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 ااإلنسانية / قسم الجغرافيللعلوم التربية  كلية -  جامعة ذي قار
 

 

 التحصيل العلمي   : معلومات ʺأوال
 

 دكتوراه  التحصيل العلمي  صالح  وسام حمود حاشوش الرباعي  االسم

 استاذ مساعد  المرتبة العلمية 
  االختصاص العام

)يحدد حسب شهادة 

 ( سالبكالوريو

 جغرافيا 

 خرائط وتقنيات جغرافية حديثة جغرافيا طبيعية/  المسار البحثي  او  ه للدكتورا االمر الجامعي  يحدد حسب  االختصاص الدقيق

 الشهادات الجامعية 
 البكلوريوس 

 السنة  القسم  الكلية معةاالج

 2005 االجغرافي التربية  البصرة 

 ماجستير ال
 السنة  القسم  الكلية الجامعة

 2012 االجغرافي  اآلداب والعلوم االنسانية  اللبنانية 

 د االستشعار عن بعجغرافية و يئة الطبيعية في محافظة ذي قار باستخدام نظم المعلومات ال الب  إمكانات  أطلس عنوان الرسالة  
 دكتوراه ال

 السنة  القسم  الكلية الجامعة

 2021 ا ونظم المعلومات الجغرافية الجغرافي اآلداب  البصرة 

 في محافظة ذي قار باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية  تحديث الخرائط الطبوغرافية   طروحةعنوان األ

 Wissam.hashoosh@gmail.co خصي االميل الش
 dr.wsam.h@utq.edu.iq لرسمي ا   االيميل

 07822972220 رقم الهاتف
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 الدورات :  ʺاثاني

 
 المالحظات األمر اإلداري  تاريخها  الدورة

  54/317/ 7 2014/ 23/11 طرائق التدريس 

  54/317/ 7 2014/ 23/11 اللغة العربية

  54/145/ 7 14/3/2017 كفاءة الحاسوب 

    اللغة االنكليزية 

    

 
 

 

 األبحاث العلمية :  ثالثا                 

 

 نتاجلعنوان ا ت

 تمثيل وتحليل خرائطي لتوزيع سكان محافظة ذي قار  1

2 
ال التغير  خرائط  المعلومات إعداد  نظم  تقنية  باستعمال  قار  ذي  محافظة  لسكان  والنسبي  عددي 

 (GISالجغرافية )

3 
استخدام ادوات التحليل المكاني في تقنية نظم المعلومات الجغرافية في نمذجة وتحليل خصائص  

 فية في قضاء الشطرة وتقييم صالحيتها لالستخدامات المختلفة و المياه الج

4 
he foundations of the generalization of landmarks on the topographic 

maps of Thi Qar Governoratet 
 تحليل خرائطي للنمو العمراني واتجاهته في محافظة ذي قار 5
 فية لمحافظة ذي قاراأسس تعميم المعالم على الخرائط الطبوغر  6
 لشبكة طرق النقل في مدينة الناصرية التعميم الخرائطي  7

8 
محافظة   في  الزراعية  االرض  واستعماالت  للزراعة  الطبيعية  العوامل  لمالئمة  الخرائطية  النمذجة 

 ذي قار

9 
للمدة   قار  ذي  لمحافظة  االرضي  الغطاء  تغيرات  المؤشرات    2020_3013كشف  باستخدام 

 الطيفية 

11 
في   األقليمي  التخطيط  ألغراض  التركيبية  الخرائط  انتاج  في  الجغرافية  المعلومات  نظم  أستخدام 

 محافظة ذي قار 
12  
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 وظائف التي مارسهاال: ʺرابعا

 

 الى  -فترة العمل / من  جهة العمل  عنوان الوظيفة  ت

 تدريسي  
التربية للعلوم  كلية – ذي قارجامعة 

 نسانية الا
 بالدوام  مستمر  2014 /6 /29

    
    
    

 

 

 

 الجهود التدريسية  : ʺخامسا 

 

 الجامعة / الكلية / القسم المرحلة  الدراسية أسم المادة ت

 االجغرافي /اإلنسانيةالتربية للعلوم  /ذي قار االولى تشعار عن بعدعلم الخرائط واالس 1

