة /مصر

0215

هيدروجيومورفولوجي

أستثمارها

لمجرى نهر الفرات وتفرعاته بين مدينتي الكفل والشنافية
5

التقييم الهيدرومورفومتري لحوض وادي أم أخشاف في

مجمة البحوث الجغرافية  /جامعة الكوفة

0215

هيدرومورفومتري

6

اشكال سطح االرض (الجيومورفولوجيا)

كتاب :قيد الطبع

0215

منهجي

7

مغارة أم أخشاف غرب محافظة القادسية (دراسة

مجمة أداب ذي قار

0216

جيومورفولوجي

8

الخصائص الجيومورفومترية لحوض وادي قرين الثماد

مجمة كمية التربية االساسية /بابل

0216

جيومورفومتري

9

الخصائص الهيدرولوجية لمنخفض الصميبات

مجمة أداب كوفة

0217

هيدرولوجي

12

تحميل مورفومتري لحوض وادي أبو جمود (أبو شنين)

مجمة أوروك

0216

جيومورفولوجي

محافظة النجف

جيومورفولوجية)

في محافظة المثنى
(جنوب العراق)

غرب بحيرة ساوة في بادية العراق الجنوبية
11

دراسات في الجيومورفولوجيا

كتاب /العالمية لمطباعة -السماوة

0217

جيومورفولوجي

13

الموارد المائية في البادية الجنوبية (العراق)

كتاب /العالمية لمطباعة -السماوة

0218

موارد مائية

3

البحوث المنشورة بعد االستاذية

ت

المجمة الناشرة

اسم البحث

 1التحميل المكاني لخصائص رواسب الحصى
في بادية المثنى واستثمارها

0

المواد المائية السطحية (الوديان

مجمة أوروك  /جامعة المثنى

0217

جيومور تطبيقي

مجمة كمية التربية الجامعة

0218

موارد مائية

والفيضات)في بادية محافظة المثتى (دراسة

المستنصرية

تحميمية)

تاريخ النشر مجال البحث

3

التعرية الريحية وأثرها عمى النشاط البشري

مجمة أداب الكوفة

0218

جيومور تطبيقي

4

الخصائص المورفومترية لحوض وادي

مجمة أوروك  /جامعة المثنى

0218

جيومور تطبيقي

في ناحية بصية

الضباع باستخدام نظم المعمومات الجغرافية
 GISدراسة تحميمية.
5

دراسات في الجغرافية الطبيعية (العراق)

كتاب /العالمية لمطباعة –السماوة

0218

جغرافية طبيعية

6

الجيومورفولوجيا اشكال سطح االرض

كتاب /دار الصادق لمنشر

0218

جغرافية طبيعية

:الخبرات العلمية
 :التدريس الجامعي  :اوآل
أ – الدراسات األولٌة
2016-2014 / -1
أسم المادة

المرحمة

السنة

ت
1

جيولوجيا

المرحمة االولى

0227-0225

0

الجيومورفولوجيا

المرحمة الثانية

0225-0224

3

الجيولوجيا

المرحمة االولى

0225-0224

4

أحصاء جغرافي

المرحمة الثالثة

0229-0226

5

الجيومورفولوجيا التطبيقية

انًردهح انصاٍَح

0218-0227

6

جيومورفولوجيا

المرحمة االولى

0210-0229

7

جغرافية العراق

المرحمة الرابعة

0218-0229

4

8

المرحمة الثالثة

جغرافية صناعية

0211-0212

ب – الدراسات العميا
أسم المادة

السنة

1

مناخ شمولً
جٌومورفولوجٌة العصر الرباعً
جٍىيىر ذطثٍقً

2015-2014
2015-2014

4

جٌومورفولوجٌة العصر الرباعً

0216-0215

4

جٍىيىرذطثٍقً

0217-0216

5

جٌومورفولوجٌة العصر الرباعً

0217-0216

6

جٌومورفولوجٌة العصر الرباعً

0218-0216

ت
0
3

مالحظات

0216-0215

االشراف ػهى غهثح انذراضاخ انؼهٍا-انًاجطرٍر
خ
1
2
3

اضى انطانة
ػهً كايم انشرٌفً
فاغًح ٌىَص راظً
جاضى ودىاح

4

أضايح فانخ دطٍ

ػُىاٌ انرضانح
يُخفط انصهٍثاخ-انًصُى
دىض وادي اتى شٍٍُ
انًىارد انًائٍح وانرضىتٍاخ فً تادٌح
انًصُى
جٍىيىرفىنىجٍح دىض وادي انعثاع
غرب َادٍح تصٍح

