اٌغريح اٌزاتيخ

Curriculum Vitae

************************************************

أوال  :ادلعٍىِبد اٌشخصيخ

االعُ اٌشثبعي واٌٍمت  :صالس يبسوخ ٍِه إثشاهيُ ادلبعجي

االختصبص اٌعبَ  :رغشافيخ ثششيخ ــــ االختصبص اٌذليك  :رغشافيخ صساعخ
اٌتىٌذ وِغمظ اٌشأط  :اٌعشاق /زلبفظخ واعظ /اٌىىد 1991/7/1

فصيٍخ اٌذَ o+ :

هىيخ األصىاي ادلذٔيخ  5544407 :يف  1559/9/14دائشح اٌىىد

سلُ اٌغزً 019:

شهبدح اجلٕغيخ :

رىاص اٌغفش :

سلُ اٌصضيفخ 189 :
914144

يف

اعُ ِشوض اٌتّىيً  :صيٕت اٌىربي

احلبٌخ االرتّبعيخ ِ :تضود

1999/7/7

سلُ اٌجغبلخ اٌتّىيٕيخ 88417 :

عٕىاْ اٌغىٓ  :اٌمبدعيخ  /اٌذيىأيخ  /عىٓ أعبتزح ربِعخ اٌمبدعيخ  /اٌعشوثخ 1/

سلُ اذلبتف 544905158 :

سلُ ادلىثبيً57851418794 :

اٌربيذ االٌىرتؤيsky_2006ll@yahoo.com :

عٕىاْ اٌعًّ :ربِعخ اٌمبدعيخ/وٍيخ اآلداة/لغُ اجلغشافيخ

ً
حبٔيب :اخلذِخ اٌىظيفيخ

تبسيخ أوي تعيني يف دوائش اٌذوٌخ

تبسيخ ادلجبششح يف وصاسح اٌتعٍيُ اٌعبيل1991/11/9:
تبسيخ ادلجبششح يف ربِعخ اٌمبدعيخ1991/11/9:

تبسيخ ادلجبششح يف وٍيخ اآلداة ربِعخ اٌمبدعيخ1991/11/9:
ً
حبٌخب :اٌشهبداد

اٌجىبٌىسيىط :رغشافيخ /وٍيخ اٌرتثيخ ربِعخ ادلىصً 1980_1984

ادلبرغتري :ربِعخ ادلىصً 1995 /
اٌذوتىساٖ :ربِعخ ثغذاد 1999 /

ً
ساثعب األٌمبة اٌعٍّيخ

ِذسط ِغبعذ1991/11/9 :

ِذسط1994/11/7 :

أعتبر ِغبعذ1551/7/11 :

أعتبر1514 :

ً
خبِغب اٌشهبداد احلبصً عٍيهب

 سعبٌخ ادلبرغتري :اٌفىش اجلغشايف يف وتبة ٔضهخ ادلشتبق يف اخرتاق األفبق ٌإلدسيغي
 أعشوصخ اٌذوتىساٖ :اجلغشافيخ اٌضساعيخ يف وتت اٌفالصخ اٌعشثيخ اإلعالِيخ
ً
عبدعب :ادلٕبصت

شغً اٌعذيذ ِٓ ادلٕبصت وهيِ :مشس لغُ اجلغشافيخ وٍيخ اآلداة ربِعخ اٌمبدعيخ 1999-1994

ِغؤوي شعجخ اٌجضج واٌتغىيش 1555-1999

سئيظ لغُ اجلغشافيخ 1551/7/4/ 1551-1551

ِعبوْ اٌعّيذ ٌٍشؤوْ اٌعٍّيخ واٌذساعبد اٌعٍيب 1554/11/1 – 1555/15/14

سئيظ جلٕخ اٌرتليبد اٌعٍّيخ 1515/0/10 - 1559/7/14

وصبٌيب سئيظ حتشيش رلٍخ اٌمبدعيخ ٌٍعٍىَ االٔغبٔيخ
ً
عبثعب :اٌتأٌيف:

