
  السويدي  محمد مصطفى عبد هللاالمساعد الدكتور  السيرة الذاتية لالستاذ

 

السويديمحمد مصطفى عبد هللا د.  االســــــــــم:  

 

استاذ مساعد  اللقب العلمي :  

 

جغرافية علم ال االختصاص العام :  

 

جغرافيا السكان  و  علم الخرائط االختصاص الدقيق :  

 

المناخوجغرافية  االهتمام : تقنيات جغرافية  

 

1949-بغداد  المواليد :  

 

  اآلدابجامعة البصرة /كلية  -العراق    1974/ 1973 : سالبكالوريو

 

    كلية الرياضيات والعلوم  -جامعة بلغراد  -يوغسالفية   1985 الماجستير :

الطبيعية                
      

الجمهورية العراقية الوطني" طلسأل طرق التكوين االساسية "  الماجستير: عنوان رسالة  

 

  كلية االداب  –جامعة البصرة  –العراق   1996 :هالدكتورا
     

       لسكان محافظات الفرات االوسط تباين التوزيع الجغرافي"عنوان اطروحة الدكتوراه:      
               خرائطيــة سكانيــة "دراســة  ..1987حسب تعداد                                

                       

 الدرجات العلمية 

 

جامعة البصرة –كلية التربية –قسم الجغرافية   1976 مساعد باحث :  

جامعة البصرة–كلية التربية –قسم الجغرافية  1980 مساعد باحث علمي :  

جامعة البصرة–كلية التربية –قسم الجغرافية  1985 :مدرس مساعد  

جامعة البصرة–كلية التربية –م الجغرافية قس 1990  مدرس :  

جامعة البصرة–كلية التربية –قسم الجغرافية   1995 : استاذ مساعد  

 

 



 المواد التي تم تدريسها 

 

 الخرائط الموضوعية ، تحليل الصورة الجوية ، :علم الخرائط ، الدراسة االولية

، البحث الجغرافي .جغرافية النقل   

 ،الخرائط البشرية  الخرائط الطبيعية ، ثيل الخرائطي ،:التم الدراسات العليا

ات سكانية سياس نظم المعلومات الجغرافية ، ي ،تحسس نائ مشكالت سكانية ،  

 

 مكان العمل :

.1999-1976كلية التربية / جامعة البصرة  -   

.2003 -1999/ جامعة البصرة  اآلدابكلية  -   

.2006- 2004/ جامعة بغداد     اآلدابكلية  -   

.2013-2006كلية التربية   /جامعة بغداد    -   

.2014 -2013العلمي العربي / جامعة بغداد  ثالترامركز احياء  -   

  

 النشاطات العلمية: 

 

 االشراف - اشرف على)13( رسائل ماجستير و7 اطاريح دكتوراه.

 ( اطروحة دكتوراه.19( رسالة ماجستير و )36ناقش ) - المناقشات

 تقويم وخبره علمية وترقية علمية- قوم )42( اطروحة او رسالة او بحث علمي.  

 المؤتمرات العلمية – شارك في خمسة مؤتمرات.

 المعايشة والتفرغ العلمي في دوائر الدولة – )6( مشاركات.

 نشاطات علمية اخرى : 

1996-1994مقرر قسم الجغرافية /كلية التربية /جامعة البصرة  -  

  2003-1999جامعة البصرة  –داب كلية اآل /جغرافية رئيس قسم ال -

  2003 – 1998، فرع البصرة ، رئيس الجمعية الجغرافية العراقية  -

  2003-2000جامعة البصرة  – اآلدابعضوهيئة تحرير مجلة  -

2001رئيس هيئة اعداد دليل الجغرافيين في جامعة البصرة  -  

  2002 في جامعة البصرة  اشرف على تأسيس محطتي االنواء الجوية -

كلية        – اشرف على تأسيس مختبر االدريسي للتحسس النائي والمعلومات -

  جامعة البصرة - اآلداب

 كتب الشكر:

( شكر. 66حصل على )  

 

 



 

 البحوث :

