الســــيــرة الذاتــيـــــــة
C.V
 االسم  :الدكتور حسين عليوي ناصر حسين الزيادي .
 العنوان  :العراق  -محافظة ذي قار  /قضاء سوق الشيوخ .
 مكان العمل :جامعة ذي قار  /كلية اآلدا  /قسم الجغرافية.
 اللقب العلمي  :أستاذ
 البريد االلكتروني  Hussein.h@utq.edu.iqاو hhuusseei@gmail.com
 البكالوريوس  :جامعة بغداد – كلية التربية (ابن رشد) .





الماجستير :جامعة البصرة  ،كلية التربية للعلوم االنسانية.
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التخصص العام  :علم الجغرافية .
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 تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة 1991/11 /11م االمر 44313في .1991/11/11
املناصب التي شغلها







عميد كلية التربية االساسية بحسب االمر الوزاري م و د/خ 154/في .1112/9/41
معاون العميد للشؤون العلمية بحسب االمر  15119في .1119/11/19
رئيس قسم الجغرافية بحسب االمر االداري ذي العدد  1225/51/7في .1114/9/15
مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في جامعة ذي قار بحسب األمر
الجامعي المرقم  1341/51/7بتاريخ .1111 /1/13
مقرر قسم الجغرافية في  ،1112/11/12ولغاية .1114/11/13
مقرر الدراسات العليا في قسم الجغرافية بحسب األمر  1739/51/7في .1111/2/11

االجنازات العلمية







لديه ( )111بحثا ً منشورا ً في المجالت المحلية والعربية والعالمية.
لديه سبعة كتب مؤلفة اثنان منها منهجيان يدرسان في كليات اآلدا .
االستاذ االول المتميز في جامعة ذي قار لألعوام 1115-1111و 1113-1115و1117-1113
ناقش ( )24رسالة واطروحة داخل العراق وخارجه.
شارك باحثا ً في ( )91مؤتمرا ً علميا ً داخل العراق وخارجه .
عمل مستشارا ً وخبيرا ً علميا ً مع وزارة التخطيط العراقية.
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عمل خبيرا ً علميا ً ألكثر من ( )111بحث ورسالة واطروحة.
اشرف على ( )11طالب ماجستير ودكتوراه داخل العراق وخارجه.
عضو اتحاد اإلحصائيين العر .
عضو لجنة خبراء علم الجغرافية.
عضو اتحاد المبدعين العر – فرع العراق.
عضو منصة اربد للعلوم االجتماعية.
ترأس وشارك في عضوية العديد من اللجان العلمية واالدارية .
حاصل على عشرات الشهادات والجوائز العلمية من جهات مختلفة.
له اكثر من أربعون دراسة ومقالة منشورة في الصحف المحلية والعربية.
عضو اللجنة االستشارية في مجلة آدا ذي قار وفي مجلة االطروحة لعام 1112
شارك في العديد من الدورات التدريبية بوصفه مدربا ً ومتدربا ً
له مبادرات اجتماعية متعددة منها الحمالت التطوعية وزيارات المبرات ومعاهد الصم والبكم

