
 

 

 
 

 

 

 

 ُــشَ راتًـطً

 املعمىوات الؼخضًُ  ت

1 
 االبشاًِىٌ ستًت عبذ جنم طًّمُ االطي الشباعٌ والمكب

 اجلػشافًُ قظي / اآلداب نمًُ / بػذاد داوعُ  العىن وهاُ 2

 دنتىس  وظاعذ اطتار  العمىٌ المكب 3

 وَ روٍ الؼّذاْ )أخ وابَ عي( يف وعاسك حتشيش ذلافظُ الشوادٍ وَ االسِاب  االوتًاصات 4

 54/51/5863 قاس رٍ الىالدَ وتاسيخ ذلن 5

 املٍضىس / بػذاد  احلالٌ الظهَ 6

 alibrahimisuhaila@gmail.com االلهرتوٌٌ الربيذ 7

 الؼّادات 8

 اجلػشافًُ قظي - الرتبًُ نمًُ غبهالىسيى 

 (ٌدًىىسفىلىد)دػشافًُ طبًعًُ  الرتبًُ نمًُ وادظتري. 

 وىاسد / طبًعًُ دػشافًُ بػذاد داوعُ / سػذ ابَ الرتبًُ نمًُ دنتىساه -

 )ًِذسولىدٌ(.  وآًُ

  IC3وػّادَ TOFLػّادَ -

 لتعمًي واعذاد الكادَ يف وؤطظات الذولُ. NDI ػّادَ -

 االدتىاعٌ لمعمىً الذولٌ العمىٌ لمىؤمتش االبذاع قالدَ عمِ ُساصم -

 . 1158 بريوت يف واإلٌظاًٌُ

 .(بريوت -وضش-تشنًا( اخلاسز يف العمىًُ باملؤمتشات وؼاسنُ -

 لمتعمًي والٍذوات بالىسش املؼاسنُ ػّادات وَ العذيذ عمِ ساصمُ -

 . االلهرتوٌٌ

 عمِ ػّادَ فض الٍضاعات الذولًُ وَ دبمىً بٍاْ الظالً. ساصمُ -

 واملّاً  واملٍاصب ُاملٍّ 9

 ُسالًا بػذاد داوعُ اآلداب نمًُ يف واملالًُ اإلداسيُ لمؼؤوُ عىًذ وعاو  

 ًُاآلداب نمًُ بػذاد داوعُ يف تذسيظ. 

 ًُ1155لمفرتَ  اجلػشافًُ قظي الرتبًُ نمًُ طاوشاْ داوعُ يف تذسيظ-
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 َ1152-1151 عاً املأوىُ نمًُ يف ذلاضش. 

 اإلداسَ لمؼؤوُ العىًذ وعاوُ وٍضب ٌتظٍى عٍذ المذاُ وَ العذيذ تشأطت 

 . واملالًُ

 اإلٌظاًٌُ لمعمىً الذولًُ الرتنًُ بابري دلمُ يف العمىًُ اهلًُٔ يف عطى  

  ًُعطى يف المذٍُ العمىًُ جملمُ ادّاس الرتن(IJHER)  .ًُالعمىًُ البشج 

  ًُسمياس الرتنًُ  ألنادميًُعطى يف اهلًُٔ العمى(RIMAR)  ٍِواليت تع

 بالبشىخ العمىًُ. 

