
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يالهاشم الرضا ألغرابي الرضا مطر عبد عبد المساعد الدكتور لألستاذالسيرة الذاتية  

 
 المعلومات الشخصية

  

 االسم الرباعي واللقب : عبدالرضا مطر عبدالرضا مطر ألغرابي الهاشمي  

 +Oم : مسقط الرأس : الديوانية               فصيلة الد              1967التولد :  

 23/10/2008في دائرة عفك :   00876147هوية األحوال المدنية : 

 79م     رقم الصحيفة :237رقم السجل : 

 6/10/2010في   0777899شهادة الجنسية : 

   A2919378جواز السفر : رقم 

  ABDULRIDHA MUTAR ABDULRIDHA ALGHURABIاالسم باللغة االنكليزية : 

 وجالحالة االجتماعية :متز

  حسينحي ال – ناحية السنية –عنوان السكن : محافظة الديوانية 

 07810347952رقم الموبايل : 

 abdulridaalhashimi@yahoo.com   البريد االلكتروني : 

 في قسم الجغرافية / كلية اآلداب / جامعة القادسية  استاذ مساعدعنوان العمل :  

 

 الخدمة الوظيفية 

 10/1993/ 28ائر الدولة : تأريخ أول تعيين في دو

 31/8/2000تأريخ المباشرة في وزارة التعليم العالي : 

  31/8/2000تأريخ المباشرة في جامعة القادسية :   

 31/8/2000تأريخ المباشرة في كلية اآلداب 

 

 

 

 



 

 األخرى واالهتمامات العلمية واللقب والتخصصالشهادات 

 1990 اب / قسم الجغرافية جامعة بغداد / كلية اآلد البكالوريوس :

  1998الماجستير :  جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم الجغرافية 

 دراسة في جغرافية السكان –رسالة الماجستير: التحضر في محافظتي القادسية والنجف عنوان 

 2008كلية اآلداب / قسم الجغرافية الدكتوراه : جامعة القادسية / 

 اآلثار البيئية للنمو الحضري في مدينة الديوانية ـ دراسة جغرافية عنوان أطروحة الدكتوراه : 

 االختصاص العام : جغرافية                 

 االختصاص الدقيق : جغرافية البيئة

 استاذ مساعد :اللقب العلمي 

 الجغرافية االجتماعية والخدمات :االهتمامات العلمية االخرى 

 

 البحوث العلمية المنشورة

 اإلنسانيةــ دراسة في المقّومات والمعّوقات ، مجلة القادسية للعلوم  عفكالزراعية في قضاء  التنمية -1

   362 -341، ص  2005،  4 -3، المجلد الثامن ، العدد 

تقييم الكفاءة الوظيفية للفضاءات المفتوحة ضمن مجمعي اإلسكان الصناعي والجمعية في مدينة  -2

،  3، العدد 13دن ، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية ، المجلد دراسة في جغرافية الم –الديوانية 

 210 -185، ص  2010

  دراسة في جغرافية المدن –التحليل المكاني لدرجة تهروء الوحدة السكنية في مدينة الديوانية  -3

  أسبابه ، خصائصه وأبعاده البيئية –السكن العشوائي في مدينة عفك  -4

 ،كلية العلوم ،جامعة القادسيةمن منظور إسالمي يئية اإلنسان والبيئة والتربية الب -5

 )دراسة مقدمة الى مجلس المباني التراثية في قضاء عفك وبعض نواحي مركز قضاء الديوانية -6

 محافظة القادسية(

 مجلة أوروك للعلوم االنسانية ..تأثير انبعاثات معامل الطابوق على تلوث الهواء في محافظة واسط  -7

  مجلة اوروك – لتلوث مياه شط الدغارة في محافظة القادسيةالتحليل المكاني  -8

دراسة مقدمة الى جامعة  – " الواقع والتحديات وسبل المعالجة - الموارد المائية في العراق"  -9

  القادسية استجابة الى توجية وزارة التعليم العالي في موضوع ))الحفاظ على المياه((

  

 



 

 

 لماجستير()ااإلشراف على الدراسات العليا

 اسم الطالب: علي كريم حميد -1

 عنوان الرسالة : التأثيرات البيئية لمصانع الطابوق في محافظة واسط

 ياسمين نعيم جاسور  -2

 التحليل المكاني للنشاطات البشرية وأثرها في تلوث مياه شط الدغارة :عنوان الرسالة  

 

 المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه

دراسة  -اخالص محمود سلطان )المشكالت االجتماعية للتلوث البيئي في المجتمع الحضري  -1

جامعة القادسية / كلية االداب   -اجتماعية ميدانية في مدينة الديوانية ( رسالة ماجستير 

18/12/2014 

 ا (عاصم عادل عباس )التحليل المكاني للمناطق الخضراء في مدينة الديوانية وامكانية تطويره -2

 11/1/2015جامعة القادسية / كلية االداب  رسالة ماجستير

زينب كاظم جواد )االمكانات البيئية لتنمية السياحة المستدامة في محافظة النجف االشرف (  -3

 1/2015/ 19التربية للبنات   -جامعة الكوفة كلية  - رسالة ماجستير

لعشوائية في مدينة البصرة وأثارها ايمان نعيم غضبان )التباين المكاني لمشكلة التجاوزات ا -4

 26/2/2015كلية االداب   -جامعة البصرة  -البيئية ( اطروحة دكتوراه 

رحيم محمد عبد زيد ) التحليل المكاني لخصائص السكان والسكن في مدينة النجف ( اطروحة  -5

 8/4/2015كلية االداب  -جامعة الكوفة  –دكتوراه 

 

 ه والماجستير والبحوثالتقويم العلمي لرسئل الدكتورا 

) تحليل جغرافي ألمكانات التنمية الزراعية وأهميتها في تحقيق التنمية االقليمية المستدامة في   -1

 2/3/2015 كلية التربية للبنات –جامعة الكوفة    - اطروحة دكتوراه محافظة القادسية (

كلية  –جامعة الكوفة  –اجستير )تقويم المواصفات البيئية لمياه الشرب في مدينة السماوة ( رسالة م -2

  12/4/2015 –االداب 

 تقويم عدد من البحوث العلمية -3

 



 

 

 اللجان

 لجنة الترقيات / كلية اآلداب / جامعة القادسيةعضوا في  -1

 2015 - 2014رئيس اللجنة االمتحانية المركزية في كلية االداب لسنة  -2

لعدد من لية اآلداب / جامعة القادسية اللجنة اإلمتحانية الفرعية /قسم الجغرافية / كعضوا في  -3

 السنوات

 لجنة االرشاد التربوي لعدد من السنوات -4

  لجنة الفحص والجودةرئيس  -5

 عضوا في لجنة التعضيد في كلية االداب -6

 2015 - 2013عضوا في لجنة تدقيق امتحانات الدراسات العليا خالل المدة  -7

 

 

 الدورات        

 22/4/2001في  2434لعددالتأهيل التربوي .. االمر ذي ا -1

 10/2/2010في  1695دورة التقنيات التعليمية الرابعة والعشرون .. االمر ذي  العدد  -2

 2008/  6/ 12في  373دورة الحاسبات التأهيلية .. األمر ذي العدد  -3

 

 اتالتشكر

 22/3/2006شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي  -1

 31/12/2013ادسية شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الق -2

 4/11/2003 / جامعة القادسية شكر وتقدير من السيد عميد كلية اآلداب -3

 26/12/2005 / جامعة القادسية  شكر وتقدير من السيد عميد كلية اآلداب -4

 5/2/2006 / جامعة القادسية شكر وتقدير من السيد عميد كلية اآلداب -5

 9/6/2007جامعة الكوفة  /شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية للبنات -6

 15/1/2009شكر وتقدير من السيد عميد كلية اآلداب / جامعة القادسية  -7

 29/12/2010شكر وتقدير من السيد عميد كلية اآلداب / جامعة القادسية  -8

  24/9/2012شكر وتقدير من السيد عميد كلية اآلداب / جامعة القادسية  -9



 18/1/2015 بنات/ جامعة الكوفةشكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية لل -10

 3/2/2015جامعة البصرة  – شكر وتقدير من السيد عميد كلية اآلداب -11

 2/4/2015 / جامعة الكوفةدابن السيد عميد كلية االشكر وتقدير م -12

 12/4/2015شكر وتقدير من السيد عميد كلية االداب/ جامعة الكوفة  -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