الكـــتب املـــؤلفة
.1
.2

.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

كتا الجغرافية االجتماعية (مبادئ وأسس وتطبيقات) وهو كتا منهجي يدرس في كليات اآلدا /
المرحلة االولى  ،وهو تأليف مشترك مع أستاذ الجغرافية البشرية في جامعة البصرة الدكتور باسم
عبد العزيز العثمان  ،ويقع الكتا في ستة فصول.
كتا (جغرافية الوطن العربي) وهو تأليف مشترك مع أستاذ جغرافية السكان في جامعة البصرة
الدكتور باسم عبد العزيز العثمان  ،ويقع الكتا في ثالثة عشر فصال .يحتوي على الخصائص
الطبيعية والبشرية ونشر الكتا عام  1115وهو كتا منهجي مجاز من قبل جهاز االشراف
والتقويم في الوزارة  ،فضالً عن كونه يدرس في الجامعات االردنية.
كتا (جغرافية الجريمة مبادئ واسس)  ،وهو تأليف منفرد يقع الكتا في ستة فصول تناول
عناصر الجريمة وتفسيراتها وعالقتها بعلم الجغرافية  ،فضال عن التحليل المكاني لها وخصص
الفصل االخير للجرائم المستحدثة  ،والكتا يدرس لطلبة الدكتوراه في اقسام الجغرافية .
كتا (ارض الحضارات -جغرافية محافظة ذي قار ) يقع في ( )14فصال تناول مدخال تاريخيا
للمحافظة والعوامل الطبيعية المتمثلة بالتركيب الجيولوجي والمناخ والتربة والنبات الطبيعي
والموارد المائية بينما تناول الجانب البشري السكان والزراعة والصناعة والنقل والسياحة .
كتا (ناحية الفهود دراسة اقليمية باستخدام  )GISوهو تأليف مشترك مع ا.د.رحيم حميد عبد .
كتا (أسس وأخالقيات البحث العلمي) ،يتناول الكتا مفهوم االستالل واالنتحال وأسس المناقشات
االكاديمية وعالقة الطالب واالستاذ المشرف ،والهدف االساس من الكتا هو نشر المبادئ والقيم
األخالقية التي تُبنى عليها البحوث العلمية أهداف المشروع العمل على تحقيق الجودة في البحث
العلمي.
كتا (موسوعة اهوار جنوبي العراق) يتناول الخصائص الطبيعية والبشرية ألهوار العراق.
كتا (خطة التنمية المكانية لمحافظة ذي قار للمدة  1111-1111باالشتراك مع ا.م.د .عدنان
الشدود عميد كلية االدارة واالقتصاد .
المساهمة في تأليف كتا وثيقة استراتيجية تنمية محافظة ذي قار لعام  1115-1111مع رؤساء
الدوائر في المحافظة .
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 .11كتا قيد االنجاز بعنوان(ثالثية العالقة بين التخطيط والجغرافية والتنمية) باالشتراك مع احد
اساتذة االردن.
 .11كتا قيد االنجاز بعنوان(جغرافية المشكالت االجتماعية اسس وتطبيقات ) باالشتراك مع ا.د .باسم
عبد العزيز العثمان من جامعة البصرة.

كتب الشكر والشهادات واالومسة
 لديه أكثر من( )171كتا شكر وتقدير من وزراء ورؤساء جامعات وعمداء كليات ورؤساء
مؤسسات ودوائر وهيئات .
 411 شهادة تقديرية من جهات محلية ودولية.
 4 اوسمة من جهات عالمية.
اللجان العلمية















عضو في لجنة تحليل البيانات التابعة لمجلس محافظة ذي قار والمتضمن إعداد خطة استراتيجية
 52115/في  .1111/3/14والصادر من رئاسة مجلس
للمحافظة بحسب األمر اإلداري المرقم
محافظة ذي قار.
عضو في دائرة التنمية االقليمية والمحلية  /قسم التخطيط المحلي التابعة لوزارة التخطيط بحسب كتا
الوزارة المرقم  14971/3/1في  . 1111/2/13ومرشح من قبل كلية اآلدا للتعاون العلمي مع الدائرة
المذكورة بحسب كتا الكلية المرقم  1754/51/7في . 1111/2/14
عضو لجنة الترقيات المركزية في كلية اآلدا .
عضوا ً ورئيسا ً للجنة العلمية في قسم الجغرافية للمدة 1112 -1113
عضو ورئيس لجنة الدراسات العليا في قسم الجغرافية للمدة 1112-1119
عضو في لجنة تحليل البيانات التابعة لمجلس محافظة ذي قار والمتضمن إعداد خطة استراتيجية
 52115/في  .1111/3/14والصادر من رئاسة مجلس
للمحافظة بحسب األمر اإلداري المرقم
محافظة ذي قار.
عضو لجنة إعداد األطلس اآلثاري لمحافظة ذي قار بموجب األمر اإلداري ذي العدد  111/12/7في
 1111/7/5والصادر من عمادة كلية اآلدا .
عضو في المشروع البحثي الريادي (اطلس محافظة ذي قار) بحسب االمر ذي الرقم  1197في
.1111/11/1
عضو اللجنة العليا لضمان الجودة في جامعة ذي قار بحسب االمر الجامعي ذي العدد  134/12/7في
.1113/1/14
عضو اللجنة التدقيقية للتصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية لعام .1117
رئيس لجنة نظم المعلومات الجغرافية في جامعة ذي قار.
عضو في اللجان التحضيرية والعلمية لعشرات المؤتمرات والندوات التي أقامتها كلية اآلدا وقسم
الجغرافية .
عضو لجنة خبراء علم الجغرافية بحسب االمر الوزاري ق 1314/5/7/في 1112/1/14
عضو لجنة متابعة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث مناهج علوم الجغرافية بحسب االمر  1394في
 1112/1/13والصادر من وزارة التعليم العالي /دائرة البحث والتطوير
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النشاطات املتعلقة بالتعاون مع املؤسسات والدوائر احلكومية.








