
 

 

 

 

 

 

 

 

 الذاتيه ةالسير

 

        عباس هاشم خالد الساعدي:    الرباعي واللقب ـمـــــــــاالســ

  4991سنة   9شهر      3يوم         : تاريخ الميـالد 

   متزوج      :الحالة الزوجية 

  ثالثة       :عـــــدد األوالد  

    مسلم      :   الديـــــــــــانة

   جغرافية زراعية   :         صــالتـخـص 

    تدريسي:         ه ــــــالوظيف

   دكتور استاذ مساعد:   الدرجة العلمية 

  قسم الجغرافية/كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية :          عنوان العمل

 70070930770:         الهاتف النقال

 abas.edbs@uomustansiriyah.edu.iq.1    : البريد إاللكتروني

 

 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 9111 كلية التربية الجامعة المستنصرية 

 2002 كلية التربية الجامعة المستنصرية  املاجستري

 الدكتوراه

 

 2092 كلية التربية بن رشد جامعة بغداد 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 اليوجد اليوجد ال يوجد دبلوم عام     

 .التدرج الوظيفي : ثانياً  

   

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

 الى -من الفترة   الجامعة (الكلية/ المعهد )  الجهة ت

 2029-2002 المستنصرية كلية التربية االساسية 1

2    

3    

4    

 

     .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2002 خرائط الجغرافية 1

 2002 صناعية الجغرافية 2

 2002 سكان الجغرافية 3

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2029-2002 كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية تدريسي 9

2    

2    



 

 

 

 

 

 

 

 2002 تربة الجغرافية 4

 2001 جغرافية عراق تاريخ 

 2090 جغرافية وطن عربي تاريخ 3

 2099 جغرافية وطن عربي تاريخ 4   

  2  

 

 2092 جغرافية عراق تاريخ

 

 

 

 

 

 2092 جغرافية العراق معلم الصفوف االولى 2    

 2094 االحصاء الجغرافي قسم الجغرافية 2  

 2092-2092 الزراعية الجغرافية قسم 2  

 2092 االحصاء قسم الجغرافية 1

 2092 جغرافية بشرية قسم الجغرافية 90

 2029_2091 جغرافية العراق قسم الجغرافية 99

 2029 صور جوية قسم الجغرافية 92

 2029 خرائط قسم الجغرافية 92

    

    



 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 :التي أشرف عليها( االطاريح ، الرسائل  ): خامساً  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 2112 جغرافية اثر املناخ على انتاج احلبوب يف حمافظة دياىل 1

 2121 اجلغرافية حتليل وتقويم جغرايف الثر اخلصائص الكمية والنوعية ملياه جدولي ابي غريب والصقالوية 2

 2121 جغرافية (2112_2111)الرمادي للمدة_املرورية على طريق بغداداحلوادث  3

4    



 

 

 

 

 

 

 

5    

6    

7 

 

 

 

   

     

  ً  .التي شارك فيها وورش العمل العلميةوالندوات المؤتمرات : سادسا

 املشاركة نوع  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 املشاركة 

/ حبث ) 

 (بوسرت حضور

 مشاركة جامعة بغداد 2092 (الثورة الحسينية امتداد للخط الرسالي)المؤتمر 1

 مشاركة جامعة بغداد 2092 (تطبيقات نظم المعلومات الجغرافي في الزراعة)الندوة 2

 مشاركة جامعة واسط 2020 الجغرافية التطبيقية وافاق التنمية المستدامة 3

 مشاركة المستنصرية 2020 التعليم المعرفي في ظل تحديات المستقبل 4

 مشاركة المستنصرية 2029 واقع تنمية المحاصيل الزراعية في العراق 5

6     

 

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

  ال يوجد-9

2-  

2- 

 

 

 

 .التعليمأو تطوير املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع : ثامنا 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