اٌىتت ادلؤٌفخ هي:
ً
حبِٕب :اٌذساعبد األوٌيخ

اجلغشافيخ اٌضساعيخ :ادلشصٍخ اٌخبٌخخ

اٌذساعخ ادليذأيخ :ادلشصٍخ اٌخبٌخخ

اٌفىش اجلغشايف :ادلشصٍخ اٌشاثعخ
ً
تبععب :اٌذساعبد اٌعٍيب

ِٕهذ اٌجضج اٌعٍّي :ادلبرغتري

األمنبط اٌضساعيخ :ادلبرغتري

فٍغفخ اجلغشافيخ :اٌذوتىساٖ

ِشىالد صساعيخ :اٌذوتىساٖ
ً
عبششا :األششاف

عٍجخ ادلبرغتري:
 -1اّرظار إترإٌٍ ؼطٍِ,اىرؽيٍو اىعغرافً إلقيٌٍ دٗاظِ قضاء اىذٌ٘اٍّح.
 -1ؼٍَذج عثذ اىؽطٍِ,اىرؽيٍو اىَناًّ إلّراض اىَؽاصٍو اىؽقيٍح فً ٍؽافظح اىَصْى.
 -4ضالً ضاىٌ عثذ ٕادي ,اىرؽيٍو اىَناًّ ىَشامو اإلّراض اىسراعً فً ٍؽافظح اىقادضٍح.
 -4شامر ٍطٍر,اىظإرج اىؽضرٌح فً اىفنر اىعغرافً اىعرتً اإلضالًٍ ٍِ اىقرُ ٕ4ـــ ؼرى ٍْرصف اىقرُ ٕ 6ـــ .
 -0أّ٘ر صثاغ أت٘ ظسرٓ,اىرؽيٍو اىعغرافً الضرعَاالخ األرض اىسراعٍح فً قضاء اىن٘فح.
 -9االء إترإٌٍ ؼطٍِ,اىرؽيٍو اىعغرافً ىإلّراض اىسراعً ( اىْثاذً ) فً قضاء اىشاٍٍح ىيَذج . 6006 - 7991
 -7خي٘د عيً,اىرؽيٍو اىَناًّ الضرعَاالخ األرض اىسراعٍح فً قضاء عفل.
 -8اترٖاه عثذ عيً فرؼاُ,اىؽق٘ه اىعغرافٍح اىطثٍعٍح( اىَْاؾ ٗاىططػ ٗاىَ٘ارد اىَائٍح ) فً اىعغرافٍح اىعرتٍح
اإلضالٍٍح.
ٍْ -9إو طاىة ؼرٌعح,اىرؽيٍو اىَناًّ إلّراض اىَؽاصٍو اىؽقيٍح فً ٍؽافظح اىقادضٍح.
 -15زٕراء ٍٖذي عثذ اىرضا,خصائص اىررتح ٗأشرٕا فً اإلّراض اىسراعً فً قضاء اىشاٍٍح.
عٍجخ اٌذوتىساٖ:
 -اّرظار إترإٌٍ ؼطٍِ,اىرؽيٍو اىَناًّ الضرعَاالخ األرض اىسراعٍح فً ٍؽافظح اىقادضٍح