التعاون مع مجلس محافظة ي اةاف فةع ادة ا (وثيقة اتةتتاجيجي محافظة ي اةاف لل ة () 2115-2111
والوثيق من اد ا مجلس محافظ ي ااف لجن التخطةي استةتتاجيجع م مطةعة اف الءةيان للناةتم النجة
اسشتف (يكتت ات ان ال اافكين فع اد ا الخط فع ص 198من الوثيق ).
التعاون مع م يتي جخطي محافظ ي ااف  /ائت التن ي اإلالي ي وال حلي  /اسم التخطي ال حلع التابع
لوزاف التخطي بحسب كتاب الوزاف ال تام  13971/6/4فع  . 2111/8/16ومتشح من اةل كلي
اآل اب للتعاون العل ع مع ال ائت ال ذكوف بحسب كتاب الكلي ال تام  1753/54/7فع . 2111/8/23
التعةةاون مةةع مجلةةس محافظ ة ي اةةاف مةةن ة ل ال اةةافك فةةع لجن ة التخطةةي استةةتتاجيجع و لجن ة جحليةةل
الةيانات التابع ل جلس محافظ ي ااف وال تء ن إد ا ط إتتتاجيجي لل حافظة بحسةب ارمةت اإل اف
ال تام ب  58415/الصا ف من مجلس ال حافظ .
التعةةاون مةةع م يتي ة بل ي ة النا ةةتي م بحسةةب كتةةاب م يتي ة بل ي ة النا ةةتي ال ةةتام  29258فةةع 23
 2111/12/وال تعلق بص حي مواع الط ت الصحع.
دءو لجن اد ا ليل اهواف وآثاف محافظ ي ااف2118 /
دءو لجن التتبي فع مجلس محافظ ي ااف لعام .2119

املـــــواد التي قام بتدريسها

- 1اتاليب الةحث لل تحل اسولى – بكالوفيوس.
- 2جغتافي السكان لل تحل الثالث – بكالوفيوس.
- 3جغتافي اوفاتيا لل تحل الثاني – بكالوفيوس .
- 4ال فات ال ي اني لل تحل الثالث – بكالوفيوس .
- 5جغتافي الصناد لل تحل التابع  -بكالوفيوس.
- 6الجغتافي التافيخي لل تحل التابع  -بكالوفيوس.
- 7الختائ ال وضودي لل تحل الثاني – بكالوفيوس
 - 8حقوق اسنسان لل تحل اسولى /بكالوفيوس جغتافي .
- 9ال ي قتاطي فع اسم التافيخ لل تحل الثاني – بكالوفيوس.
الطاا ال تج لطلة ال اجستيت.
- 11
جغتافي النقل وال وا ت لطلة ال اجستيت .
- 11
التوطن الصنادع لطلة ال اجستيت فع اسم الجغتافي .
- 12
التن ي الةاتي لطلة ال اجستيت/كلي اآل اب  /اسم الجغتافي .
- 13
جغتافي السكان لطلة ال اجستيت/كلي اآل اب  /اسم الجغتافي .
- 14
الجغتافي السياحي لطلة ال اجستيت/كلي اآل اب  /اسم الجغتافي .
- 15
جغتافي النقل لطلة ال تحل الثاني – بكالوفيوس /اسم الجغتافي .
- 16
جغتافي العتاق لطلة ال تحل التابع – بكالوفيوس /اسم الجغتافي .
- 17
ا ايات الةحث العل ع لطلة ال اجستيت/كلي اآل اب  /اسم الجغتافي .
- 18
ا ايات الةحث العل ع لطلة ال كتوفاه/كلي اآل اب  /اسم الجغتافي .
- 19
التلوث الةيئع لطلة ال كتوفاه/كلي اآل اب/جامع ي ااف
- 21
فلسف الجغتافي لطلة ال كتوفاه/كلي اآل اب/جامع ي ااف
- 21
منهج الةحث لطلة ال اجستيت /كلي اآل اب/جامع ي ااف
- 22
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البحــــــــــــوث املنــــــشورة(داخل العراق وخارجه)
جهة النشر

