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     C.Vوعلمية م/ نموذج سيرة ذاتية                    

 

                                                                          

 االسم :أ.د  رضا عبدالجبار سلمان الشمري -1

 :واسط  1662/ 1/ 11التولد:    -2

 الشهادات  العلمية : -3

 1633/    7/  23البكالوريوس -  

 1636/  2/    13الماجستير  :  -  

 2114/    4/  25الدكتوراة   :  -  

 1636/   11/  4تاريخ التعيين في  دوائر الدولة  :  -4

 1636/   11/   4تاريخ التعيين في وزارة التعليم العالي : -5

 نفس مكان العمل الحالي(())امعة القادسيةقسم الجغرفية/كلية االداب /ج      

 لمنصب الحالي :استاذا -6

 2111-1665المناصب االدارية :معاون عميد كلية االداب /جامعة القادسية .-7

 بحوث مقبولة للنشر. 11واكثر من  51البحوث المنشورة  :  اكثر من -3

 5الكتب المطبوعة  :    -6

 اللجان التحقيقية : عشرات اللجان  -11

 رات اللجاناللجان االدارية  واالمتحانية  : عش- 11  
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 41الشهادات التقديرية :اكثر من   -12

 كتاب 111كتب الشكر والتقدير :اكثر من  -13

  11الدورات  اكثر من   -14

 2الحالة االجتماعية :متزوج :االوالد   -15

 07801433348رقم  الموبايل    -16

17- E.mail  h_radha_s@yahoo.com  

31-radhaqu@gamil.comGamil    

منذ تاسيسها عام رئيس فرع الجمعية الجغرافية العراقية فرع القادسية -16

 ..وعضو في الجمعية العراقية لعلوم التربة.1664

 ***تىجد مالحق تفصيليت :
 
 
 
 

 املنشىرةالعلميت أوالً: البحىث : املالحق

 اسم البحث ت

سنة 
النشر 
قبول 
 النشر

 المجمة

لمجمد والعدد ا
 او

العدد 
 والتاريخ

 
 رقم الصفحة   

األىمية الجيوبولتيكية لمتنمية  1
 الصناعية في الوطن العربي

مجمة الوحدة  0222
االقتصادية العربية/ 

 القاىرة

في  01
0222 11-76 

سوء التوزيع الجغرافي لسكان  0
الوطن العربي أبعاده وطرق 

 معالجتو

مجمة كمية اآلداب/  0220
في  98 دبغدا

0220 8-98 

 071-018في  1مجمة القادسية لمعموم  0220رؤية مستقبمية لالستيطان  9

mailto:radhaqu@gamil.com
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 0220 التربوية  الريفي في ناحية الميناوية
 0المجمد 

واقع األمن الغذائي العربي  1
وأبرز معوقات القرن الحادي 

 والعشرين

مجمة القادسية لمعموم  0220
 اإلدارية واالقتصادية

في  1
0220 

 9لمجمد ا
72-76 

تأثير اإلنسان في التغيرات  9
 المناخية في العالم

وقائع المؤتمر  0220
الجغرافي القطري 

 الثامن 

12-11 
 192ص  0220آذار

دور التعاون اإلنمائي العربي  7
في تحقيق األمن الغذائي 

 العربي

في  12 مجمة الجغرافي العربي 0220
0220 161-181 

ية استعماالت األرض الدين 6
 واإلقميم الديني لمدينة الديوانية

مجمة الجمعية  0220
 الجغرافية العراقية

في  18
0220 1-91 

استميام التراث العممي  7
والحضاري لألمة العربية 

وأىميتو في مواجية التحديات 
 المعاصرة.

مجمة القادسية لمعموم  0220
 التربوية

في  1
0220 
 1المجمد
- 1العدد 

0220 

08- 11 

المقومات السكانية  أىمية 8
العربية في الوزن الدولي 

 لموطن العربي

مجمة شؤون عربية/  1887
في  81 القاىرة

1887 121- 119 

واقع الخدمات الترفييية في   12
مدينة الديوانية دراسة في 

 جغرافية المدن

مجمة الجمعية  0221
في  16 الجغرافية العراقية

0221 078-920 

اعات الواقع الجغرافي لمصن 11
 الريفية في قضاء عفك

مجمة القادسية لمعموم  0221
 اإلنسانية

 7المجمد 
سنة  0العدد 

0221 
912- 

األىمية الجيوبولتيكية لمقوة  10
 االقتصادية العربية

مجمة شؤون عربية/  1886
 القاىرة

في  78
1886 78-129 

مورفولوجية المستوطنة الريفية  19
التقميدية دراسة تطبيقية لنماذج 

مجمة القادسية لمعموم  0221
 اإلنسانية

 7المجمد 
 -916 0والعدد 
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ن المستوطنات في محافظتي م
 واسط والقادسية