اصذ عشش  :ادلٕبلشبد

سعبئً ادلبرغتري:
 -1ظٍَو عثذ ؼَسج,اى٘اقع اىعغرافً ىشثنح اىَثازه فً ٍؽافظح اىقادضٍح ٍشنالخ ٗؼي٘ه.
ٍ -1صطفى ماٍو عصَاُ,اىرثاٌِ اىَناًّ ىخصائص اىَ٘ارد اىَائٍح فً ٍؽافظح اىْعف.
 -4خاىذ ٍرزٗك رضِ,اىرصؽر ٗأشرٓ فً اإلّراض اىسراعً فً ٍؽافظح اىقادضٍح تاضرخذاً ٍعطٍاخ االضرشعار عِ تعذ.
 -4عثذ فرؼاُ ؼاٌف اىذىًٍَ,ذغٍٍر اضرعَاالخ األرض اىسراعٍح فً قضاء اىقائٌ.
ّ -0عٌ عثٍذ عٍذاُ,اشر اىَْاؾ فً أّراض عذد ٍِ اىَؽاصٍو اىؽقيٍح فً قضاء اىعسٌسٌح ( ٍؽافظح ٗاضظ ).
ٍ -9اىل ّاصر عث٘د,اىرثاٌِ اىَْاخً ىَؽطاخ اىؽً ٗاىْعف اىْخٍة.
 -7أضٍو فاضو أٌ٘ب,اىَقٍ٘اخ اىعغرافٍح إلّراض اىخضرٗاخ فً ٍْطقح اىعسٌرج تٍِ مرتالء ٗاىْعف ٗآفاقٖا اىَطرقثيٍح.
 -8رافذ عثذ اىْثً إترإٌٍ,اىخصائص اىَْاخٍح ٗعالقرٖا تأٍراض اىْخٍو فً ٍؽافظح اىْعف.
ٗ -9فاء ٍ٘ؼاُ ععٍو,اشر اىَْاؾ فً أّراض ٍؽاصٍو اىخضر اىصٍفٍح فً ٍؽافظح اىقادضٍح.
 -15ؼْاُ عثذ اىنرٌٌ عَراُ,اىرثاٌِ اىَناًّ الضرعَاالخ األرض اىسراعٍح فً ّاؼٍرً اىٍْو ٗاىشٍ٘يً – دراضح ٍقارّح فً
اىعغرافٍح اىسراعٍح.
 -11فٖذ اؼَذ فرؼاُ,اىرؽيٍو اىَناًّ ىيع٘اٍو اىَؤشرج فً ذي٘ز ٍٍآ اىري ٗاىررتح فً قضاء ض٘ق اىشٍ٘ؾ.
ّ -11ادٌح ّ٘ري عيً,االذعآ اىرطثٍقً فً اىفنر اىعغرافً اىعرتً اإلضالًٍ ؼرى ٍْرصف اىقرُ اىطادش اىٖعري /اىصاًّ
عشر اىٍَالدي.
اعبسيش اٌذوتىساٖ :
 ع٘اطف طٔ ٍ٘ضى اىعاًٍّْٖ,ط اىثيذاٍٍِّ اىعرب فً اىعغرافٍح اإلقيٍٍَح فً اىقرُ اىراتع اىٖعري /اىعاشر اىٍَالدي.احٕب عشش :اٌتمىيُ اٌعٍّي
رضائو ٍاظطرٍر:
 -7طرق اىرنٌِ٘ األضاضٍح ألطيص ٍؽافظح اىثصرج اىسراعً -دراضح خرائطٍٔٗ /زارج اىرعيٌٍ اىعاىً ٗاىثؽس اىعيًَ ظٖاز
األشراف ٗاىرقٌٌ٘ اىعيًَ.
 -6ذثاٌِ اإلّراض اىسراعً فً ٍؽافظح دٌاىى /دراضح فً اىعغرافٍح اىسراعٍح ٗ /زارج اىرعيٌٍ اىعاىً ٗاىثؽس اىعيًَ ظٖاز
األشراف ٗاىرقٌٌ٘ اىعيًَ.
 -3ذؽيٍو ظغرافً ىيْشاط اىسراعً فً قضاء اىَْاررٓ ىيَذج . 6004/7994
 -4اىرثاٌِ اىَناًّ ىخصائص اىررب فً ٍؽافظح اىْعف.
 -5ذقٌٌ٘ ظغرافً ىشثنح اىثسه فً ٍؽافظح اىْعف.
اىثؽ٘ز اىعيٍَح:
ذٌ ذقٌٌ٘ عذد ٍِ األتؽاز اىعيٍَح ألغراض اىررقٍح ٗاىْشر ىنيٍاخ االدآب ٗاىررتٍح فً ظاٍعاخ تغذاد ٗٗاضظ ٗاالّثار
ٗاىقادضٍح ٗتاتو ٗذنرٌد.

