
 حسن سوادي نجٌباناالستاذ الدكتور  م :ــــــــــــــــــــاالس

 8102استاذ منذ ً : ـــــــــاللمب العلم

 من جامعة البصرة كلٌة التربٌة 8101دكتوراه سنة  ادة :ـــــــــــــــــالشه

 جغرافٌا طبٌعٌة ام : ــــالتخصص الع

 فً الموارد المائٌة   GISتطبٌمات التحسس النائً والـ التخصص الدلٌك : 

 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات فً الشطرة/ جامعة ذي لارمكان العمل الحالً :

 dr.hassan swadi@gmail .comً : ــالبرٌد االلكترون

  12212810882اتف :ــــــــــــــــــاله

 ذي لار /الشطرة -   02/0/0121د :ــــــــــــــــالموالٌ

 مساعد باحث فً كلٌة التربٌة  8110خ اول تعٌٌن : ــتارٌ

 الشهادات//

 بكالوريوس جغرافيا /جامعت البصرة /كليت التربيت 0222/0221 1

 ماجستير في المىارد المائيت )الهيدرولىجيا ( /جامعت البصرة / كليت التربيت 5002 0

في المىارد المائيت جامعت   GISدكتىراه في تطبيقاث التحسس النائي &  5000 3

 البصرة /كليت التربيت واشراف من كليت العلىم
 

 البحوث والدراسات 

( باستخدام 2002-1792تغييرات الغطاء االرضي لمنطقة هور الحمار للمدة ) 1

 GISتقنيات االستشعار عن بعد و 
اطروحة دكتوراه /جامعة البصرة / كلية 

 2010التربية 

رسالة ماجستٌر /جامعة البصرة / كلٌة  هٌدرولوجٌة شط الغراف واستثماراته  2
 8112التربٌة 

لمعطٌات التحسس النائً فً نمذجة الغطاء استخدام تمنٌات المعالجة الرلمٌة  3
 ( 8112-0122النباتً لمنطمة جنوب جدول الغراف للمدة )

بحث منشور فً مجلة كلٌة التربٌة /جامعة 
 8100ذي لار 

السعات الخزنٌة لمنخفض هور الحمار بمساعدة تمنٌات التحسس النائً ونظم  4
 المعلومات الجغرافٌه

بحث منشور فً مجلة كربالء العلمٌة 
/8100 

فً اشتماق شبكات التصرٌف السطحً للمٌاه وخصائصها  GISاستخدام الـ 5

المورفومترٌة من البٌانات الرادارٌة )حوض وادي أبو غار فً الهضبة الغربٌة 
 دراسة حالة(

 

بحث منشور فً مجلة كربالء العلمٌة 
/8108 

بحث منشور فً مجلة االستاذ/جامعة بغداد الموزائٌن الرلمً والتصنٌف الموجه لبٌانات الممر الصناعً كفاءة تمنٌتً  6

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=68439
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=68439
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=68439
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=68439
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=73298


Landsat-7 فً مسح وتصنٌف الغطاء األرضً لمحافظة ذي لار 
 

8102 

وانتاج الخرائط الصورٌة ن الرلمً فً مرالبة ئٌاهمٌة استخدام تمنٌة الموزا 9
 لجنوب العراق

كلٌة التربٌة /جامعة  بحث منشور فً مجلة
 8102واسط 

فً تمدٌر العمك المكافئ المنتظم للهطول المطري  GIS استخدام تمنٌة الـ اهمٌة   2

 وحجم الصفٌحة المائٌة الناجمة عنه فوق العراق ألغراض التخطٌط والتنمٌة
 

بحث منشور فً مجلة كلٌة االداب /جامعة 
 8102بغداد/

تمدٌر جرٌان لحوض نهر الطٌب باستخدام تمنٌات االستشعار عن بعد ونظم  7
 المعلومات الجغرافٌة