11 

  نتب الؼهش

 الؼّادات التكذيشيُو

 ُوالبشح العالٌ التعمًي وصيش وَ وتكذيش ػهش بنتالعذيذ وَ  عمِ ساصم 

 والظًذ سًٓع اجلاوعُ. العمىٌ

  َوداوعُ بػذاد داوعُ وَ وتكذيش ػهش نتبساصمُ عمِ العذيذ و 

 ووَ خاسز الكطش.  طاوشاْ

 َ1155 عاً العشبًُ وضش مجّىسيُ وَ ػهش ونتاب وؼاسنُ ػّاد 

 .الظادغ العشبًُ املشأَ وؤمتش يف لمىؼاسنُ

 ُعمِ العذيذ وَ الؼّادات التكذيشيُ ذلمًا وعشبًا.  ساصم 

 املىاد اليت مت تذسيظّا 11

 َبػذاد داوعُ اآلداب نمًُ (وادظتري)العمًا لمذساطات املآًُ املىاسد واد 

 َطاوشاْ داوعُ الرتبًُ نمًُ الشابعُ لمىشسمُ اجلافُ االساضٌ واد 

 َطاوشاْ داوعُ الرتبًُ نمًُ الجالجُ لمىشسمُ الطبًعًُ املىاسد واد 

 َطاوشاْ داوعُ الرتبًُ نمًُ الشابعُ لمىشسمُ البًُٔ واد 

 َبػذاد داوعُ اآلداب نمًُ الشابعُ لمىشسمُ اجلافُ االساضٌ واد 

 َبػذاد داوعُ اآلداب نمًُ الجالجُ لمىشسمُ املآًُ املىاسد واد 

وادَ وٍّر البشح العمىٌ لمىشسمُ الجاًٌُ قظي اجلػشافًُ نمًُ اآلداب داوعُ 

 . بػذاد

 وادَ املًاه اجلىفًُ ملشسمُ املادظتري. 

 وادَ دساطات يف املىاسد املآًُ ملشسمُ الذنتىساه. 

 اإلػشاف 12

 االوتًاص دسدُ عمِ وسضىهلا التخشز حبىخ وَ ذيذالع عمِ ػشافاال . 

  يف اختضاص املىاسد املآًُ. واطاسيح الذنتىساه املادظتري  االػشاف عمِ سطآن
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  مبذالت عاملًُ البشىخ املٍؼىسَ

 وذلمًُ ورات وعاون تأثري

 وعمىوات البشح األوه

  :اطي الباسح 

Dr. Suhaila Najem Al Ibrahimi 



 : اطي البشح 

The effect of groundwater salinity on the soil in the 

district of Dhuluiya, Iraq by using (GIS) 

 :ُاطي اجملم 

EM International 

 العذد:طٍُ الٍؼش، سقي اجملمذ و 

25 (4) : 2019; pp. (1871-1884) 

 :ُالشقي املعًاسٍ لمىذم 

ISSN 0971–765X 

 االلهرتوٌٌ لمىذمُ: املىقع 

http://www.envirobiotechjournals.com 

 

 :ُالشابط االلهرتوٌٌ لمىذم 

http://www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php

?jid=3 

 : الشابط االلهرتوٌٌ لمبشح 

http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.ph

p?aid=10151&iid=287&jid=3 

  التأثرياجلُّ املاحنُ ملعاون Impact Factor 

SCOPUS - H Index – 11 

SJR 0.14 

 داس الٍؼش 

EM International 

C-101, Prakriti, Balewadi, Baner, 

Pune 411 045, Maharashtra India 

 وعمىوات البشح الجاٌٌ

 :اطي الباسح 

Dr. Suhaila Najem Al Ibrahimi 

 :اطي البشح 

The Impact of Groundwater Salinity on the Quality of 

Agricultural Crops in the Ishaqi Area 

http://www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=3
http://www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=3
http://www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=3
http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=10151&iid=287&jid=3
http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=10151&iid=287&jid=3


 :ُاطي اجملم 

Talent Development & Excellence 

 العذد:طٍُ الٍؼش، سقي اجملمذ و 

Vol.12, No.2s, 2020, 3812-3832 

 :ُالشقي املعًاسٍ لمىذم 

ISSN1869-0459 (print)/ISSN 1869-2885 (online) 

 االلهرتوٌٌ لمىذمُ: املىقع 

http://iratde.com 

 :ُالشابط االلهرتوٌٌ لمىذم 

http://iratde.com/index.php/jtde 

 :الشابط االلهرتوٌٌ لمبشح 

http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/1287/986 

 اجلُّ املاحنُ ملعاون التأثري Impact Factor 

SCOPUS - H Index – 1.2 

SJR 0.23 

 داس الٍؼش 

International Research Association for Talent 

Development and Excellence 

 وعمىوات البشح الجالح

 :اطي الباسح 

Dr. Suhaila Najem Al Ibrahimi 

 :اطي البشح 

The Impact of Tigris River on Temperature Disparities in 

Samarra City 

 :ُاطي اجملم 

Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems 

 العذد:طٍُ الٍؼش، سقي اجملمذ و 

Vol. 10, No.12, 2018 

 :ُالشقي املعًاسٍ لمىذم 

ISSN 1943-023X 

http://iratde.com/
http://iratde.com/index.php/jtde
http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/1287/986


