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 األتستا  الدكتور
 مضر خليل عمر خليل الكيالني 

 (م11/12/0225 – 0222/ 5/ 02) 

 
 mutharalomar@gmail.com البريد االلكتروني:

 

 نشأته االجتماعية وحتصيله العلمي أواًل:
ادة ــــال شهـــن، (م0147)عام ىـــــَديالي محافظة ـــقضاء بعقوبة ف يــــولد ف      

بدأ  ،(م0171)امـــــ/جامعة بغداد عقسم الجغرافية -اآلداب كلّيةي ـــالبكالوريوس ف
ي وظيفته ـــــم( وباشر ف0171ول ــــأيل 13ي)ـــــي دوائر الدولة فـــــعمله الوظيفي ف

ي اختصاص ــــــــتير فـــــــة الماجســـــــأكمل دراس ، م(0171تشرين األول  3) خــبتاري
،عنوان (م0171)عام /انكلتراالتطبيقية في جامعة نيوكاسل أبون تايبن ةالجغرافي

 Smoke Control and Atmospheric Pollutionرسالة الماجستير:   

in Teesside Area   حصل على شهادة الدكتوراه في اختصاص الجغرافية
 :طروحة،عنوان األ(م0181)االجتماعية من جامعة ويلز في أبرستوث عام

Substandard Urban Housing in Wales : Post 1960.  
 . (م16/6/0116) ية فياألستاذنال لقب 

 



011 
 

ا: وتسائل تواصل أخرى:
ً
 ثاني

1.www.muthar-alomar.com 

2.Alomar.muthar@ymail.com 

ا: الوظائف واملناصب التي تسنمها : 
ً
 ثالث
 التاريخ المكان الوظيفة/المنصب ت
 م0175 – 0171 الجزائر –وهران  مدرس ثانوية 0
 م0177 – 0175 العراق – يالىدَ محافظة  مدرس ثانوية 1
نيوكاسل أبون  –إنكلترا  مجاز دراسًيا 3

 تايبن
 م0171 – 0177

جامعة  – ةقسم الجغرافي تدريسي 4
 البصرة

 م0181 – 0171

 م0186 – 0181 ابرستوث -المملكة المتحدة  امجاز دراسيً  5
تدريسي ثم رئيس قسم  6

 ةالجغرافي

 م0111 – 0186 جامعة البصرة

 –المجمع العلمي العراقي  تفرغ علمي سنة 7
 بغداد

 م0110 – 0111

تفرغ جزئي ثم كلي  8
 كباحث

 والدراسات مركز البحوث
 –مديرية الشرطة العامة 

 بغداد

 م0114 – 0110

تدريسي في قسم  1
ثم رئيس  ةالجغرافي

 القسم

 م1111  –0114 جامعة تكريت
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 م1113 – 1111 َديالى/جامعة التربّية كلّية تدريسي ثم عميد 01

عضو هيئة البحث  00
 العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

 م1115 -1113

وعضو اللجنة الوطنية  01
 للسياسات السكانية

 م1113-1115 -

للعلوم  التربّية كلّية عميد 03
 َديالى/جامعة اإلنسانّية

16/5/1114- 
 م01/01/1115

 م1116 جامعة كويا منسب للعمل تدريسي 04

بحاث مدير وحدة األ 05
 المكانية

 م1118 َديالىجامعة 

متقاعد بحكم السن  06
 القانوني للعمل

 م1103 -

 MGAشركة  07
 لالستشارات الهندسية

ربيل ، مشروع الخطة أ
 لمحافظة نينوى كلّيةالهي

 م1104 – 1103

 (1) (سنة و47) حتى إحالته على التقاعد كلّيةالالوظيفية وقد بلغت مدة خدمته 
 أشهر.