بحث منشور فً مجلة الزراعة واالهوار 
 8102/جامعة ذي لار 

على الخصائص الهٌدرولوجٌة لنهر الفرات فً محافظة ذي لار وانعكاساتها  10
 هور الحمار 

دراسة ممدمة الى مركز ابحاث االهوار 
 8112   /جامعة ذي لار

دراسة ممدمة الى مركز ابحاث االهوار  اثر االهوار فً مناخ المسم الجنوبً فً العراق  
8112 

التصرٌف السطحً ودالالتها الهٌدرولوجٌة  التحلٌل المورفومتري النظمة 12
لحوض كالل بدرة /شرق العراق باستخدام معطٌات التحسس النائً ونظم 

 المعلومات الجغرافٌة 

بحث منشور فً مجلة البحوث الجغرافٌة / 
 8102جامعة الكوفة  

الخصائص النوعٌة لمٌاه هور الحمار ومدى صالحٌتها لالستخدامات المختلفة  13
  GISباستخدام الـ 

بحث منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للعلوم 
 8102االنسانٌة  /جامعة ذي لار/

االستفادة من تمنٌات التحسس النائً فً بناء نظام لمرالبة العواصف الغبارٌة  14
 ة على مدٌنة الناصرٌة وعاللتها بالمتسالطات الجوٌ

بحث منشور فً مجلة كلٌة االداب /جامعة 
 8102ذي لار/

15 Integration Remot Sensing Data and hydrological Modeling in 
Study Impact Land Cover On Runoff and Peak flood Discharg 
for Tursaq Gala Basin /Iraq Eastern By Using GIS   

 

تكامل تمنٌات التحسس النائً ونظم المعلومات الجغرافٌة فً نمذجة مخاطر  16
 االنجراف المائً والناتج الرسوبً من حوض سد كالل بدره / شرق العراق

بحث منشور فً مجلة كلٌة التربٌة   
 8102/جامعة ذي لار/

ذجة استخدام ادوات التحلٌل المكانً فً تمنٌة نظم المعلومات الجغرافٌة فً نم 19
وتحلٌل خصائص المٌاه الجوفٌة فً لضاء الشطرة وتمٌٌم صالحٌتها 

 لالستخدامات المختلفة 

بحث المً فً المؤتمر الدولً العاشر 
لجامعة واسط ونشر فً عددها الخاص 

بوالع المؤتمر كلٌة التربٌة /جامعة 
 8102واسط/

( 8102-0122تغٌرات الغطاء االرضً لمنطمة اهوار شرلً الغراف للمدة ) 12
 باستخدام تمنٌات االستشعار عن بعد  ونظم المعلومات الجغرافٌة

بحث منشور فً مجلة جامعة ذي 
 8102لار/

17 Comparison and evaluation GIS based spatial interpolation 
method for estimation Ground water level in Al Salman 
District- Southwest Iraq  

Gournal of Gografic information 
system vol. 10 no.4  
2018 

استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة فً دراسة التباٌن المكانً للموارد الطبٌعٌة  20
 الدائمة فً لضاء الرفاعً وتمٌٌم امكانٌة استغاللها 

 مجلة اداب ذي لار /جامعة ذي لار

النوعٌة للمٌاه السطحٌة فً  فً تمثٌل وتحلٌل خصائص التباٌن  GISاستخدام الـ  21

 محافظة ذي لار وتمٌٌم صالحٌتها لالستخدامات المختلفة 

بحث منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة  /جامعة ذي لار 

وتحلٌل خرائط الجرٌان السطحً للمٌاه فً محافظة ذي لار للمدة  مرالبة 22
 ( باستخدام تمنٌات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة0111-8102)

بحث منشور فً عدد خاص بمؤتمر كلٌة 
 8102التربٌة ابن رشد /جامعة بغداد 

ً الغراف كشف تغٌرات الغطاء االرضً واستخدام االرض لمنطمة اهوار شرل 23
-0122باستخدام تمنٌات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة للمدة )