 0221سنة 

تقويم التصميم األساسي لمدينة  11
 الديوانية

الجمعية الجغرافية  1887
 العراقية

في  96
 78-72ص 1887

األبعاد االجتماعية والتربوية  19
ترفييية الرتياد محالت المعب وال
 في محافظة القادسية

مجمة القادسية لمعموم  0221
 اإلنسانية

 1المجمد 
سنة  0العدد 

0221 
179-927 

التركيب الداخمي لمدينة  17
 الزبيدية

مجمة الجمعية  0222
 الجغرافية العراقية 

في  17
0222 197-177 

التنمية الريفية المتكاممة في  16
مشروع الثريمة الزراعي في 

لقادسية بين النظرية محافظة ا
 والتطبيق

مجمة القادسية لمعموم  1887
 9المجمد  اإلنسانية 

 0العدد 
1887 

76-127 

تصنيع جياز تحديد اتجاه  17
الرياح دراسة في أىمية 

 الوسائل التعميمية.

مجمة القادسية لمعموم  0222
 اإلنسانية

 9المجمد
سنة  0العدد 

0222 
191- 118 

اكل الثروة التحميل المكاني لمش 18
 الحيوانية في محافظة القادسية

مجمة الجمعية  1886
 الجغرافية العراقية

في  91العدد 
1886 97- 61 

األىمية الستراتيجية لمنفط  02
العربي دراسة في الجغرافية 

 السياسية

مجمة القادسية لمعموم  1888
 اإلنسانية

 1المجمد 
      0العدد
 1888سنة 

176-021 

افية الطبيعية البنية الجغر  01
 لمحافظة القادسية

مجمة القادسية لمعموم  1886
 اإلنسانية

 0المجمد 
سنة  0العدد 

1886 
019- 007 

التحديات التي تواجو األمن  00
 المائي العربي 

مجمة القادسية لمعموم  0229
 اإلنسانية 

العدد األول 
والثاني 
0229 
 7المجمد 

198-171 

التوزيع المكاني لمسكان في  09
محافظة القادسية والعوامل 

 المؤثرة فيو

مجمة البحوث  0229
 الجغرافية

العدد 
السادس 
بال 0229
 مجمد

99- 79 
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الطاقة الشمسية في الوطن  01
العربي بين محفزات االستثمار 

 ومعوقاتو

مجمة البحوث  0227
لمعدد السابع  الجغرافية

0227 16- 97 

المنظمات النفطية دوافع قياميا  09
ورىا دراسة في وأىمية د

 الجغرافية السياسية

مجمة القادسية لمعموم  0227
 اإلنسانية 

  9العدد 
 11المجمد 
 0227سنة 

-121ص
101 

مقارنة الكفاءة الوظيفية  07
لممستوطنات الريفية المخططة 

 والتقميدية

مجمة القادسية لمعموم  0229
 اإلنسانية 

 7المجمد 
-9العددان 

سنة   1
0229 

929- 900 

ىدا  التنموية الستصالح األ 06
 األراضي في العراق

المجمد  مجمة جامعة كربالء 0227
السادس 
العدد األول 
0227 

011-001 

تغير المناخ العالمي بين الدول  07
 المستفيدة منو والمتضررة

مجمة القادسية لمعموم  0227
 اإلنسانية 

 0و 1العدد 
 11المجمد 
 0227سنة 

919-962 

القات المكانية أىمية دراسة الع 08
واإلقميمية في تحديد الحدود 

 اإلدارية

 87العدد  مجمة األستاذ  0228
السنة 
0228 

121-190 

مشكالت المياه في العراق  92
 الواقع والحمول المقترحة 

القادسية لمقانون  0228
 والعموم السياسية

العدد األول 
المجمد الثاني 

0228 
7-71 

رالي إمكانيات تطبيق النظام الفد 91
 في العراق 

مجمة القادسية في  0228
اآلداب والعموم 

 التربوية

 1العدد
 7المجمد
0228 

-106ص
190 

الضرورات الستراتيجية لتنمية  90
 الموارد البشرية العربية

وقائع المؤتمر العممي  0228
األول لكمية اإلدارة 

 واالقتصاد

16-17 
 اذار
 -7المجمد 

0228 

98-69 
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شمسية في استخدام الطاقة ال 99
توفمبر الطاقة الكيربائية 