 االلهرتوٌٌ لمىذمُ: املىقع 

http://www.jardcs.org 

 :ُالشابط االلهرتوٌٌ لمىذم 

http://www.jardcs.org/index.php 

 :الشابط االلهرتوٌٌ لمبشح 

http://www.jardcs.org/backissues/abstract.php?archiveid=

6754 

 اجلُّ املاحنُ ملعاون التأثري Impact Factor 

SIR Ranking of United States 

 داس الٍؼش 

67321, Mackay Street, 

Deerfield Beach, Kansas, 

USA 

 وعمىوات البشح الشابع

 :عبذ االبشاًِىٌجنم . طًّمُ أ.ً.د اطي الباسح 

 :ٌىعًُ املًاه اجلىفًُ والعىاون املؤثشَ يف تزبزبّا يف ٌاسًُ  اطي البشح

 (GIS) االطشاقٌ باطتخذاً ٌظي املعمىوات اجلػشافًُ

 :ُدلمُ اآلداب اطي اجملم 

 1111(، 521العذد ) العذد:طٍُ الٍؼش، سقي اجملمذ و

 :ُالشقي املعًاسٍ لمىذم 

1994-473x 

 االلهرتوٌٌ لمىذمُ: املىقع 

http://aladabj.uobaghdad.edu.iq/ 

 :ُالشابط االلهرتوٌٌ لمىذم 

http://aladabj.uobaghdad.edu.iq/index.php/aladabjournal/a

rticle/view/766 

 :الشابط االلهرتوٌٌ لمبشح 

Arab Impact Factor (0.3) 

  اجلُّ املاحنُ ملعاون التأثريImpact Factor :داوعُ بػذاد/ نمًُ اآلداب 

 وعمىوات البشح اخلاوع

 :عبذ االبشاًِىٌ جنمأ.ً.د. طًّمُ  اطي الباسح 

http://www.jardcs.org/index.php
https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=USA
http://aladabj.uobaghdad.edu.iq/
http://aladabj.uobaghdad.edu.iq/index.php/aladabjournal/article/view/766
http://aladabj.uobaghdad.edu.iq/index.php/aladabjournal/article/view/766


 :يف قطاْ  الرتبُوتأثريه عمِ  اجلىفًُالتشمًن اهلًذسولىدٌ لمىًاه  اطي البشح

 . احملىىديُ

 :ُاألسدُيف  )طهىباغ( واالدتىاعًُدلمُ دساطات لمعمىً االٌظاًٌُ  اطي اجملم. 

 عذد 36العمىً اإلٌظاًٌُ واالدتىاعًُ، اجملمذ  العذد:طٍُ الٍؼش، سقي اجملمذ و،

 1، 1ومشل ، 1

 :ُ2663-6190 الشقي املعًاسٍ لمىذم 

 االلهرتوٌٌ لمىذمُ: املىقع https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum 

   ٌٌلمبشحالشابط االلهرتو : 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/107531/

11561 

 اجلُّ املاحنُ ملعاون التأثري Impact Factor : 

SCOPUS Q3 

SJR 0.14 

 وعمىوات البشح الظادغ

  :عبذ االبشاًِىٌ جنمأ.ً.د. طًّمُ اطي الباسح 

التشمًن املهاٌٌ لتبايَ غضاسَ املًاه اجلىفًُ يف ٌاسًُ املعتضي  اطي البشح:

 (GISباطتخذاً ٌظي املعمىوالت اجلػشافًُ )

 لكادطًُ لمعمىً االٌظاًٌُا اطي اجملمُ:

ناٌىُ الجاٌٌ  –تؼشيَ االوه  3العذد  15اجملمذ : العذدطٍُ الٍؼش سقي اجملمذ و
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  املعًاسٍ لمىذمُ:الشقي  