8102) 

بحث المً فً مؤتمر كلٌة التربٌة /الجامعة 
 8102اذار  81-82المستنصرٌة للفترة 

ونظم المعلومات الجغرافٌة فً تحلٌل انظمة  تكامل تمنٌات التحسس النائً 24
التصرٌف السطحً ودالالتها الهٌدرولوجٌة لحوض كالل بدرة /شرق العراق 

 الغراض حصاد المٌاه

الذي بحث المً فً المؤتمر الدولً للبٌئة 
الامته منظمة االرتماء بالبٌئة العرالٌة 

 8102بالتعاون مع العتبة العباسٌة 
فً التحلٌل المكانً للموالع االثرٌة فً محافظة ذي لار   GISاستخدام تمنٌة الـ  25

 لتنمٌة السٌاحة االثارٌة 

بحث المً فً المؤتمر الدولً االول الذي 
 8102الامته  جامعة مٌسان 

تكامل تمنٌات التحسس النائً ونظم المعلومات الجغرافٌة فً انتاج الخرائط  26
 لار ألغراض التخطٌط التركٌبٌة لمحافظة ذي

بحث المً فً المؤتمر االول لكلٌة التخطٌط 
 8102العمرانً /جامعة الكوفة 

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=73298
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=114776
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=114776


 
فً بناء لاعدة   (GIS cloudاهمٌة استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة السحابٌة ) 29

 لجامعة ذي لار )تجربة لبوابة العراق الجغرافٌة (بٌانات مكانٌة 

بحث ممبول فً المؤتمر الثالث لنظم 
المعلومات الجغرافٌة والجٌوفضائٌة /مركز 

 النهرٌن /جامعة بغداد
22 MAPPING OF LAND –COVER CHANG ANALYSIS IN MA’RIB AT  

YAMEN USING REMET SENSING AND GIS TECHNIQUE 
Photogrammetry & Remote 
Sensing 2018 (SCOPUS) Impact 
Factor 5.994 

استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة فً دراسة التباٌن المكانً للموارد الطبٌعٌة  27
 الدائمة فً لضاء الرفاعً وتمٌٌم امكانٌة استغاللها  

بحث منشور فً مجلة كلٌة اآلداب / جامعة 
 8102ذي لار 

 

 الوظائف التً شغلها 

 قار كلية التربية تضمنت دراسة الماجستير جامعة ذي 2001 مساعد باحث  1

 فً كلٌة التربٌة /جامعة ذي لار  8112 تدرٌسً  2
 مركز ابحاث االهوار /جامعة ذي لار 8112 باحث فً شؤون االهوار  3
 فً كلٌة التربٌة /جامعة ذي لار  8112-8112 تدرٌسً  4
 02/01/8100-8112لسم الجغرافٌا كلٌة التربٌة  ممرر لسم الجغرافٌا  5
  02/01/8102لغاٌة  08/01/8100كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة /جامعة ذي لار  رئٌس لسم الجغرافٌا  6
 02/01/8102لغاٌة  08/01/8100لسم الجغرافٌا /كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة ذي لار  رئٌس اللجنة االمتحانٌة  9
 ترلٌة استاذ مساعد ومدرس  08 خبٌر علمً لبحوث ترلٌة  2
 مجلة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة ذي لار عضو تحرٌر مجلة  7

عضو هٌئة تدرٌس فً الدراسات  10
 العلٌا )الماجستٌر والدكتوراه(

 ولحد االن 8108كلٌة اآلداب جامعة ذي لار منذ سنة 

  82/2/8102فً  2/21/2220بموجب االمر الجامعً المرلم  مدٌر لسم الجودة واالداء الجامعً  11
عضو لجنة الترلٌات فً كلٌة  12