حالحخ عشش :اٌجضىث
د

عٕىاْ اٌجضج

1

التحليل الجغرافي للتلوث البيئي في مدينة الكوت

1

تطور فكرة ومفهوم اإلقليم عند العرب المسلمين

4

الخصةةائا العلميةةةة للبحةةةث الجغرافةةي فةةةي التةةةراث العربةةةي
اإلسالمي
التحليل الجغرافي للعوامل الطبيعيةة المة رة فةي أنتةا القمة
في محافظة واسط
خصائا التربة وأ رها في استعماالت األرض الزراعية في
محافظة القادسية
نمط الزراعة الواسعة في إقليم المنطقة المتموجة

7

التحليةةةل الجغرافةةةي لم ةةةاكل أنتةةةا الةةةدواجن فةةةي محافظةةةة
القادسية
علم الخرائط في التراث العربي اإلسالمي( مع نظرة تحليليةة
في صورة األرض لإلدريسي )

9

العوامل الب رية ودورها في التنمية

15

تقاناة الري الحديث في محافظة القادسية (دراسة جغرافية )

11

بيئة مدينة الديوانية دراسة لملو ات المكان وسبل معالجتها

11

التحليةةل المكةةاني السةةتعماالت اإلنتةةا الحيةةواني فةةي محافظةةة
القادسية

4
0
9

8

اعُ اجملٍخ

اٌعذد

اجملٍذ

اٌغٕخ

2

4

9111

مجلةةةةةةةةة القادسةةةةةةةةية
للعلوم اإلنسانية
2222
5
مجلةةةةةةةةة القادسةةةةةةةةية 2
للعلوم اإلنسانية
2229
مجلةةةةةةةةة الجمعيةةةةةةةةة 44
الجغرافية العراقية
2229
6
مجلةةةةةةةةة القادسةةةةةةةةية 2
للعلوم اإلنسانية
2222
مجلةةةةةةةةة الجمعيةةةةةةةةة 41
الجغرافية العراقية
2222
2
مجلةةةةةةةةة القادسةةةةةةةةية 2
للعلوم اإلنسانية
2222
2
مجلةةةةةةةةة القادسةةةةةةةةية 4
للعلوم اإلنسانية
2222
مجلةةةةةةةةة البحةةةةةةةةوث 3
الجغرافيةةةةة جامعةةةةة
الكوفة
2224
4
مجلةةةةةةةةة القادسةةةةةةةةية 9
للعلوم اإلنسانية
2225
9
مجلةة واسةةط للعلةةوم 2
اإلنسانية
مجلةةةةةةةةة القادسةةةةةةةةية عةةدد خةةاا للنةةدوة العلميةةة
التخصصية للبيئة والتلةوث
للعلوم الصرفة
 32نيسان 2225
2221
95
مجلةةة كليةةة التربيةةة 51
األساسية

أسثعخ عشش :ادلؤمتشاد اٌعٍّيخ وإٌذواد اٌعٍّيخ

ادلؤمتشاد وإٌذواد اٌعٍّيخ اٌتي شبسن فيهب:
مكان عقده
اسم الم تمر
ت
جامعة القادسية
الم تمر العلمي ال اني
9
جامعة القادسية
الم تمر العلمي ال الث
2
جامعة القادسية
الم تمر العلمي الرابع
3
جامعة الكوفة
الم تمر الجغرافي القطري
4
جامعة الكوفة
 5الم تمر القطري الجغرافي ال اني
جامعة القادسية
الندوة العلمية التخصصية للبيئة
6
كلية العلوم
والتلوث

تاريخه
 6-5نيسان9111
 21-22آذار2229
 22-91آذار2222
 99-92آذار2222
2225

صفة الم اركة (باحث أو م ارك)
باحث
باحث
باحث
باحث
باحث
باحث

مخغخ عشش :اٌتشىشاد
د

السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اجلهخ

انجاز أعمال رعاية المالكات العلمية في
الجامعات العراقية

ت9922/

2229/6/29

1

السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

4

السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الجهود المتميزة في أعداد
المناهج(قطاعية)
ت مين الجهود

464

2223/9/92

446/4

2226/3/22

السيد رئيس جامعة القادسية

جهود قيمة

593

9112/1/22

السيد رئيس جامعة القادسية

جهود متميزة

44151

9114/99/22

السيد رئيس جامعة القادسية

جهود متميزة

5941

2222/1/4

السيد رئيس جامعة القادسية

جهود متميزة في لجنة الدراسات
العليا المركزية
الجهود القيمة والمبذولة في أعداد
ومجلة القادسية
حسن أداء وسرعة انجاز والتزام