مجلة كلية االداب في  التباين المكاني للمحاصيل الزراعية في العراق 1

 جامعة بغداد

2092 

استخدام التحليل العاملي والعنقودي في تحديد االنماط  2

 الزراعية
مجلة االستاذ في 

 جامعة بغداد

2094 

استخدام نظم المعلومات الجغرافي واالستشعار عن  3

بعد في قياس نسبة الغطاة الخضري شمال غرب 

 الموصل

مجلة المستنصرية 

 للدراسات العربية والدولية

2092 

اثر المناخ على انتاج وتوزيع محاصيل الحبوب في  4

 محافظة بابل

مجلة كلية التربية 

االساسية الجامعة 

 المستنصرية

2092 

استعماالت االرض للمحاصيل الموقتة  في محافظة  5  

 ميسان وعالقتها بدرجة تفاعل التربة وملوحتها

مجلة كلية التربية للبنات 

 جامعة بغداد

2092 

قياس نسبة تراجع الحزام االخضر لمدينة بغداد  6

العاصمة بستخدام االستشعار عن بعد ونظم 

 المعلومات الجغرافي

مجلة كلية التربية 

 المستنصرية/

2092 

التوزيع الجغرافي لمحاصيل الحبوب في محافظة  7

 ديالى وعالقته بالمناخ
مجلة كلية التربية 

 المستنصرية/االساسية

2020 



 

 

 

 

 

 

 

مجلة كلية التربية  واقع تنمية المحاصيل الزراعية في العراق 8

 المستنصرية/االساسية

2029 

وعالقته  توزيع محاصيل الشعير في محاقفظة ديالى 9

 بالمناخ

الدراسات العربية 

 المستنصرية/والدولية

2029 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 اليوجد     

 .كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير: عاشرًا 

 اجلهة سنةال كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

عميد كلية التربية  2020 حافظكتاب شكر لمناقشة الطالبة صابرين  1

 االساية

  الجامعة المستنصرية

 التحليل )كتاب شكر الجل تقويم علمي  لرسالة  2

 

 

 الجغرافي الجغرافي النتاج

  ة القادسيةعجام عميد كلية االداب 2029

عميد كلية التربية  2029 كتاب شكر الجل مناقشة الطالب تحسين  هادي 3

 للعلوم االنسانية

  ديالىجامعة 

4      

5      

 

 .الكتب املؤلفة أو املرتمجة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

2   

 .اليت جتيدها ات ــاللغ:ثاني عشر  



 

 

 

 

 

 

 

             العربية 

         االنكليزية 

  

 الذاتيه ةالسير

 

Name and quad name: Abbas Hashem Khaled Al-Saadi 

Date of birth: Day 3 months 9 years 1974 

Marital status: Married 

Number of children: Three 

Religion: Muslim 

 Specialization: Agricultural Geography 

Occupation: Teaching 

Degree: Doctor 

Work Address: Mustansiriya University / College of Basic Education / 

Department of Geography 

Mobile: 07703981043 

Email: www.abbashashem30 yahoo.com E-mail :    

yahoo.com www.abbashashem30 

 

 First: Educational Qualifications. 

Degree University College History 

BA 

 

Mustansiriya 

University 

College of Education 9111 

 

 

 

 الصورة 

http://www.abbashashem30/


 

 

 

 

 

 

 

M.A. Mustansiriya 

University 

College of Education 2002 

PhD 

 

University of 

Baghdad 

College of Education, Ibn Rushd 2092 

    

 Second: Career progression. 

   

 Third: University Teaching. 

 / Institution / Institute ت

College) 

University Period - to 

1 college of Basic 

Education 

Mustansiriya University 2002-2092 

2    

3    

4    

 

 Fourth: Courses that I have taught. 

 Section Article Year ت

 For geography maps 2002ا 1

2 For geography Industrial 2002 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

9 Teaching 
Mustansiriya University / College of Basic Education 

Education 

2002-2092 

2    

2    



 

 

 

 

 

 

 

3 For geography population 2002 

 For geography Soil 2002ا 4

 For geography Geography of Iraq 2001 

3 For geography Geography of an Arab 

homeland 

2090 

   4 For geography Geography of an Arab 

homeland 

2099 

  2  

 

For geography Geography of Iraq 2092 

 

 

 

 

 

    2 For geography Geography of Iraq 2092 

  2 For geography Geographical statistics 2094 

  2 For geography Agricultural 2092-2092 

9 epartment of 

Geographica 

Statistics 2017 

10 epartment of 

Geographica 

Human Geography 2018 

99 epartment of 

Geographica 

Geography of Iraq 2019 

92 epartment of 

Geographica 

aerial photos 2021 

92 epartment of 

Geographica 

Maps 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Fifth: (theses, letters), which he supervised: 

 Name of thesis or letter Section Year ت

1 The effect of climate on grain production in Diyala 

Governorate 

geography 2019 

2 Geographical evaluation and analysis of the impact of 

quantitative and qualitative characteristics of the Abu 

Ghraib and Saqlawiya 

geography 2020 

3 Traffic accidents on the gray-Baghdad road for the 

period 

geography 2021 

4    

5    

6    

7 

 

 

 

   

     

 Sixth: Scientific conferences, seminars and workshops in which 

he participated. 