 لممشاريع في المناطق النائية 

عدد خاص  مجمة جامعة كربالء  0228
ببحوث 
المؤتمر 
العممي 
الخامس 
0228 

18-97 

مقبرة وادي السالم بين أىمية  91
الوظيفة وضغط استعماالت 
االرض في مدينة النج  

 الكبرى

مركز دراسات الكوفة  0228
 0-1وقائع مؤتمر  

 0228اذار 
 الجزء الثاني

 -79ص 
192 

أىمية اإلقميم الديني لمدينة  99
 النج  الكبرى

القادسية في اآلداب  0212
 والعموم التربوية  

المجمد 
التاسع 

سنة  1العدد
0212 

199-171 

دور األستاذ الجامعي في  97
 التقارب العربي

القادسية لمعموم  0212
 االنسانية

 11المجمد 
 0-1العدد 

191- 

التحديات التي تواجو األمن  96
 الغذائي العراقي

مجمة القادسية لمعموم  0228
 اإلنسانية

 10المجمد 
 1العدد 

-099ص
099 

المديونية العراقية واثارىا  97
السياسية واالقتصادية عمى 

 الدولة 

مجمة اورك لألبحاث  0211
 االنسانية 

 1المجمد 
 16-1ص  9العدد 

 اثار منظمة التجارة 98
عمى الدول  wtoالعالمية

 المنضمة الييا

مجمة اداب الكوفة  0211
 لمدراسات االنسانية 

 110-78 العدد العاشر 
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انماط التوزيع الجغرافي  12
لممستوطنات الريفيو و 
العوامل المؤثره فييا في 

 محافظة بابل –ناحية القاسم 

مجمة القادسية لمعموم  0210
 االنسانية 

 19المجمد
 9العدد 

111-
196 

التحديات التي تواجو االمن  11
المائي العراقي و الحمول 

 المفترضو لمواجيتيا

مجمة القادسية لمعموم  0210
 السياسية

 19المجمد
 1العدد 

96-
67 

واقع الخدمات و كفائتيا في  10
 –ري  ناحية السدير 
 محافظة القادسية

مجمة القادسية لمعموم  0219
 السياسية

 17المجمد
 1العدد 

191-
171 

نمو السكان في العراق و  19
العوامل المؤثره فيو لممده 

1866-0226 

مجمة بابل لمعموم  0211
 االنسانية 

 18المجمد 
 1العدد 

 

11 International conflict 

over vital petroleum 

world           

مجمة جامعة بغداد  0219
كمية االداب  –االداب 

- 

-18 129العدد 
10 

م المكاني النتخابات التنظي 19
مجمس محافظة النج  

و 0229االشر  لمدورتين 
 في قضاء الكوفة 0228

مجمة القادسية لمعموم  0211
 االنسانية

 0العدد 
 16المجمد 

011-
097 

واقع انتاج الطاقة الكيربائية  17
في العراق و االفاق 
المستقبمية النتاجيا 

 باستعمال الغاز الطبيعي

وم مجمة القادسية لمعم 
 االنسانية

 16المجمد 
 1العدد 

069-
927 
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االنتخابات الرئاسية في  16
الواليات المتحدة االمريكية 

 0227لعام 

مجمة القادسية  
لمقانون و العموم 

 االنسانية

 مقبول لمنشر
0217/1/09 

 

الخرائط البيانية المناخية  17
مفيوميا و اىميتيا و طرائق 
تمثيميا دراسة الطبيعو عمى 

المناخ في محافظات عناصر 
 البصرة و ذي قار و ميسان

مجمة ميسان لمدراسات  
 االكاديمية

 ب 11العدد
0211/9/18 

 

التوزيع المكاني لممستوطنات  18
الريفية و العوامل المؤثرة 
فييا في ري  مركز قضاء 

 الشامية

مجمة الباحث جامعة  
 كربالء

  

دور االستثمار السياحي في  92
ستدامة في تحقيق التنمية الم
 محافظة القادسية

مؤتمر السياحة في  
 19-10كربالء 

/9/0219 

  

 
اقميم الوظيفة الصحية في مدينة  91

الشامية والحاجة المستقبمية من 
 الخدمات الصحية 

مجمةالقادسية في االداب  0219
 والعموم التربوية

 171العدد 
في 
6/0/0219 

مقبول 
 لمنشر

لتنمية دور التربية والتعميم في ا 90
محافظة –البشرية في العراق 
 القادسية دراسة حالة