2520 - 3541 

 االلهرتوٌٌ لمىذمُ: املىقع  

https://qu.edu.iq/art/?page_id=920 

   ٌٌلمبشح الشابط االلهرتو 

https://www.iasj.net/iasj/article/170365 

 وعمىوات البشح الظابع

  :عبذ االبشاًِىٌ جنمأ.ً.د. طًّمُ اطي الباسح 

تأثري املًاه اجلىفًُ عمِ متمح الرتبُ يف ػشم طاوشاْ باطتخذاً ٌظي  اطي البشح:

 (GISاملعمىوالت اجلػشافًُ )

https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum
https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/107531/11561
https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/107531/11561


 طش وَ سأّ لمذساطات االٌظاًٌُ  اطي اجملمُ:

 اخلاوع واخلىظىُاجملمذ الشابع عؼش/  العذد : العذدطٍُ الٍؼش سقي اجملمذ و

 1157تؼشيَ االوه 

 :ُالشقي املعًاسٍ لمىذم  

1813 - 6798 

 االلهرتوٌٌ لمىذمُ: املىقع  

https://uosamarra.edu.iq 

   ٌٌلمبشحالشابط االلهرتو : 

https://www.researchgate.net/publication/330741829_tath

yr_almyah_aljwfyt_ly_tmlh_altrbt_fy_shrq_samra_bastkh

dam_nzm_almlwmat_aljghrafyt_gis. 

 وعمىوات البشح الجاوَ

  :عبذ االبشاًِىٌ جنمأ.ً.د. طًّمُ اطي الباسح 

 :املًاه اجلىفًُ والرتبُ يف العالقات املهاًٌُ بني ٌىعًُ واٌتادًُ  اطي البشح

 (GISقطاْ طاوشاْ باطتخذاً ٌظي املعمىوات اجلػشافًُ )

 :ُدلمُ داوعُ تهشيت لمعمىً االٌظاًٌُ  اطي اجملم 

 1157(/ ناٌىُ االوه  51(/  العذد )14اجملمذ  ) :العذدسقي اجملمذ و طٍُ الٍؼش 

 :ُالشقي املعًاسٍ لمىذم  

1856 - 6778 

 لمىذمُ:االلهرتوٌٌ  املىقع  

http://cedh.tu.edu.iq/journal-2020.html 

   ٌٌلمبشح الشابط االلهرتو 

https://www.researchgate.net/publication/330741588_alla

qt_almkanyt_byn_nwyt_w_antajyt_almyah_aljwfyt_w_alt

rbt_fy_qda_samra_bastkhdam_gis 

 2  عذد بػذاد داوعُ اآلداب نمًُ دلمُ يف حبح ٌؼش 

 2118.  طاوشاْ داوعُ( سأّ وَ طش)دلمُ يف حبح ٌؼش 

  ُالكادطًُ.ٌؼش حبح يف دلمُ داوع 

 وعمىوات البشح التاطع

  :عبذ االبشاًِىٌ جنمأ.ً.د. طًّمُ أ.ً.د. فؤاد دًاد وطش اجلٍابٌ /اطي الباسح 

https://www.researchgate.net/publication/330741829_tathyr_almyah_aljwfyt_ly_tmlh_altrbt_fy_shrq_samra_bastkhdam_nzm_almlwmat_aljghrafyt_gis
https://www.researchgate.net/publication/330741829_tathyr_almyah_aljwfyt_ly_tmlh_altrbt_fy_shrq_samra_bastkhdam_nzm_almlwmat_aljghrafyt_gis
https://www.researchgate.net/publication/330741829_tathyr_almyah_aljwfyt_ly_tmlh_altrbt_fy_shrq_samra_bastkhdam_nzm_almlwmat_aljghrafyt_gis
https://www.researchgate.net/publication/330741588_allaqt_almkanyt_byn_nwyt_w_antajyt_almyah_aljwfyt_w_altrbt_fy_qda_samra_bastkhdam_gis
https://www.researchgate.net/publication/330741588_allaqt_almkanyt_byn_nwyt_w_antajyt_almyah_aljwfyt_w_altrbt_fy_qda_samra_bastkhdam_gis
https://www.researchgate.net/publication/330741588_allaqt_almkanyt_byn_nwyt_w_antajyt_almyah_aljwfyt_w_altrbt_fy_qda_samra_bastkhdam_gis
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