ا: الكتب املؤلفة واملرتمجة : 
ً
 رابع

 أ.الكتب املؤلفة 
 . (م0181)اإلحصاء الجغرافي ، مطبعة جامعة البصرة ،.1
 . (م0111).جغرافية اإلسكان ، مطبعة جامعة صالح الدين ،1
 . (م1111)، األردن -ربدأ.التركيب االجتماعي للمدينة والجريمة،دار الكندي، 3
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 . (م1111)، األردن -ربدأكالت االجتماعية ، دار الكندي ، . جغرافية المش4
 .(م1100،)َديالى. دليل الدراسة الميدانية في الجغرافية ، مطبعة جامعة 5
  .(م1100،)َديالى. مقاالت في الفكر الجغرافي المعاصر ، مطبعة جامعة 6

 ب.الكتب املرتمجة : 
 .(م0184)صرة ،.تخطيط المدن والسيطرة على التلوث ، جامعة الب0
 .(م0116). الجغرافي خارج قاعات الدرس ، دار الكندي ،1
 ، منجز. ة. مدخل للتعليل العلمي في الجغرافي3

ا: األحباث املنجزة 
ً
 خامس

 أ.يف جغرافية احلضر
 .تصنيف المراكز الحضرية في محافظة البصرة ، موسوعة البصرة الحضارية،0

 . (م0188)البصرة ،
ي جنوب ــــة النظام الحضري فـــــي دراســــبيئي واستخداماته ف.تحليل العامل ال1

 . (م0111)(،1العراق ، مجلة الخليج العربي ، البصرة ،العدد)
ي العراق : دراسة في جغرافية المدن ، بحث التفرغ العلمي ــ.النظام الحضري ف3

 .(م0111)في المجمع العلمي العراقي ،
، المؤتمر الرابع للمجلس  (م0187 –0157:)العراق .تطور أحجام المدن في4

 . (م0113)، بغداد ، العلمّيةاألعلى للجمعيات 
،  ربـــــاد الجغرافيين العـــث التحـــالمؤتمر الثال ي العراق،ــــــ.األقاليم الحضرية ف5
 . (م0113)
ر ـــــــــؤتمالم ي العراق،ـــــــري فـــــــر النظام الحضــــ.التنظيم المكاني لتفاعل عناص6

 .(م0118)الخامس التحاد الجغرافيين العرب،
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، مجلة اآلداب، م(0117 –0157:).األنماط المكانية لنمو سكان مدن العراق7
 . (م0111)(،45بغداد ، العدد)

.تحليل جغرافي لتفاعل عناصر النظام الحضري في محافظة صالح الدين : 8
 . (م1111)، َديالى، مجلة م(0117)
 العلمّيةري : أسس ومنهج ، المجلة ــــي الحضــــــاعي الموروث العمران.قياس تد1

 . (م1110كانون الثاني )(،0العدد) (8)لجامعة تكريت، العلوم الهندسية ، المجلد
 .(م1111)، َديالى.التحضر في 01

 ب.يف جغرافية اإلتسكان
مكانات اكــــــالبريطانية لمعالجة مشكلة المس ي التجربةـــــــ.دراسة ف0 ن القديمة وا 

(، 6ي العراق ، مجلة النفط والتنمية، العدد)ـــــــاالستفادة من إيجابياتها وسلبياتها ف
 . )بحث مشترك(.  (م0187)
وعة البصرة الحضارية ، ــ.مؤشرات عن الواقع السكني في مدينة البصرة ، موس1

 . (م0188)البصرة ،
اآلداب،  كلّيةجغرافية اإلسكان، مجلة  يــــ.البناء الجديد في العراق : دراسة ف3

 . (م0111)البصرة ،
ي جغرافية اإلسكان ، ـــــــي العراق: دراسة فــــــ.الترميم واإلضافات العمرانية ف4

 . (م0111،)المؤتمر الخامس للجمعية الجغرافية العراقية ، بغداد
 ي ،ــجغرافي العرب.كلف البناء الجديد والتنمية : العراق كحالة دراسية ، مجلة ال5