 7المجمد  مجمة اروك لمعموم االنسانية  0219
 9العدد 

078-
900 
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الواقع السكني لممستوطنات في  99
محافظة -ري  ناحية السنية

 القادسية

مجمة القادسية لمعموم  0217
 االنسانية 

في  78
00/9/0217 

مقبول 
 لمنشر

      
 
 
 

 اْى االَجازاخ انؼهًٍح–احاٍَ
 

 

 

 

الفوز برعاية المالكات  1
العممية عام 

1888/0222 

ٔزارج انتؼهٍى انؼانً ٔانثحج 

 انؼهًً
0222 

الفوز برعاية المالكات  2
العممية عام 

0222/0221 

ٔزارج انتؼهٍى انؼانً ٔانثحج 

 انؼهًً

 

 

0221 

الفوز برعاية المالكات  3
العممية عام 

0221/0220 

انتؼهٍى انؼانً ٔانثحج ٔزارج 

 انؼهًً
0220 

الفوز بجائزة االستاذ االول  4
عمى جامعة القادسية العام 

0210 

ٔزارج انتؼهٍى انؼانً ٔانثحج 

 انؼهًً
0210 
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  : الكتب العلميت املؤلفتثاثال 
 السنة دار النشر العنوان ت
البيئة الطبيعية في مجمس  1

التعاون لدول الخميج العربية 
 يجية المطموبةستراتلوا  

مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث 
 اإلستراتيجية

 0221ط 

بناء الدولة العراقية الجديدة  2
 والفدرالية

 0228 دار الضياء لمطباعة

تنمية السياحة االثارية في  3
 محافظة القادسية

–جايؼح انمادضٍح/انرائذ نهطثاػح 

 انُجف االشرف
0211 

االىمية الستراتيجية لمنفط  4
 لعربيا

-دار الصفاء لمنشر والتوزيع 
 عمان

0111   

مقبرة وادي السالم بين  5
اىمية الوظيفة ضغط 

 استعماالت االرض

دار نيبور لمطباعة 
 العراق-والنشروالتوزيع 

 0111 
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 ملؤمتراثاالبحىث امللقاة يف رابعا : 
الجية  البمد تاريخ انعقاده اسم المؤتمر ت

المنظمة 
 لممؤتمر

 المشارك عنوان البحث

المؤتمر العممي األول لجامعة   .1
 القادسية

البيئة الجغرافية الطبيعية  القادسية العراق 1889
 لمحافظة القادسية

المؤتمر العممي الثاني لجامعة   .0
 القادسية 

مورفولوجية المستوطنات  القادسية العراق  1886
 الريفية التقميدية

المؤتمر العممي الثالث لجامعة   .9
 القادسية

األىمية الستراتيجية لمنفط  القادسية العراق 1888
 العربي

المؤتمر العممي الرابع لجامعة   .1
 القادسية

رؤية مستقبمية لالستيطان  القادسية العراق 0221
 الريفي في ناحية الميناوية

األىدا  التنموية الستصالح  بغداد العراق 1880 المؤتمر الجغرافي العراقي الخامس   .9
 عراقاألراضي في ال

الواقع الجغرافي لمصناعات  القادسية العراق 1881 المؤتمر العممي األول لكمية اآلداب  .7
 الريفية في قضاء عفك

تأثر اإلنسان في التغيرات  الكوفة العراق 0220 المؤتمر الجغرافي القطري الثاني  .6
 المناخية في العالم

ألىمية الجيولولتيكية لمتنمية ا الكوفة العراق 0221 المؤتمر الجغرافي القطري األول   .7
 الصناعية في الوطن العربي

المؤتمر العممي الثامن التحاد   .8
 الجغرافيين العرب

دور التعاون اإلنمائي في  بغداد العراق 0220
 تحقيق األمن الغذائي العربي 

المؤتمر العممي الرابع لجامعة   .12
 القادسية

07-08 
 0221اذار 

جامعة  العراق
 القادسية

استميام التراث العممي 
والحضاري لألمة العرابية 

واىميتو في مواجو التحديات 
 المعاصرة 

مؤتمر السياحة األول في مدينة   .11
 النج 

9-7 /9  /
0227 

مجمس  العراق
محافظة 
النج  
وجامعة 
 الكوفة

أىمية اإلقميم الديني لمدينة 
النج  الكبرى في تنمية 

 السياحة الدينية فييا
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ممي األول لممجمس المؤتمر الع  .10
 األكاديمي اإلسالمي

