
 

 

 

 

 

 

 

 

 انسٛطِ انصارّٛ
 

 

 

 

 ٌٍم انعبثديحضٍه عهً عجد انحضٍه  :   ـى ـــــــــاالســ

 
  51/8/5791: الز ــربضٚد انًٛـ

 يزعٔطانحبنخ انعٔجٛخ :

 يسهى :   انسٚـــــــــــبَخ

 جغطافٛخ :   صــــــانزـرـص

  رسضٚسٙ : ّــــــــــــانٕظٛف

 أسزبش يسبػس  انسضجخ انؼهًٛخ :

    جبيؼخ انقبزسٛخ /كهٛخ اٜزاة/قسى انجغطافٛخ:     ػُٕاٌ انؼًم

  hussein.abdulhussein@qu.edu.iq:كزطَٔٙ انجطٚس إالن

 

 

 

 انًؤْالد انؼهًٛخأٔالً : 

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 24/7/1999 كهٛخ اٜزاة القادسية

 6/3/2002 كهٛخ اٜزاة القادسية املاجستري

 هالدكتورا

 

 2/1/2019 كهٛخ اٜزاة القادسية

    أخرى

 
 

mailto:hussein.abdulhussein@qu.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 

 االنقبة انؼهًٛخصبَٛبً : 

 

 

 

 

 : انًقطضاد انسضاسٛخ انزٗ قًذ ثزسضٚسٓب صبنضب"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

ــ2002(،)2002ــ2002(،)2002ــ2002) جغرافٍخ انطقش اجلغرافية 1

2002) 

 
اجلغرافية  املعلوماتنظم  اجلغرافية 2

 اجلغرافية االجلغرافية

 (2002ــ2002)

 

ــ 2008( ،) 2008ـ 2007(،)2007ــ2006 جغرافٍخ انمىبخ اجلغرافية 3

 (2002-2000()2000ـ 2000) (2010ـ 2009(،)2009

  

(،2011-2012) 

 (2000ـ 2000) جٍومرفونوجٍخ اجلغرافية 4

 (2002ــ 2002) نصوص انكليزي اجلغرافية 5 

 6 

 

 

 ( اىل حد اآلن2013-2012من العام الدراسي )  املناخ التطبيقي اجلغرافية

 (2019-2018) االستشعار عن بعد)نظري( اجلغرافية 7

 

 :انزٙ أشطف ػهٛٓب( انطسبئم  ،االطبضٚح  ): ضاثؼب"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

 2015 اجلغرافية )دراسة يف جغرافية املوارد املائية(يف حمافظة القادسية مشروع  الثرمية  االروائي 1

 

 ربرٌد انحصول عهى انهقت  انهقت انعهمً  د

 2/2/2002 مدرس مضبعد  0

 2/00/2002 مدرس 2

 
 02/2/2002 أصزبذ مضبعد 2

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انزٙ شبضك فٛٓبانؼهًٛخ ٔانُسٔاد انًؤرًطاد : ذبيسب"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بودرت 

