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 السيرة الذاتية والنشاطات

 حاكم ناصر حسين  نايف الخاقاني: االسم
 

 االختصاص العام : الجغرافية 
 جغرافية المدن: الدقيق  االختصاص

 أستاذ جامعي العنوان الوظيفي/
 

كلية التربية  -جامعة ذ ي قارجهة االنتساب: 
 االساسية

 التحصيل الدراسي: دكتوراه
 

 اللقب العلمي / استاذ مساعد دكتور

 naser197375@gmail.comالبريد االليكتروني:                            07807925008هاتف:
 

 3/1/2004تاريخ أول تعين:  20/11/1973المواليد:    

 ةسن 18مدة الخدمة الفعلية: 

 حي الفرات والمعلمين -سوق الشيوخ -عنوان السكن الحالي: ذ ي قار

  ( علي وعباس وسارة وفاطمة4): االبناءعدد  الحالة االجتماعية: متزوج

 30/6/2000قسم الجغرافية/ -كلية التربية أبن رشد -جامعة بغداد شهادة البكالوريوس:

 29/7/2009األمر الجامعي/كلية التربية/  -شهادة الماجستير: جامعة البصرة

 24/8/2017كلية التربية / االمر الجامعي  –شهادة الدكتوراه : جامعة البصرة 

 29/7/2012تاريخ الحصول على الترقية العلمية لمرتبة مدرس:    

 2017/ 26/11تاريخ الحصول على الترقية العلمية لمرتبة استاذ مساعد 
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 ت
 عنوان/الرسالة,األطروحة,البحوث
 اإلصدارات,الدراسات..المنشورة

 مكان النشر مجالها/التخصص
تاريخ 
 النشر

 2009 جامعة لبصرة رسالة ماجستير/جغرافية إقليم مدينة الجبايش )دراسة في جغرافية المدن( 1