07/1/
0227 

جامعة  العراق
 القادسية

بناء الدولة العراقية الجديدة 
 والتجربة الفدرالية

مؤتمر العموم اإلنسانية في جامعة   .19
 الكوفة

19-16 
نيسان 
0227 

الصعوبات التي تواجو تطبيق  جامعة الكوفة العراق 
 النظام الفدرالي في العراق

العممي السادس  المؤتمر  .11
 لالختصاصات اإلنسانية

9-7 /10 /
0226 

جامعة  العراق
 القادسية

المنظمات النفطية دوافع 
دراسة  –قياميا وأىمية دورىا 

 في الجغرافية السياسية
المؤتمر البيئي اإلقميمي األول   .19

 لمحافظات جنوب الوسط
06-07 

مايس 
0227 

جامعة الكوفة  العراق
ومجمس 
محافظة 
 النج 

المناخ العالمي بين  تغير
الدول المستفيدة منو 

 والمتضررة

مؤتمر النج  االشر  عاصمة الثقافة   .17
 اإلسالمية وكنز المعار  والعموم

آذار  1-0
0228 

مقبرة وادي السالم بين أىمية  جامعة الكوفة العراق
الوظيفة وضغط استعماالت 
األرض في مدينة النج  

 الكبرى
امس المؤتمر العممي السنوي الخ  .16

 لجامعة كربالء
11-10 

نيسان 
0228 

استخدام الطاقة الشمسية في  جامعة كربالء العراق
توفير الطاقة الكيربائية 

لممشاريع في المناطق النائية 
دراسة تطبيقية لمنطقة ىور 

 الدلمج
المؤتمر العممي السنوي الثالث لكمية   .17

 التربية األساسية في جامعة بابل
أيار  7

0228 
التحديات التي تواجو األمن  بابل العراق

 الغذائي العراقي
مؤتمر العموم اإلنسانية الثاني العولمة   .18

 وتحديات العصر
00-09 

نيسان 
0228 

منظمة التجارة العالمية  الكوفة العراق
WTO  وآثارىا االقتصادية

والسياسية عمى الدول 
 المتقدمة والنامية

المؤتمر العممي األول لكمية اإلدارة   .02
 اد جامعة القادسيةواالقتص

16-17 
 0228آذار 

الضرورات الستراتيجية لتنمية  القادسية العراق
 الموارد البشرية العربية

المؤتمر العممي الثاني لكمية التربية   .01
 جامعة المثنى

92-91 
 0228آذار 

اآلثار السياسية واالقتصادية  المثنى العراق
 لممديونية عمى الدولة العراقية 
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مي الثاني لكمية اليندسة المؤتمر العم  .00
 جامعة القادسية

18-02 
تشرين األول 

0228 

أثر االحتباس الحراري والتغير  القادسية العراق
المناخي عمى التنوع الحيوي 

 والبيئي
المؤتمر العراقي العممي األول لمكافحة   .09

 المخدرات
09-01 

كانون أول 
0228 

مناطق زراعة وتجارة  القادسية العراق
لعوامل المؤثرة المخدرات وا

 فييا في الشرق األوسط 
كانون أول  9 مؤتمر التنمية األول   .01

0228 
مركز تواصل  العراق

)جامعة 
 القادسية(

دور االستثمار السياحي في 
تحقيق التنمية المستدامة في 

 محافظة الديوانية
 7/ 01-09 الممتقى العربي األول   .09

0212 
األمن  التحديات التي تواجو جامعة القاىرة مصر

 المائي العربي
 08/11 المؤتمر الدولي جيوتونس  .07

 9/10و
0212 

الجمعية  تونس
التونسية 
لإلعالم 
 الجغرافي 

استثمار مشاريع خرائط 
 Arc View 301برنامج 

 Arc GIS 901في برنامج 

 11-12 المؤتمر القومي السنوي السابع عشر  .06
نوفمبر 
0212 

جامعة الدول  مصر
 العربية

لجامعي في دور األستاذ ا
 التقارب العربي

كانون الثاني  المؤتمر الفكري الحسيني الثاني   .07
0211 

محافظة  العراق
 القادسية

االبعاد الستراتيجية 
والجيوبولوتيكية لمثورة 

 الحسينية
المؤتمر العممي لمتوجيات الجغرافية   .08

 لمعالجة االمن الغذائي في العراق 
اذار  1-0

0211 
ىمية الثروة النفطية في ا جامعة الكوفة  العراق

 تحقيق االمن الغذائي العراقي 
92 
 
   

المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم 
 الجغرافية ونظم المعمومات الجغرافية 

 

09-07  
 0211يوليو 

 

 
 مصر

 

جامعة 
 االسكندرية 

 
 

 جامعة كربالء
 

التغيرات المناخية وتأثيرىا 
 عمى مشكمة المياه في العراق

 
ور االستثمار السياحي في د

تحقيق التنمية المستدامة في 
 محافظة القادسية

--
- 

91 

 
المؤتمر العممي االول لمسياحة في 

 العراق

10-
19/9/

0219 

---  
 العراق
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90 
 

ي لكمية االداب المؤتمر العممي الدول
 /جامعة الكوفة

 
01-
09/1/

0219 

دور التربية والتعميم في  جامعة الكوفة العراق
التنمية البشرية في العراق 

 محافظة القادسية

َذٔج االتؼاد انؼهًٍح ٔانًُٓجٍح نؼهى  33

 انجغرافٍح انطٍاضٍح ٔانجٍٕتٕنتك

جايؼح  انؼراق 3103

 انمادضٍح

تذاػً غٍاب انًُٓج انؼهًً 

فً انذراضاخ ٔاالتحاث 

انجغرافٍح انطٍاضٍح 

 ٔانجٍٕتٕنتٍكٍح

اضٓاو انجايؼاخ ٔيجانص انًحافظاخ  33

 ٍظ ٔانتًٍُح االلهًٍٍح فً انتخط

33-33  /

3/3103 

االطار انُظري نحم يشكهح  جايؼح ري لار انؼراق

 انطكٍ فً يحافظح انمادضٍح

انًٕارد انًائٍح فً انؼراق ٔانتًٍُح  33

 انًطتذايح 

-جايؼح تغذاد انؼراق 3103

 اتٍ رشذ

تاحٍر انتغٍراخ انًُاخٍح ػهى 

تفالى يشكهح انجفاف ٔشحح 

 قانًٍاِ فً انؼرا

دٔر انجايؼاخ ٔيراكس االتحاث  33

ٔانًؤضطاخ انؼهًٍحفً تُاء 

 انًشرٔع انحضاري االضاليً 

3103  

انؼراق 

 دٔنً

-جايؼح انكٕفح

يركس دراضاخ 

 انكٕفح

تذاػٍاخ غٍاب انفكر 

االضتراتٍجً االضاليً ػهى 

 انؼانى االضاليً زيٍ انؼٕنًح 

االلتصاد انؼرالً تٍٍ انرٌؼٍح ٔانتُٕع  33

 هًٍح(  )ٔرشح ػ

حرب اضؼار انُفظ ٔاحارْا  جايؼح تغذاد انؼراق  3103

ػهى االلتصاد انرٌؼً انؼراق 

 إًَرجا 
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 خامسا :الشهادات التطىيرية
 السنة الجيو المانحة الشيادة ت
1 Word processing 

fundamentals 

course 

Center for excellence .al-

qadissiya university 

16-aug-2007 

0 Internet and word 

wide web 

fundamentals 

course  

Center for excellence .al-

qadissiya university 
9-Spt-2007 

9 Technical training 

Certificate 

University of Qadissiya 

computer 

center&internet services  

10-2-2010 

1 English Speaking 

cource  

Toefl &Language 

development center 

8-9-2013 

-12تاييد مشاركة  مركز الحاسوب وخدمات االنترنت دورة التعميم االلكتروني 9
1-0217 

 1882- 8-8 جامعة القادسية/كمية التربية دورة التاىيل التربوي 7
الحصول –شيادة تقديرية  6

عمى مرتبة االستاذية في 
-8-06 المدة االصغرية

   )تاريخ االستحقاق( 0222

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 السيد الوزير

تاريخ الشيادة 
وليس التقديرية 
-1-17الترقية 
0229 

7 Training certificate University of Arkansas 

at little rock  U.S.A 

November 

2013 

8 Certificate Adult education center 

U.S.A  Arkansas at little 

rock   

November 

2013 

شيادة تقديرية لحصولي  12
عمى جائزة االستاذ االول 

 عمى جامعة القادسية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 السيد الوزير

19-1-0210 
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  الشهاداث التقديريت. : سادسا
 السنة الجية المانحة اسم الجائزة او الشيادة ت
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي  شيادة تقديرية 1

 17/1/0229 السيد الوزير

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي  شيادة تقديرية 0
 16/9/0212 السيد الوزير