 . (م0115)(،3 –1المجلد)
، ي محافظة صالح الدين، مجلة اآلداب، بغداد ـــ.مؤشرات في الواقع السكني ف6
 .)بحث مشترك(.(م0117)
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 .)بحث مشترك(.(م1101).مؤشرات الواقع السكني في مدينة كوية ،7
 يف جغرافية التعليم.ج 
 ةدراسة مقارنة ، ندوة الجغرافي واقع مدارس مدن العمارة والناصرية والنجف : .0

 .(م0181)والتنمية اإلقليمية ، مطبعة جامعة الموصل ،
 كلّيةر العلمي األول لــــالمؤتم راق،ــــي العــــي للتعليم المهني فـــــالتباين المكان .1

  م(.0111)اآلداب، جامعة صالح الدين ،
. )بحث (م0110)(،0د)ي الجامعة، مجلة الجغرافي العربي ،العدــــف ةالجغرافي .3

 مشترك(.
جامعة  –ي مادتها ، مجلة الفتح ــفي طريقة تدريسها وليس ف ةأزمة الجغرافي .4

 .(م1110)(،1،العدد) َديالى
في المستقبل ،  ةن الجغرافيــــر، الحلقة النقاشية عــوتحديات العص ةالجغرافي .5

 .(م1111)تكريت ،
 . (م1111)والعشرين،الفتح، على أعتاب القرن الحادي ةاتجاه منهج الجغرافي .6
 ةــــــاأللفي يـــــن،الحلقة النقاشية)الجامعة فــــادي والعشريــــي القرن الحـــــالعلم ف .7

 .(م1115)(،4،العدد) َديالىالثالثة(، جامعة 
 .(م1115)(،01،العدد)َديالىمعالجة بحثية لمشكلة تحليلية، مجلة  .8
اكتشاف البيئة المحلية  : العلمّيةة ـــــغرافيي المعرفة الجـــــى فـــــالخطوة األول .1

 )قبول نشر(..جامعة الكوفة –واستيعاب تنظيمها المكاني ،مجلة أبحاث جغرافية 
 . (م1101)التطبيقية : ما لها وما عليها ، ةالجغرافي .01
 .(م1101)، ةاتجاه منهج الجغرافي .00
 . (م1101)مشكلة البحث العلمي ، .01
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 . (م1101)وقفة مع المناهج الدراسية ، .03
 يف اجلغرافية االجتماعية.د 
ار البصرة ــــــرة ، ندوة أعمـــــي لمدينة البصـــــالتوزيع الجغرافي للقصف اإليران .0

 )بحث مشترك(. .(م0188،)جامعة البصرة
ن محافظة البصرة الى مدينتي العمارة ـــدراسة عن الحالة العامة للمهاجرين م .1

، يرانية،جامعة البصرةاإل –للحرب العراقية والحلة،ندوة االبعاد االستراتيجية
 . )بحث مشترك(.(م0188)
وث ــــ، مركز البح م(0111 –0171) :ي العراقـــــاألنماط المكانية للجريمة ف .3

 . )بحث مشترك(.(م0111)والدراسات، مديرية الشرطة العامة ، بغداد ،
، مركز  م(0111 –0171: )ي العراق ــــالتباين المكاني والزماني للجنايات ف .4

 )بحث مشترك(.   .(م0113،)مديرية الشرطة العامة، بغداد البحوث والدراسات،
مركز البحوث والدراسات، ي الجغرافيا االجتماعية ، ـــــجرائم النساء : دراسة ف .5

 .(م0114)مديرية الشرطة العامة ،بغداد،
تالف المرافق العامة في بغداد ، مركز .6 البحوث  التباين المكاني لتخريب وا 

 )بحث مشترك(. .(م0114،)والدراسات، مديرية الشرطة العامة ،بغداد
ع للجمعية الجغرافية ــــي العراق ، المؤتمر السابــــــالتفسير الجغرافي للجريمة ف .7