 التربٌة للعلوم االنسانٌة 
 ولحد االن   81/2/8102فً  2/02/2212بموجب االمر الجامعً 

عضو اللجنة الوزارٌة المشكلة لبناء  13
  GISبوابة العراق الجغرافٌة نظام 

 للجامعات العرالٌة

 

رئٌس وعضو فً العدٌد من اللجان  14
 المشكلة فً الكلٌة والجامعة 

 

محكم علمً للبحوث العلمٌة  15
 المنشورة 

 بحث من جامعات ومجالت مختلفة  22الكثر من 

خبٌر علمً لرسائل الماجستٌر  16
 والدكتوراه 

 رسالة واطروحة  28الكثر من 

عضو لجنة منالشة رئٌس و 19
ودكتوراه فً الجامعات  ماجستٌر
 العرالٌة

  لجنة 20الكثر من 

مشرف علمً على طلبة الماجستٌر  12
( طلبة ماجستٌر 1اشرف على )

 ودكتوراه 

 منهم طالب ماجستٌر فً مصر وطالب دكتوراه فً جامعة البصرة /كلٌة االداب

عضو هٌئة تدرٌس الدراسات العلٌا  12
 الماجستٌر والدكتوراه 

 ولحد االن  8100كلٌة االداب جامعة ذي لار منذ سنة 

عضو لجنة تاسٌس جامعة الشطرة  17
ورئٌس لجنة اعداد التمرٌر البٌئً 

 لجامعة الشطرة 

 

عضو لجنة تاسٌس المختبر  20
 االفتراضً فً جامعة ذي لار 

 
 
 



 08رئٌس وعضو لجنة الكثر من  21
 لجنة جامعٌة 

 

عضو لجنة متابعة المدٌنة الجامعٌة  22
 فً لضاء الشطرة 

 

 

 المواد الدراسٌة التً الوم بتدرٌسها 

 المادة الدراسٌة  الكلٌة الدراسة والمرحلة ت

 نظم المعلومات الجغرافٌة لسم الجغرافٌا/كلٌة التربٌة  الدراسة االولٌة المرحلة الرابعة 

 الجغرافٌة تمنٌات ال لسم الجغرافٌا/كلٌة التربٌة  الدراسة االولٌة المرحلة الثانٌة 

 االستشعار عن بعد لسم الجغرافٌا/كلٌة التربٌة  لدراسات العلٌا الماجستٌرا 

 GISالخرائط الرلمٌة فً الـ  لسم الجغرافٌا/كلٌة التربٌة  الدراسات العلٌا الدكتوراه 
 نظم المعلومات الجغرافٌة المعهد التمنً / الجامعة التكنولوجٌة الجنوبٌة الدراسة االولٌة المرحلة الثانٌة 

 

 كتب الشكر والتمدٌر

 ٌكتاب شكر وتمدٌر (2ر التعلٌم العالً والبحث العلمً عدد )شكر وتمدٌر من معالً وز 

 كتاب شكر وتمدٌر (22ئٌس جامعة ذي لار تزٌد على )التشكرات من السٌد ر تلمٌت العدٌد من  

 كتاب شكر وتمدٌر (22)ات عرالٌة اخرى تزٌد على تشكرات من عمداء فً جامع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8101االستاذ المتمٌز االول على كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة لعام  

  مؤتمر  02شارن فً العدٌد من المؤتمرات داخل وخارج العراق 

  شهادة  02حاصل على العدٌد من الشهادات التمدٌرٌة والتً تزٌد عن 

  شارن فً دورةGIS  هادة من الفرٌك التً الامها الفرٌك االٌطالً ولكورسٌن ولد حصل على ش   

 ماتكسالمذكور فً الجٌو         

  ًلمٌة مع مؤسسة ازري العمن الدورات التدرٌبٌة  عدداشترن فEsri   المؤسسة لنظام المعلومات

 ( ولد حصلت على اربع شهادات من المؤسسة المذكورة . GISالجغرافٌة )