جايؼح ػٍٍ شًص/ يركس تطٌٕر انتؼهٍى  شيادة 9

 انجايؼً
11/11/0212 

 01/7/0212 اتحاد انجايؼاخ انؼرتٍح شيادة مشاركة 1
انجًؼٍح انتَٕطٍح نالػالو انجغرافً  شيادة تقدير عممي 9

 انرلًً
9/10/0212 

انجًؼٍح انتَٕطٍح نالػالو انجغرافً  شيادة مشاركة 7

 انرلًً
9/10/0212 

 0/9/0228 انطٍذ رئٍص انجايؼح–جايؼح انكٕفح  شيادة تقديرية 6
 0/9/0211 انطٍذ رئٍص انجايؼح–جايؼح انكٕفح  شيادة تقديرية 7
 10/9/0228 انطٍذ رئٍص انجايؼح –جايؼح ري لار  شيادة تقديرية 8

 7/6/0212 انطٍذ رئٍص انجايؼح–جايؼح انكٕفح  شيادة تقديرية 12
 18/12/0228 انطٍذ رئٍص انجايؼح–جايؼح انمادضٍح  شيادة تقديرية 11
 16/1/0227 انطٍذ رئٍص انجايؼح–جايؼح انكٕفح  شيادة تقديرية 10
 09/1/0228 انطٍذ رئٍص انجايؼح–جايؼح انكٕفح  شيادة تقديرية 19
 8/6/0227 انطٍذ رئٍص انجايؼح–جايؼح انمادضٍح  شيادة تقديرية 11
 10/1/0228 انطٍذ رئٍص انجايؼح–جايؼح كرتالء  شيادة تقديرية 19
كهٍح اَداب انطٍذ رئٍص –جايؼح انمادضٍح  شيادة تقديرية 17

 انجايؼح
01/10/0228 

 01/9/0228 كهٍح انترتٍح–جايؼح انًخُى  شيادة تقديرية 16
 19/1/0228 كهٍح اإلدارج ٔااللتصاد–جايؼح انمادضٍح  شيادة تقديرية 17
 6/1/0228 كهٍح اَداب–جايؼح انمادضٍح  شيادة تقديرية 18
 7/9/0228 كهٍح انترتٍح األضاضٍح–جايؼح تاتم  شيادة تقديرية 02
 17/9/0228 كهٍح اإلدارج ٔااللتصاد–جايؼح انمادضٍح  شيادة تقديرية 01

0217-0212***توجد اكثر من خمسة عشر شيادة تقديرية ....خالل المدة من 
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 اإلشراف على طلبت الدراساث العليا  سابعا:
 السنة الشيادة الجامعة عنوان الرسالة واألطروحة اسم الطالب ت
سفير جاسم  1

 حسين
في مدينة السماوة دراسة في تحميل الواقع السكني 

 0221 ماجستير القادسية جغرافية المدن

األىمية الستراتيجية ألفغانستان إقميميًا ودوليًا  عدنان عودة فميح 0
 0229 ماجستير القادسية دراسة في الجغرافية السياسية

التحميل الجغرافي لإلمكانات السياحية وتنميتيا في  حيدر عبود كزار 9
 0229 ماجستير القادسية دسيةمحافظة القا

دور المقومات الجغرافية في بناء الوزن السياسي  أياد عايد والي 1
 0229 ماجستير القادسية لمسودان

لطي  كامل  9
 كميوي

التحديات اإلقميمية والدولية التي تواجو المشروع 
 0227 ماجستير القادسية النووي اإليراني دراسة جيوبولتيكية

صبار ليمود  7
 حسين

انتخابات مجمس محافظة القادسية دراسة في 
 0212 ماجستير القادسية الجغرافية السياسية

فاضل جويد  6
 عداي

 0110 ماجستير القادسية محافظة بابل –االستيطان الريفي في ناحية القاسم 

مشكمة المياه في العراق في ظل التغيرات المناخية  عباس حمزة عمي 7
 0211 ماجستير القادسية ائي العراقيوأثرىا عمى األمن الم

نتاج الحبوب في العراق  فاىم محمد جبر 8 التوازن بين نمو السكان وا 
 0211 ماجستير القادسية دراسة في الجغرافية السياسية 

عبد الكاظم فالح  12
 ميدي

 0210 ماجستير القادسية محافظة بابل –االستيطان الريفي في ناحية السدير 

ي محمد زبار  11
 مؤنس

النفط وتأثيره في التنمية االقتصادية والسياسية 
 0211 دكتوراه البصرة واالجتماعية لدولة الكويت