 

 

 

 

 

 

 

 Title Year Place Type of ت

participation 

 املشاركة 

بوسرت / حبث ) 

 (حضور

1 Conference (Husseinieh revolution an 

extension of the apostolic line) 

2092 Baghdad 

University 

Sharing 

2 Symposium (GIS Applications in 

Agriculture) 

2092 Baghdad 

University 

Sharing 

3 Applied geography and the prospects 

for sustainable development 

2020 Wasit Sharing 

4 Knowledge education in light of future 

challenges 2020 

2020 Al-

Mustansiriya 

Sharing 

5 The reality of agricultural crop 

development in Iraq 202 

2021 Al-

Mustansiriya 

Sharing 

6     

 

 

 Seventh: Other scientific activities . 

Inside the college Outside the college 

9- There is no There is no 

2-  

2- 

 

 

 

 Eighth: Research projects in the field of specialization to serve 

the environment and society or the development of education. 

 me of Publication Spatial variation of ت

agricultural crops in Iraq 

Journal of the Faculty of 

Arts at the University of 

Baghdad 2013 

The use of factor 

analysis and 

cluster in 

determining 

agricultural 

patterns 

Professor 

Journal at the 

University of 

Baghdad 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 Ninth: Membership of local and international scientific bodies. 

       There is no 

1 The Use of Geographic Information Systems and 

Remote Sensing in Measuring the Percentage of 

Vegetation Coverage in Northwest Mosul Al-

Mustansiriyah Journal for Arab and International 

Studies 2015 

The impact of climate on 

the production and 

distribution of grain 

crops in the province of 

Babylon Magazine 

College of Basic 

Education University of 

Mustansiriya 2015 

 

2 me of Publication Spatial variation of 

agricultural crops in Iraq 

Journal of the Faculty of 

Arts at the University of 

Baghdad 2013 

The use of factor 

analysis and 

cluster in 

determining 

agricultural 

patterns 

Professor 

Journal at the 

University of 

Baghdad 2014 

3 The Use of Geographic Information Systems and 

Remote Sensing in Measuring the Percentage of 

Vegetation Coverage in Northwest Mosul Al-

Mustansiriyah Journal for Arab and International 

Studies 2015 

The impact of climate on 

the production and 

distribution of grain 

crops in the province of 

Babylon Magazine 

College of Basic 

Education University of 

Mustansiriya 2015 

 

4 me of Publication Spatial variation of 

agricultural crops in Iraq 

Journal of the Faculty of 

Arts at the University of 

Baghdad 2013 

The use of factor 

analysis and 

cluster in 

determining 

agricultural 

patterns 

Professor 

Journal at the 

University of 

Baghdad 2014 

  5 The land use of temporary crops in Maysan 

province and its relationship to the degree of soil 

interaction and salinity Journal of College of 

Education for Girls University of Baghdad 2015 

The Spatial Variance of 

the Agricultural Region in 

Iraq According to Wafer 

Classification 

 

6 The land use of temporary crops in Maysan 

province and its relationship to the degree of soil 

interaction and salinity Journal of College of 

Education for Girls University of Baghdad 2015 

The Spatial Variance of 

the Agricultural Region in 

Iraq According to Wafer 

Classification 

 

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

   Tenth: Books of thanks, awards and certificates of 

appreciation.. 

 A letter of thanks, award or certificate of ت

appreciation 

There is no  

1 A letter of thanks, award or certificate of 

appreciation 

There is no    

2      

3      

4      

5      

 

 Eleventh: Books composed or translate. 

 Name of book There is no ت

1 Name of book There is no 

2   

Twelfth: Languages that are good. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