 . (م0114،)العراقية ، بغداد
ة مقارنة ، ندوة ــــــالح الدين : دراســــوص َديالىجرائم النساء في محافظتي  .8

 . (م0115،)الجريمة وسبل الحد منها ، جامعة تكريت تحليل
الح الدين ، ندوة ـــي محافظة صــــالتباين المكاني لجريمتي القتل والسرقة ف .1

 . (م0115)تحليل الجريمة وسبل الحد منها ، جامعة تكريت ،
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ة مقارنة ،  ندوة التحليل ــــجرائم النساء في محافظتي كربالء والنجف : دراس .01
 .(م0115)لجريمة ، جامعة الكوفة ،العلمي ل

ة ، ــــب التركيب المهني والحالة الزوجيــــــالتوزيع الجغرافي للمتهمات حس .00
 . (م0115)، الجامعة المستنصرية ، بغداد،التربّية كلّيةالمؤتمر الثامن ل

ن للجمعية ـــر الثامــــــالمؤتم ى األنماط المكانية للجريمة،ــــار علــــآثار الحص .01
 .(م0115،)الجغرافية العراقية، بغداد

،  م(0117 – 0116:)التباين المكاني لجرائم سرقة الدور في مدينة بغداد  .03
. )بحث (م0118،)ة، بغدادـــــرطة العامــــــمركز البحوث والدراسات، مديرية الش

 مشترك(.
وث ز البحــــتحسين التصاميم العمرانية ذات التأثيرات السلبية،)ترجمة( ، مرك .04

 . (م0118،)والدراسات، مديرية الشرطة العامة ، بغداد
ى األنماط المكانية للرفاه االجتماعي في الوطن ـــــأثر الموارد الطبيعية عل .05

 )بحث مشترك(.   .(م0118)(،4العربي ، الجغرافي العربي ،العدد)
، مركز  (م0118)تقويم موضوعي ألداء مديريات شرطة المحافظات لعام .06

 .)بحث مشترك(.  (م0111)بغداد، مديرية الشرطة العامة، دراسات،البحوث وال
، مركز (م0116 –0114: )ي الوطن العربيـــــالتباين المكاني للجريمة ف .07

 .)بحث مشترك(.(م0111،)بغداد مديرية الشرطة العامة، البحوث والدراسات،
راسات، ي الوطن العربي ، مركز البحوث والدــــالتوزيع الجغرافي للمخدرات ف .08

 . )بحث مشترك(.(م0111،)مديرية الشرطة العامة ، بغداد
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ، مركز ــالتباين المكاني للوضع األمني ف .01

 .)بحث مشترك(.  (م0111)بغداد، مديرية الشرطة العامة، البحوث والدراسات،
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ين ، مركز ي األردن على أبواب القرن الحادي والعشر ـــاتجاهات الجريمة ف .11
 .)بحث مشترك(.(م0111)بغداد، مديرية الشرطة العامة، البحوث والدراسات،

ي مجال مكافحة ــــــرطة المحافظات فـــــــــتقويم موضوعي ألداء مديريات ش .10
ة ، ــــــرطة العامــــــات، مديرية الشــــ، مركز البحوث والدراسم(0111)الجريمة لعام

 ك(.)بحث مشتر  .(م1111)بغداد،
ة ــــــــل مديريات شرطــــــــألداء ومحددات عم تحليل مقارن لألنماط المكانية .11

 ة ،بغداد،ـــــــرطة العامـــــات، مديرية الشــــز البحوث والدراســــــــمرك المحافظات،
 )بحث مشترك(. .( م1111)
 ىَديالقياس توطن الجريمة وتحليل عوامله المحلية ، مجلة الفتح ، جامعة  .13

 .(م1110)(،01، العدد)
ات، مديرية ــــز البحوث والدراســــــالشرطة ونظم المعلومات الجغرافية، مرك .14