الغاز الطبيعي وامكانات استثماره لألنتاج الطاقة في  زينب جبار فرج 10
 0119 ماجستير القادسية العراق/دراسة في جغرافية الطاقة

فمار ػثذانشٍٓذ  03

 انؼٍطأي  

اتاخ يجهص يحافظح انُجف نهذٔرتٍٍ اَتخ -

3113 ٔ3113     

 3103 ماجستير انمادضٍح

االضتٍطاٌ انرٌفً فً رٌف يركس لضاء  صثاح شهٕح                03

 انشايٍح                       

 3103 ياجطتٍر انمادضٍح

صالح خهف - 03

 رشٍذ         

 

انتًخٍم انكارتٕكرافً نؼُاصر انًُاخ فً 

 3103 ياجطتٍر انمادضٍح
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 ظاخ   يٍطاٌ ٔانثصرج ٔري لار              يحاف

ػاتكح فائك  03

 رضا          

 3103 ياجطتٍر انمادضٍح انٕظٍفح انصحٍح ٔالهًٍٓا فً يذٌُحانشايٍح                    

ٔالغ االضتٍطاٌ انرٌفً فً َاحٍح انطٍُح  حٍٍُ حًٍذ ػثذ  03

 ٔايكاٍَح تًٍُتّ 

 3103 ياجطتٍر حانمادضٍ

ضحى يجٍذ  01

 حطٍ 

االتؼاد انجغرافٍح ٔانجٍٕتٕنتٍكٍح نالرْاب 

 فً انؼراق ٔايكاٍَح يٕاجٓتّ 

لٍذ -3103 ياجطتٍر انمادضٍح

 االَجاز

 زٌُة ٌؼمٕب 01

 ٌٕضف

انتحهٍم انًكاًَ نهخذياخ انتؼهًٍٍح فً رٌف 

 لضاءانذٌٕاٍَح ٔايكاَاخ تًٍُتٓا

تطجٍم  ياجطتٍر انمادضٍح

 جذٌذ

ػثاش حًسج  31

 ػهً

انتخطٍظ االضتراتٍجً نهتًٍُحانرٌفٍح فً 

 لضاء ػفك 

تطجٍم  دكتٕراِ انمادضٍح

 جذٌذ
 

 

 

 

 

 ))اجلغرافية التطبيقية((االستشارات والتعاقد مع الدولة:-ثامنا
خطح انتًٍُح انًكاٍَح فً يحافظح انمادضٍح نغاٌح ضُح ػذاد دراضحتؼالذ يغ ٔزارجانتخطٍظ :ال-1   

3131 . 

 :الػذاد دراضح انتًٍُح انرٌفٍح فً يحافظح انمادضٍح . تؼالذ يغ ٔزارجانتخطٍظ -3     

 

 انتؼأٌ انؼهًً يغ ٔزارج انخمافح الػذاد يٕضٕػح انتراث انحضاري نًحافظح انمادضٍح.  - 3    

 

 ٍح.:الكًال دراضح انتًٍُح انرٌفٍح فً يحافظح انمادض يغ ٔزارجانتخطٍظتجذٌذ انتؼالذ  – 3    

 

 ( دراضاخ انى دٔائر ٔيؤضطاخ رضًٍح.01تمذٌى اكخر يٍ ػشر ) – 3    

 

 
 تاسعا:كتابة عشرات املقاالت يف الصحف احمللية
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 بها االختصاصاث االكثر اهتماما: عاشرا
)بحوث الموارد المائية ومشكالت المياه في العراق والوطن العربي. 1

 ( ودراسات
 ..)كتاب وابحاث(ميا.دراسات البيئة ومشاك 0
 ...)بحوث واشرا  عمى رسالة(التغيرات المناخية وآثارىا. 9
 ..بحوث واشرا  عمى رسائل(دراسات االستيطان الريفي والحضري. 1
 ...)التخصص واالشرا  واالبحاث(مشكالت الطاقة عربيًا وعالمياً  9
 (ودراسات ..)بحوثدراسات السكان والتنمية البشرية. 7

 ..)بحوث واشرا  عمى رسائل(ات التنمية الريفية دراس 6
 وتالي  كتاب حية...بحوث  واشرا جغرافية السيا 7
دراسات التخطيط والتنمية...التعاقد مع وزارة التخطيط العراقية والدوائر  8

 االخرى..
 

 