 االجغرافي /نسانيةاإلالتربية للعلوم  /ذي قار الثانية  الخرائط الموضوعية  2

 االجغرافي /اإلنسانيةالتربية للعلوم  /ذي قار الرابعة غرافية نظم المعلومات الج 3

 االجغرافي /اإلنسانيةية للعلوم الترب  /ذي قار الثانية  جغرافية اوراسيا  4

 االجغرافي /اإلنسانيةالتربية للعلوم  /ذي قار الرابعة الجغرافيا السياسية 5

 االجغرافي /اإلنسانيةالتربية للعلوم  /ذي قار الماجستير  الخرائط الرقمية  6

7    

8    

9    

    

 
 

 

  النشاطات اآلخرى: ʺادسسا

 

 التفاصيل  عنوان النشاط  ت
الجامعة / الكلية /  

 القسم

1 
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تفسير وتقييم بيانات القمر 
الصناعي عالي الوضوح إلنتاج الخرائط كبيرة المقياس "دراسة 

 تطبيقية على مركز قضاء الشطرة" 

الةةةةةةةةةى  دراسةةةةةةةةة مقدمةةةةةةةةةة
قضةةةةةةةةةةةةاء  قاميةةةةةةةةةةةةةمقائم

 الشطرة 

التربيةةةةةةةةةةةةةة  /ذي قةةةةةةةةةةةةةار
 /اإلنسةةةةةةةةةةةةانيةللعلةةةةةةةةةةةةوم 
 االجغرافي

 اعداد خريطة جوية لمحافظة ذي قار 2
مةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةى قددراسةةةةةةةةة م

مديريةةةةةةةة دفةةةةةةةا  مةةةةةةةدني 
 ذي قار

التربيةةةةةةةةةةةةةة  /ذي قةةةةةةةةةةةةةار
 /اإلنسةةةةةةةةةةةةانيةللعلةةةةةةةةةةةةوم 
 االجغرافي

3    
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   اإلشراف على الدراسات العليا: ʺاسابع
 

 

 الدرجة العلمية و تاريخها وان الرسالة / األطروحة نع أسم الطالب  ت

 طيب حسين كاظم 1

تغير عنصري الحرارة واالمطار  النمذجة الخرائطية ل

حافظة ذي قار باستخدام نظم المعلومات مفي  

 الجغرافية 

 ماجستير 

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

   المناقشات / الدراسات العليا: ʺسابعا
 

 

 أسم الطالب  ت
الدرجة العلمية و  

 ريخها تا
 عنوان الرسالة / األطروحة 

1 
علي فيصل هادي  

 مهدي
 7/2022/ 5ماجستير  

حافظة المثنى باستخدام  التحليل الجغرافي لجريمة المخدرات في م

 علومات الجغرافية نظم الم

2    

3    

4    
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 لندوات العلمية  االمؤتمرات وثامنا: 

 

 الجهة عنوان المشاركة  ت

1 
 تقنيات تنظيم األراضي ودراسات التأثير 

 " قضاء الشطرة انموذجًا " 
 مؤتمر تنمية ذي قار 

2 
التباين المكاني لظاهرة العنف ضد المرأة في  

 العراق
الشطرة/ جامعة ذي   -مؤتمر كلية التربية للبنات 
 قار

4 
ية في انتاج  فأستخدام نظم المعلومات الجغرا

الخرائط التركيبية ألغراض التخطيط األقليمي في  
 محافظة ذي قار

 تمر كلية التخطيط العمراني/ جامعة الكوفةمؤ 

5 

تفسير استخدام نظم المعلومات الجغرافية في  
وتقييم بيانات القمر الصناعي عالي الوضوح  

دراسة تطبيقية على  " إلنتاج الخرائط كبيرة المقياس
 "لشطرةامركز قضاء 

 دني مؤتمر مركز اريام االر 

 /اإلنسانيةة للعلوم وة قسم الجغرافيا/ كلية التربيند  رؤيا مستقبلية ألهوار جنوب العراق 6
 جامعة ذي قار

7 
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحديد  
 انسب مواقع الطمر الصحي في مدينة الناصرية 

ة للعلوم  ي بوة قسم الجغرافيا/ كلية التر ند ورقة عمل 
 جامعة ذي قار /اإلنسانية

8 
ة الحرارة على المحاصيل الزراعية في  تأثير درج

 االقليم الغربي من محافظة البصرة 
كلية التربية للعوم   /المؤتمر العلمي الدولي الثالث 

 جامعة ذي قار /اإلنسانية
 