 . (م1110)الشرطة العامة ، بغداد،
ات، مديرية ــالنمط المكاني لسرقة السيارات في بغداد، مركز البحوث والدراس .15

 . )بحث مشترك(.(م1110)الشرطة العامة ،بغداد ،
ي مدينة بغداد ، مركز البحوث ـــــافي األمثل لمراكز الشرطة فالتوزيع الجغر  .16

 )بحث مشترك(. .(م1110،)والدراسات، مديرية الشرطة العامة ، بغداد
دة أبحاث ـــاألطفال والبيئة : مشكالت ومعالجات تخطيطية ، منشورات وح .17

 . (م1110)، َديالىالطفولة ، جامعة 
ى أبواب القرن الجديد ، ـــــوطن العربي علي الــــــاتجاهات التنمية البشرية ف .18

 .(م1110)(،0مجلة البحوث الجغرافية ،العدد)
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ارات في بغداد ـــــة الجنائية : سرقة السيـــــالتباينات المكانية ومركزية السياس .11
 .(م1111)( ،03، العدد)َديالىكحالة دراسية، مجلة 

ي الوطن العربي ، ــــــل فاــــالتفسير الجغرافي للنمط المكاني لوفيات األطف .31
. (م1114)،َديالىالكتاب السنوي، المجلد الثاني، وحدة أبحاث الطفولة، جامعة 

 )بحث مشترك(.
ي الوطن العربي ، ــــتحليل جغرافي للعالقة بين التعليم والتنمية البشرية ف .30

 . )بحث مشترك(.(م1114)(،06،العدد) َديالىمجلة 
 العدد ،َديالىي الوطن العربي، مجلة ـــــفبعض من مؤشرات األمن الغذائي  .31
 . )بحث مشترك(.(م1114)(،07)
جامعة الكوفة،)قبول  –األبعاد المكانية للجريمة، مجلة أبحاث جغرافية  .33

 )بحث مشترك(.   نشر(.
ة محافظات العراق، المجلة ــــــتقويم علمي لعملية تقويم أداء مديريات شرط .34

 /ه0417رجب(في)41)العدد(10)المجلد ريب،للدراسات األمنية والتد العربية
 )بحث مشترك(. ، الرياض.م(1116آب  -تموز
 .(م1100)في الدوامة ، َديالىيتام أ .35

 هـ . يف اجلغرافية العامة
 . (م0181)(،06اآلداب ، البصرة، العدد) كلّيةما هو التخطيط ، مجلة  .0
 ة،ــــة العراقياالتجاهات الحديثة في البحث الجغرافي، مجلة الجمعية الجغرافي .1

 . )بحث مشترك(.(م0181)(،3العدد)
مكانات المركز السياحية، مجلة  .3 البصرة، العدد  –اآلداب كلّيةسياح شقالوه وا 

 . )بحث مشترك(.(م0181)(،11)



030 
 

، مجلة النفط والتنمية ، بغداد، العدد  ةي الجغرافيــــــالكومبيوتر واستخداماته ف .4
 . (م0187)(،0)

 كلّيةي البحوث الجغرافية بما يخدم التنمية ، مجلة ـــــفاستخدامات الحاسبة  .5
 . (م0110)(،11اآلداب ، البصرة ،العدد)

ر ، مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، ـــــاألطفال في الفكر الجغرافي المعاص .6
 . (م1116)، َديالىجامعة 

 . (م1100)تحديات التخطيط في العراق ، .7
 .(م1100)التخطيط ومتاهة تقديرات السكان ، .8

  

 

 الدكتور األتستا       

 يوتسف مجعة شهاب نعمة
 (م2/10/0222 -12/12/0225) 

 

 أواًل: حياته االجتماعية

ل الدراسة ــأطفال ، أكم بغداد، متزوج وله خمسة م(8/1/0161) من مواليد     
م(، ثم حصل على شهادة 0186ميسان عام)/المركزي المعلمين إعداد في معهد