 حضور(

مؤرمر انجٍئً اإلقهٍمً  1

األول نمحبفظبد جىوة 

 انوصط

محبفظً انىجف  22/2/2002ــ22 نهمدح مه

 االشرف

 حماضر

 األونى فً قضمانىدوح انعهمٍخ  2
انجغرافٍخ /كهٍخ اَداة /جبمعً 

انقبدصٍخ رحذ عىوان )اَثبر 

واالقزصبدٌخ وانجٍئٍخ  انضٍبصٍخ

انمٍبي فً انعراق انىبرجخ عه نمشكهً 

 مقبثم انمٍبي(طرح فكرح انىفط 
 

معة كلية اآلداب/ جا 2009تشرين االول 

 القادسية

 حماضر

يؤرًط )االرجبْبد انًؼبصطح فٙ انؼهٕو  3

  االَسبَٛخ قطاءح ٔرطجٛقب(

 حماضر جبيؼخ انقبزسٛخ/كهٛخ اٜزاة 79-78/3/7157

َسٔح) انزًُٛخ انسٛبسٛخ ٔ يقٕيبد ثُبء  4

 انسٔنخ انًسَٛخ فٙ انؼطاق(

جبيؼخ انقبزسٛخ/كهٛخ  9/1/7157

 اٜزاة/قسى انجغطافٛخ

 حماضر

انًشبضٚغ فٙ انجٛئخ َسٔح ػهًٛخ حٕل اصط  5

 انحضطٚخ فٙ حم انًشكالد انحضطٚخ
 حضٕض جبيؼخ انقبزسٛخ/كهٛخ اٜزاة 78/1/7152

 حضٕض جبيؼخ انقبزسٛخ/كهٛخ اٜزاة 1/1/7159 انزططف إَاػّ،  يربططِ،  ٔططق يٕاجٓزّ 6

 يؤرًط رطجٛقبد َظى انًؼهٕيبد انجغطافٛخ  7

(GIS)  انًكبَٛخفٙ األثحبس  

 حماضر جبيؼخ انقبزسٛخ/كهٛخ اٜزاة 51/55/7158

َسٔح) انؼطاق ٔيحبٔض انصطاع فٙ انشطق  8

 األٔسظ(

 حماضر جبيؼخ انقبزسٛخ/كهٛخ اٜزاة 58/57/7158

َسٔح)االثؼبز انجغطافٛخ نهًشكالد انجٛئخ  9

 ثٍٛ انًفبْٛى ٔ انزحهٛم انًكبَٙ(

 حماضر جبيؼخ انقبزسٛخ/كهٛخ اٜزاة 53/57/7158

-7152يؤرًط انزقًٕٚٙ انًقبضٌ نالػٕاو) 10

( كهٛخ االزاة 7159-7158()7159

 /جبيؼخ انقبزسٛخ

 حماضر جبيؼخ انقبزسٛخ/كهٛخ اٜزاة 57/57/7158

  االذطٖ: األَشطخ انؼهًٛخ  سبزسب" 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

power point التأهيل التربوي  تعليم برنامج 
 التعليم االلكتروني الفضائيةتفسير المرئيات 

 دورة تقنيات التعلم     Google scholar لية استخدامآ

  المدن الذكية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔ شٓبزاد انزقسٚط. انجٕائع كزت انشكط ، : "سبثؼب

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

رضًُٛب  77/3/7112فٙ  992كزبة شكط ش٘ انؼسز ط ع / 1

 نهجٕٓز فٙ أنقبء انًحبضطاد يجبَب
 6002 يٍ ٔظاضح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ

يٍ انسٛس انؼًٛس رٕنٙ يسؤٔنٛخ ٔحسِ انًكزجخ  8/51/7118( ثزبضٚد 7112كزبة شكط ش٘ انؼسز) 2

 فٙ كهّٛ اٜزاة جبيؼّ انقبزسٛخ

6002 

 6002 يٍ انسٛس انؼًٛس 73/9/7117ثزبضٚد  5739كزبة شكط ش٘ انؼسز  3

( ذالل رٕنٙ يُصت 7انحصٕل ػهٗ كزبة شكط ػسز) 4

 يؼبٌٔ انؼًٛس نهشؤٌ انؼهًٛخ ٔ انسضاسبد انؼهٛب
 6002 يٍ يكزت انسٛس ضئٛس انجبيؼخ

شكط ذالل رٕنٙ يُصت يؼبٌٔ انؼًٛس نهشؤٌ  ت( كز3ٔ) 5

 انؼهًٛخ ٔ انسضاسبد انؼهٛب
 6002 يٍ يكزت انسٛس انؼًٛس

 6002 يٍ انسٛس ضئٛس انجبيؼخ 71/5/7159ربضٚدة 5589كزبة شكط ش٘ انؼسز 6

 6002 يٍ انسٛس انؼًٛس 55/1/7159ة ربضٚد 5918كزبة شكط ش٘ ال ػسز 7

 1519كزبة شكط يٍ انسٛس انؼًٛس ش٘ ال ػسز 8

 71/55/7151ثزبضٚد

 6002 يٍ انسٛس انؼًٛس

 6002 يٍ انسٛس انؼًٛس 79/57/7152ثزبضٚد  1913كزبة شكط ش٘ ال ػسز 9

رضًُٛب  77/3/7112فٙ  992كزبة شكط ش٘ انؼسز ط ع / 10

 نهجٕٓز فٙ أنقبء انًحبضطاد يجبَب
 6002 يٍ ٔظاضح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ

كزبة شكط رٕنٙ يسؤٔنٛخ ٔحسِ انًكزجخ فٙ كهّٛ اٜزاة  11

 8/51/7118( ثزبضٚد 7112جبيؼّ انقبزسٛخ ش٘ انؼسز)
 6002 يٍ انسٛس انؼًٛس

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انجحٕس انؼهًٛخ  :صبيُب"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 7119 رغٛط انًُبخ انؼبنًٙ ثٍٛ انسٔل انًسزفٛسح يُخ ٔانًزضطضح )يشزطك( 1

 7118 انجؼس انسٛبسٙ نهزسْٕض انجٛئٙ فٙ انسٔل انُبيٛخ فٙ ظم انؼٕنًخ االقزصبزٚخ 2

 يُبذّٛ زضاسخ رطجٛقٛخ ػهٗ يطكع يسُّٚ انسٕٚاَٛخ ٔأططافٓب )يشزطك(  يؼٛبض انطاحخ انجبٕٚ 3

 

7117 

رقٛٛى انكفبءح انٕظٛفٛخ نهفضبءاد انًفزٕحخ ضًٍ يجًؼٙ اإلسكبٌ انصُبػٙ ٔانجًؼٛخ فٙ  4

 انسٕٚاَٛخ )زضاسخ فٙ جغطافٛخ انًسٌ(  )يشزطك(

7151 

 7157 أضٕاء يُطقّٛ نًُٓجّٛ انجحش انجغطافٙ زضاسخ اسزقطائٛخ الطبضٚح جبيؼٛخ 5

تكنلوجيا النانو والتصميم الهندسي التقليدي في التحكم بخصائص المناخ  يأثر استراتيجيت 6
 التفصيلي لألبنية)دراسة مقارنة(

7157 

)زضاسخ ثٛئٛخ يٍ يُظٕض انزحسٚبد انزٙ رٕاجّ َٕػّٛ ٔكًّٛ انًٛبِ انسطحٛخ فٙ انؼطاق  7

  جغطافٙ(

 

7157 

أصط أرسبع انًسٖ انحطاض٘ فٙ رشكٛم ثؼض انظٕاْط انجٕٛيطفٕنٕجٛخ فٙ انٓضجخ انغطثٛخ )زضاسخ  8

 فٙ ػهى انجٕٛيطفٕنٕجٛخ انًُبذٛخ(

7157 

 انزحهٛم انًكبَٙ نسضجخ انزٓطؤ نهٕحساد انسكُٛخ فٙ يسُٚخ انسٕٚاَٛخ )زضاسخ فٙ جغطافٛخ انًسٌ( 9

 )يشزطك(

7153 

 ( في بناء االقتصاد المعرفيGISدور مخرجات تطبيق برنامج) 10

 

7157 

 7158 )يشزطك(تقييم الراحة البايومناخية لشاغلي الفضاءات الداخلية لألبنية في مدينة الديوانية 11

ين في مالتوجهات التخطيطية و التصميمية ذات الصلة بالمناخ وفق رؤية المخططين و المصم 12

 )يشزطك( مدينة الديوانية.

7159 

 انكزت انًؤنفخ أٔ انًزطجًخ.:"ربسؼب

 سُخ انُشط أسى انكزبة د

5   

7   

3   

1   

1   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بد .ــ:انهغ "ػبشطا

 ًعرث             

 اوكهٍزي           

 