اسس نظرية في الكارتوكرافيا )علم الخرائط( مجلة الجمعية الحغرافية .1

  .1990نيسان  24,25العددان 

جامعة  –مجلة كلية االداب  –. تصنيف مناخ العراق وتحليل اقالميه المناخية 2

  .22/1991البصرة العدد

استخدام خطوط التساوي في تحديد االقاليم الجافة على الخرائط المناخية .3

  .1993باسلوب رياضي ،مجلة ابحاث البصرة ،العدد التاسع تموز 

رافية المدن ، مجلة الجمعية الجغراقية .مدينة البكر الصناعية  دراسة في جغ4

. 31/1996العراقية ، العدد   

 

وجهة نظر التوازن النهري ومستوى القاعدة .. .العالقة التوافقية بين حالة5

.34/1997العراقية ، العدد الجغرافيةمجلة الجمعية ، جيومورفولوجية   

جامعة صالح  .  الجفاف سمة اساسية من سمات مناخ  العراق ، مجلة زانكو، 6

.1999 ،السنة الثالثة،4الدين العدد  

س رأ.اثر العوامل الجغرافية في تغييرالمجرى المالحي في شط العرب و7

 2002اذار  7-6الخليج العربي )فريق بحثي ( ملقى في مؤتمر كلية االداب من 

.)عدد خاص( 2002/ 35ب البصرة العدد ، منشور في مجلة ادا  

ملقى  1991 – 1971توزيع السكان في مملكة البحرين . التغيرات المكانية ل8

ب البصرة العدد ، منشور في مجلة ادا 2002اذار  7-ي مؤتمر كلية االداب ف

.)عدد خاص( 2002/ 35  

. المشكلة االيرلندية نموذج لصراع قومي دراسة في الجغرافية السياسية 9

.مقبول للنشر في مجلة الجمعية الجغرافية العراقية   

مجلة كلية االداب جامعة  ،ليمها لرمال واثره على مدينة البكر واقحف ا. ز10

م . 2003/ 64بغداد العدد   

-  7194. التوزيع الجغرافي لمدن محافظة المثنى حسب احجامها للفترة من 11

جامعة القادسية ،مثنى تمر العلمي االول لكلية تربية الفي المؤملقى  1997

. 2005/  70 ،69لعددانا اآلدابفي مجلة كلية منشور   

. تغير مسارات حدود منطقة الزراعة الديمية لمحصولي الحنطة والشعير 12

على وفق التذبذبات السنوية  في كميات المطر ،ملقى في المؤتمر العلمي الدولي 

الثالث لمنظمة التلوث البيئي والتصحر بالعراق منشور في مجلة البيئة العراقية 

.2009  /23/12-22العلمي الدولي الثالث  المؤتمر الجديدة عدد خاص لبحوث  

 



. مصداقية خطوط التساوي في تمثيل بعض الظواهر البشرية, مجلة األستاذ 13

.2011تموز ، (181العدد )،  

مجلة القادسية ئطي لتوزيع سكان محافظة القادسية، .طرائق  التمثيل الخرا14

. 2013/اذار-2، ك 1، العدد  16المجلد،للعلوم االنسانية  

نظم  و البصري والرقمي لمعطيات االستشعار عن بعد التصنيفين.مقارنة بين 51

ملقى في المؤتمر العلمي الجغرافي التخصصي االول ،المعلومات الجغرافية 

 ،جامعة ذي قار /كلية االداب ،لنظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

  .24/12/2010في67تاب رقم الك ،ذي قارآداب مقبول للنشر في مجلة 

مقبول للنشر في مجلة كلية التربية ، العراقية الموانئ.حركة النقل في 61

.10/6/2012في  68 ،رقم الكتابللبنات    

التمثيل الخرائطي لتوزيع السكان في محافظة النجف ، مقبول للنشر في  -17

.22/10/2012 في 7542مجلة آداب الكوفة ، رقم الكتاب   

 زيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي لسكان محافظة االنبارتباين تو -18

.21/10/2012في  113،مقبول للنشر في مجلة كلية التربية للبنات،رقم الكتاب   

         