2 
أثر النمو الحضري على التخطيط العمراني في 

 مدينة سوق الشيوخ
 2017 جامعة البصرة دكتوراهاطروحة 

3 
التباين المكاني لإلمراض االنتقالية في قضاء 

 سوق الشيوخ
 بحث منشور/جغرافية

مجلة رئاسة جامعة ذ ي 
 قار

2013 

4 
التباين الزماني لتلوث مياة شط الغراف في  

 محافظة ذ ي قار
 بحث منشور/جغرافية

مجلة رئاسة جامعة ذ ي 
 قار

2012 

5 
في اهوار ومستنقعات محافظة ذ تربية الجاموس 

 ي قار
 بحث منشور/جغرافية

مجلة أوراك جامعة 
 المثنى

2011 

6 
تقويم كفاءة الخدمات التعليمية في قضاء سوق 

 الشيوخ
 بحث منشور/جغرافية

مجلة كلية التربية جامعة 
 ذ ي قار

2012 

7 
 مدينة في المجتمعية للخدمات المكاني التوزيع

 الشيوخ سوق
 منشور/جغرافيةبحث 

جامعة  التربية كلية مجلة
 البصرة

2015 

8 
 سوق مدينة في الحضرية االرض استعماالت  

 الشيوخ
 جغرافية/منشور بحث

جامعة  التربية كلية مجلة
 البصرة

2015 

 جغرافية/منشور بحث الجبايش مدينة في التجارية الوظيفة 9
 جامعة التربية كلية مجلة

 البصرة
2015 

10 
 في والصحية التعليمية الخدمات كفاءة تقويم
 الجبايش قضاء

 منشور بحث
 جامعة التربية كلية مجلة

 البصرة
2015 

11 

     مدينة في الصحية للخدمات الجغرافي التحليل 
 المستقبلية وآفاقها الشيوخ سوق

 GIS باستخدام الخدمات جغرافية في دراسة
 جغرافية/منشور بحث

 جامعة أوراك مجلة
 المثنى

2014 

12 
 ذي محافظة في اإلسكان لمشكلة الجغرافي التحليل

 قار
 جغرافية/منشور بحث

مجلة رئاسة جامعة ذ ي 
 قار

2013 

13 
تحليل جغرافي لظاهرة عمالة االطفال في مدينة 

 سوق الشيوخ
 2017 مجلة ابحاث ميسان بحث منشور

14 
مشاكل التجاوز على التصميم االساسي في مدينة 

 سوق الشيوخ
 2017 مجلة ابحاث البصرة بحث منشور

15 
دراسة عزل وتشخيص الفطريات المستوطنة في 

 ترسبات اهوار سوق الشيوخ
 2014 مجلة ابحاث القادسية بحث منشور

16 
دراسة واقع التوزيع المكاني الستعماالت االرض 

 الحضرية في مدينة سوق الشيوخ
 2017 مجلة ابحاث البصرة بحث منشور

17 
استعماالت االرض الحضرية في مدينة سوق 

 الشيوخ
 2016 مجلة ابحاث البصرة بحث منشور

18 
كفاءة التوزيع المكاني للخدمات التعليمية 

 والصحية في مدينة السماوة
 2017 مجلة جامعة ذي قار بحث منشور

19 
التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية في مدينة 

 سوق الشيوخ
 2016 ابحاث البصرةمجلة  بحث منشور

20 
اسبابه وتداعياته ومعالجاته   –التسرب المدرسي 

 محافظة ذي قار انموذجا
 بحث منشور

بحث منشور ومقبول في 
المؤتمر الدولي الذي 

سيعقد في كلية االداب / 
 31جامعة القاهرة في 

ابريل  1 –مارس 
2019. 

2018 

 النشاطات

1 
ورشة العمل مع الجانب مشارك في 

 لتطوير بيئة االهوار االيطالي/مركز ابحاث االهوار
- - 2013 

2 
 التأهيلية الدورة شهادة على حاصل

قار ي ذ جامعة/المستمر التعليم وحدة/التربوية
   

- - 2011 

3 
في وزارة عضو لجنة ممثل عن جامعة ذي قار 

التعليم العالي والبحث العلمي/قسم البحث 
- - 2013 
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 االستاذ المساعد الدكتور

 حاكم ناصر حسين الخاقاني

                                                               17/6/2022 

المتنزهات تطوير وتخطيط والتطوير/موضوع 
 الجيولوجية

4 

موفد الى االردن / محافظة اربد لمدة اسبوع في 
اقامة ندوة علمية وورشة عمل عن طريق 
محافظة ذي قار ومجلس المحافظة بمجال 
التخطيط والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل 

وبالتعاون مع منظمة المجتمع المدني لتطوير 
 وتخطيط االقاليم

- - 2009 

5 

موفد الى االردن / عمان )العاصمة ( لمدة اسبوع 
في اقامة ندوة علمية وورشة عمل عن طريق 

محافظة ذي قار ومجلس المحافظة بمجال 
 التخطيطية لتطوير المدنالتخطيط والمشاريع 

وبالتعاون مع منظمة المجتمع المدني لتطوير 
 وتخطيط االقاليم

- - 2010 

 2011 - - حاصل على شهادة كفاءة تطبيقات الحاسوب  6

7 
العالمية الخاصة بشهادة   IC3حاصل على شهادة 

المايكوسوفت في تطبيقات سطح المكتب بتقنيات 
 الحاسوب

- - 2012 

8 
شغلت منصب مقرر قسم البيئة والتلوث في مركز 

 ابحاث االهوار / جامعة ذي قار
- - 2009 

9 
البيئة والتلوث في مركز  شغلت منصب رئيس قسم

 ابحاث االهوار / جامعة ذي قار
- - 2011 

10 
شغلت منصب رئيس قسم التربية الخاصة في كلية 

 التربية االساسية/ جامعة ذي قار
- - 2017 

11 
كتب شكر وتقدير من قبل وزير ست حاصل على 

 التعليم العالي
- - 

سنوات 
 متفرقه

12 
رئيس مجلس حاصل على كتاب شكر وتقدير من 

 محافظة ذي قار
- - 2016 

13 
حاصل على كتاب شكر وتقدير من رئيس مجلس 

 بلدي قضاء سوق الشيوخ 
- - 2019 

14 
حاصل على كتاب شكر وتقدير من مدير عام 

 مديرية التربية في محافظة ذي قار
- - 2021 

15 
حاصل على عشرات كتب الشكر والتقدير من قبل 

 السيد رئيس جامعة ذي قار
- - 

سنوات 
 متفرقه

16 
 مشارك في لجان مناقشات طلبة الدراسات العليا

 فضالً عن االشراف 
- - 

سنوات 
 متفرقه

17 
عضو لعشرات اللجان في الجامعة وخارج 

 الجامعة
- - 

سنوات 
 متفرقه

18 
مشارك في عشرات الزيارات الميدانية للدوائر 
الحكومية للوقوف على عملها في مجال تطوير 

 الخدمات
- - 

سنوات 
 متفرقه

 


