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 Pinusحطبيمبث انخحسس انُبئي نخمذير ئَخبجيت يشبجر انصُىبر عُىاٌ انرسبنت )
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 حمبَبث انخحسس انُبئي وَظى

    انًعهىيبث انجغرافيت في يُطمت 

 احروش شًبني انعراق.  

   انخبراث انعًهيت:
 

 2016-     ٌحخً اال

 انخحسساسخبر يبدة 

في كهيت انسراعت  انُبئي

   

 

 انًخخهفت: انىرش وانُذواث

 )5/4/2017بخبريخ  َذوة َمبشيت ) انخغير انًُبخي ودور انغبببث في انحفبظ عهً انبيئت 

  دورة بعُىاٌ )دور انخحسس انُبئي وَظى انًعهىيبث انجغرافيت  في يخببعت انكىارد

 27/10/2020بخبريخ  انطبيعيت (

  بخبريخ  حرائك انغبببث ببسخخذاو حمُيبث انخحسس انُبئي (دورة بعُىاٌ )ادارة

4/1/2021 

  ٍَذواث كًشبرن .دورة وورش عًم و 100واكثر ي 

   انبحىد انًإحًراث انعهًيت:

 

  تصنٌف الغطاء النباتً ومناطق حرائق الغابات فً منطقة اتروش باستخدام تقنات التحسس
العدد ا  7مجلة دٌالى للعلوم الزراعٌة المجلد  -GISونظم المعلومات الجغرافٌة  R.Sالنائً 
 2015لسنة  

  التنوع الحٌوي والتجدٌد الطبٌعً للغابات المحترقة وغٌر المحترقة فً منطقة اتروش باستخدام
الزراعٌة  للعلوم دٌالى مجلة -GISونظم المعلومات الجغرافٌة  R.Sتقنات التحسس النائً 

 2016  السنة 2 العدد 8 المجلد

 بعض العوامل الطبوغرافٌة فً التجدٌد الطبٌعً للغابات باستخدام تقنٌات التحسس النائً  تأثٌر
مجلة جامعة تكرٌت للعلوم  ونظم المعلومات الجغرافٌة فً منطقة اتروش /شمالً العراق.

للعلوم الزراعٌة  سادسوقائع المؤتمر العلمً ال 2017 العدد )خاص( لسنة 17الزراعٌة المجلد 
28-29/3  /2017 

  استخدام تقنٌات التحسس النائً ونظم المعلومات الجغرافٌة لدراسة التوزٌع المكانً الشجار
ة / لمؤتمر الدولً العلمً الثالث للعلوم الزراعٌ -الغابات المحترقة وغٌر المحترقة فً اتروش

 ( .2019) 2018الدراسات العلٌا 

 

  العنوان الرسمً:                                                                            

 

  قسم علوم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة / جامعة ديالى 

 االٌمٌل الرسمً:                                                                               

ahmedkhalaf@uodiyala.edu.iq 

    

  https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=رابط كوكل سكولر:

ar&hl=ar&user=w  

-https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count رابط سكوبس:

f&src=al&affilName=University+of+Diyala&sid=2ae18a8358397103ac8a94880304cd5f&sot=al&sdt=al&sl=80&s=AUTHLAS

TNAME%28Khalaf%29+AND+AUTHFIRST%28Ahmed+Bahjat%29+AND+AFFIL%28University+of+Diyala%29&st1=Kh

alaf&st2=Ahmed+Bahjat&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=fals

e&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previous

ResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=fa

lse&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=fdc657b0d8c31223

9cbd61f63e607df4 
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يسىؤل شعبت انبعثبث وانعاللبث  – احًذ بهجج خهفد.  و.أ.

  ويحبضر في لسى عهىو انخربت وانًىارد انًبئيت  –انثمبفيت 
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Detection of vegetation degradation in selected areas of Diyala 

governorate using remote sensing- International Congress on 

Alanya/ Turkey -2018-agriculture and animal sciences 

  ًتصنٌف األغطٌة األرضٌة فً منطقة كنعان باستخدام تقنات التحسس النائR.S  ونظم
المؤتمر العلمً االول للبحوث الزراعٌة /كلٌة الزراعة/ جامعة  - GISمومات الجغرافٌة المع

  2019ذي قار

  إعداد خرائط التربة والغطاء النباتً لمناطق مختارة ضمن محافظة دٌالى باستخدام األستشعار
  -عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة

Fayoum J. Agric. Res,&Dev 33 (Vol.33 No. 1(B) March,2019), 1-14 

 

 Estimation of the NDVI vegetation index to the Canaan forest using 

temporal spatial image- (Journal of Biodiversity and Environmental 

Sciences (JBES)12(6)-2018 

 Use remote sensing techniques to estimation of vegetation factor (C) 

for selected areas in Diyala Governorate- Journal of Physics: 

Conference Series 1294, 1-9   

 USE THE NDVI INDEX TO CLASSIFY THE LAND COVERS OF 

THE CITY OF BAQUBA AND ITS OUTSKIRTS -  Mesopotamia 

Journal of Agriculture 47 

 

 iMONITORING THE DETERIORATION OF THE VEGETATION 

COVER IN THE KANAAN AREA USING REMOTE SENSIN AND 

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTE- Diyala Journal of 

Agricultural Sciences(11 )1-2019 

 

 DETECTION LAND COVER CHANGES OF THE BAQUBA CITY 

FOR THE PERIOD 2014-2019 USING SPECTRAL INDICES- The 

Iraqi Journal of Agricultural Science51(3)-2020 

 

 Remote sensing techniques and geographic information systems to 

study soil characteristics in baquba governorat- Indian Journal of 

Ecology48(2)-2021 

 

 Use Some Spectral Indices to Follow the Flooding of The Diyala 

River- Journal of Physics: Conference Series 1818(1)-2021 

 

  

 عضىيت انجًعيبث وانهيئبث:

 

  في اكبديًيت اثراء انًعرفتعضىا. 

  عضىا فيIndian Ecological Society. 

 

 انشهبداث انخمذيريت وكخب انشكر:
 

 4شكر يٍ سيبدة وزير انخعهيى انعبني. بكخ 



 

 4 .ًكخب شكر وحمذير يٍ انسيذ رئيس جبيعت ديبن 

 10 . كخب شكر وحمذير يٍ انسيذ عًيذ كهيت انسراعت 

  ٍكخب شكر وحمذير يٍ يذير زراعت ديبنً  وجهبث اخري . 10اكثر ي 

  ٍشهبداث حمذيريت يٍ جهبث عهًيت يخخهفت . 10اكثر ي 

 

 انًهبراث االخري:
 

 استخدام برنامج   Statgraphics.ًاالحصائ 

  استخدام برنامجArcMap  

  استخدام برنامجErdas Imagine 

  استخدامMicrosoft Word, Excel, PowerPoint 

 
 