13/4

2222/99/4

9942

2224/2/92

216

9113/4/26

495

9112/5/3
9111/2/24

1

4
0
9
7
8

السيد رئيس جامعة القادسية

9

السيد عميد كلية اآلداب /القادسية

ادلىضىع

اٌعذد

اٌتبسيخ

15

السيد عميد كلية اآلداب /القادسية

11

السيد عميد كلية اآلداب /القادسية

جهود قيمة لندوة تعريب دراسات
اللغات العراقية القديمة
جهود متميزة

125

السيد عميد كلية اآلداب /القادسية

الجهود العلمية

9424

2222/92/6

السيد عميد كلية اآلداب /القادسية

جهود قيمة في رئاسة قسم الجغرافية

2526

2222/92/26

السيد عميد كلية اآلداب /القادسية

جهود متميزة

322

2223/3/2

السيد عميد كلية اآلداب /القادسية

جهود وأعمال متميزة واألمانة
والحرا
جهود قيمة

922

2223/4/23

611

2223/92/4

السيد عميد كلية اآلداب /القادسية

جهود متميزة

312

2225/5/26

السيد عميد كلية اآلداب /القادسية

جهود قيمة في المتابعة وااللتزام

924

2226/2/25

السيد عميد كلية اآلداب /الكوفة

15

السيد مدير التخطيط العمراني/واسط

222

9112/2/39

11

السيد رئيس جامعة القادسية

الم اركة في ندوة أقسام الجغرافية في
الجامعات العراقية
جهود مبذولة والتفاني في تخطيط
المنطقة التجارية مركز الكوت
جهود قيمة في أعداد مجلة القادسية

992

2224/5/24

9942

2224/2/92

السيد عميد كلية اآلداب /الكوفة

تعاون

5922

2224/99/91

السيد عميد كلية اآلداب /القادسية

جهود قيمة في األعداد للم تمر العلمي
السادس
جهود علمية

2492

2224/92/32

11
14
14
10
19
17
18
19

11
14
14

السيد عميد كلية اآلداب /القادسية

السيد عميد كلية التربية /واسط

عتخ عشش :اٌعمىثبد

عجعخ عشش :اٌٍزبْ
اعُ اٌٍزٕخ

د

األِش اإلداسي أو اجلبِعي
 1990-1991و 1551

1

اٌٍزبْ االِتضبٔيخ

1

اعتضذاث وٍيخ

 4844يف 1994/8/1

4

تٕفيز وٍيخ تشثيخ /واعظ

 910يف 1999/1/19

4

جلٕخ فٕيخ

 9847يف 1555/11/9

0

جلٕخ تعبوْ (دوائش اٌذوٌخ )

 1109يف 1551/1/19

9

جلٕخ وصاسيخ( ٔمبط ِفبضٍخ )

 1049يف 1551/4/10

7

هيئخ حتشيش رلٍخ

 4949يف 1551/9/14

8

جلٕخ ادلؤمتش اٌعٍّي اخلبِظ

 9887يف 1551/11/11

9

جلٕخ عٍّيخ ٌٍذساعبد اٌعٍيب

 9159يف 1551/11/10

15

جلٕخ تعضيذ

 19يف 1551/1/18

11

هيئخ حتشيش عٍىَ تشثىيخ

 91يف 1551/1/45

11

جلٕخ تشليبد ِشوضيخ

 047يف 1551/4/10

14

جلٕخ حتضرييخ ٌٍّؤمتش اٌمغشي ٌآلحبس

 4815يف 1555/8/15

14

جلٕخ دساعخ ِؤمتش اٌىعٕي ٌٍتعٍيُ

 911يف 1555/7/45

10

جلٕخ عٍّيخ

 419يف 1551/4/4

19

أعذاد دٌيً

 1414يف 1551/15/11

17

جلٕخ اٌذساعبد اٌعٍيبِ /شوضيخ

18

جلٕخ أعذاد دٌيً

 977يف 1550/1/14

مثبٔيخ عشش :اجلّعيبد وإٌمبثبد

 عضى اجلّعيخ اجلغشافيخ اٌعشاليخ

ٔ بئت سئيظ اجلّعيخ اجلغشافيخ اٌعشاليخ فشع زلبفظخ اٌمبدعيخ
 عضى ٔمبثخ ادلعٍّني اٌعشاليخ