انجايؼح
تاتم
انًصُى
انًصُى
انًصُى

انهجاٌ انًشارك فٍها خارض انجايؼح
خ
1
2
3
4

اضى انهجُح
نجُح يؼانجح شذح انًٍاِ فً يذافظح
انًصُى
نجُح دراضح يىقغ يصفى انُاصرٌح
نجُح دراضح يىقغ يصفى كرتالء انُفطً
نجُح دراضح يىقغ خػ ضٍر اَاتٍة َفػ
دقم دهفاٌح انُفطً -يٍطاٌ

انجهح
يذافظح انًصُى

َىع انؼعىٌح
ػعىا

وزارج انُفػ
وزارج انُفػ
وزارج انُفػ

ػعىا
ػعىا
ػعىا

5

5
6
7
8

نجُح االيٍ االضرراذٍجً فً يذافظح
انًصُى
نجُح انًطخ انًٍذاًَ نثادٌح انطهًاٌ
وتصٍح –يجهص يذافظح انًصُى-االونى
نجُح انًطخ انًٍذاًَ نثادٌح انطهًاٌ
وتصٍح –يجهص يذافظح انًصُى-انصاٍَح
نجُح اػذاد يهف( االشكال االرظٍح
نثذٍرج ضاوج)

ػعىا

يجهص انىزراء-
يذافظح انًصُى
يذافظح انًصُى

ػعىا

يذافظح انًصُى

ػعىا

أياَح يجهص انىزراء

ػعىا

انهجاٌ انًشارك فٍها -رئاضح انجايؼح
خ
1
2
3
4

اضى انهجُح
نجُح انررقٍاخ انًركسٌح
نجُح يراتؼح االيرذاَاخ انُهائٍح
نجُح يراتؼح انًكرثح االفرراظٍح
نجُح ذقٍٍى االػًال االتذاػٍح

َىع انؼعىٌح
ػعىا ويقررا
ػعىا
ػعىا
ػعىا

انطُح
2013
2013
2013
2012/5/21

انهجاٌ انًشارك فٍها -فً انكهٍح
خ
1
2
3
4
5
6

اضى انهجُح
نجُح انررقٍاخ
نجُح انررقٍاخ
نجُح ايرذاٍَّ
نجاٌ يخرهفح
نجُح انررقٍاخ
نجُح انررقٍاخ

َىع انؼعىٌح
ػعىا ويقررا
رئٍطا
رئٍطا وػعىا
رئٍطا وػعىا
رئٍطا
رئٍطا

انطُح
6
1
 ,11ضُح يركررج
11
2012
2019

الوٌاقشاخ والتقيين الؼلوي:
االغارٌخ انرً ذًد يُاقشرها تؼذ نقة اضرار يطاػذ6 :انرضائم انرً ذى يُاقشرها تؼذ نقة اضرار يطاػذ 20 :انرضائم انًقىيح ػهًٍا 5:االغارٌخ انًقىيح ػهًٍا3 :خثٍر ذرقٍح ػهًٍح انى يذرش5 :خثٍر ذرقٍح انى اضرار يطاػذ3: يقىو ػهًً تذىز َشر يجالخ 26 :تذسكتة الشكش والتقذيش

6

وزٌر انرؼهٍى انؼانً 1:ػذد كرة انشكر وانرقذٌر يٍ رئٍص جايؼح انًصُى 2 :انًطاػذ انؼهًً 1 :انًطاػذ االداري1:-ػذد كرة انشكر وانرقذٌر يٍ ػًذاء كهٍح انررتٍح نهؼهىو االَطاٍَح 20 :كراب

المؤتمرات والندوات

المؤتمرات  :بلغ عدد المؤتمرات المشارك فٌها فً الجامعات العراقٌة 22 : -الندوات :بلغ عدد الندوات المشارك فٌها فً مختلف الكلٌات 15 :ندوة

الشهادات التقديرية:
السٌد وزٌر التعلٌم العالً (عبد ذٌاب العجٌلً)  1 :شهادةالسٌد وزٌر التعلٌم العالً ( عبد الرزاق العٌسً)1:شهادة
رؤساء جامعات ، 3 :الكوفة ،ذي قار ،كربالء-من عمداء كلٌات مختلفة11 :

2