المجلة

المجلد والعدد

تاريخ النشر

ت

عنوان البحث

1

التةاين ال كانع لألمتاض اسنتقالي فع
محافظ ي ااف لل 2117-2113
مستويات الخصوب والعوامل ال ؤثت فيها
ل ناطق اهواف جنوب العتاق
التوزيع الجغتافع لسكان تلطن د ان لل
2113 - 1993
مستويات الخصوب و العوامل ال ؤثت فيها
ل ناطق اهواف جنوب العتاق

.حسين الزيا

جامع ي
ااف
جامع
الةصت
جامع بغ ا

مجل كلي التتبي
للعلوم اسنساني
مجل آ اب الةصت

.حسين الزيا

5

التوزيع السكانع وجغيته فع ال لك العتبي
السعو ي لل  2114-1993فات فع
جغتافي السكان باتتخ ام GIS

.حسين الزيا

جامع
الةصت
جامع ي
ااف

الع  1ال جل 1ص-77
87
الع  54م ص-248
267
الع  93لسن 2111
ص124-91
ال جل  1الع 54

2111

6

التةاين ال كانع لظاهت الط ق فع محافظ
ي ااف ( فات فع الجغتافي اسجت ادي )

.حسين الزيا

جامع بغ ا

7

التوزيع الجغتافع لسكان الج هوفي الي ني

.حسين الزيا

جامع بغ ا

8

التحليل الجغتافع ل اكل الحوثيين فع الي ن

.حسين الزيا

الهجت ال ا لي لسكان م لك الةحتين
بحسب جع ا 2111
التةاين ال كانع لةعض مؤشتات التن ي
الصحي فع العتاق

.حسين الزيا

2
3
4

الباحث

.حسين الزيا
.حسين الزيا

مجل آ اب بغ ا
مجل آ اب الةصت

2111
2111
2111

الع  1م ال جل  1م ص
125-119

2111

 68ال جل 1

2112

65

2111

الع 13

2111

مجل آ اب الةصت

الع 57

2111

مجل جامع ي ااف
العل ي

الع  2ال جل 6

2111

ماافك فع ال ؤج ت
الجغتافع ارول لكلي
اآل اب 2111/12/2-1

ماافك فع مؤج ت جامع
بغ ا

2111

مجل آ اب ي ااف

الع 3

2111

مجل آ اب الكوف

الع 11مص411-283

2111

مجل كلي التتبي

الع  3ال جل 1

2111

15

جتبي الجاموس فع اهواف محافظ ي ااف

.حسين الزيا
م.م .ماج دة الل

جامع ال ثنى

مجل اوفوك للعلوم
اإلنساني

ال جل 4الع 3

2111

13

مكافح الفسا و وفها فع التن ي فات
شامل دن الفسا ال الع واإل اف

.حسين الزيا

هيئ النزاه

ماافك فع مؤج ت مكافح
الفسا  2111/12/8بغ ا

مقةول للنات فع مجل
النزاه والافافي العتااي

2111

17

بعض مؤشتات التن ي فع اهواف جنوب
العتاق

.حسين الزيا

جامع وات

مجل كلي التتبي
بحث فع ال ؤج ت العل ع
التابع لجامع وات كلي
التتبي

د اص بةحوث
ال ؤج ت ص949

2111

12

التةاين ال كانع لألمتاض اسنتقالي فع
اءان توق الايوخ لل 2111-2114

جامع ي
ااف

مجل جامع ي ااف
العل ي

مقةول للنات
 11716/54/7فع
2111/11/11

2111

19

ازم ال ياه فع العتاق....اتةابها وج ادياجها
وآفااها ال ستقةلي

.حسين الزيا

جامع متاكش
-ال غتب

جامع متاكش

مقةول للنات فع ال ؤج ت ال ولع
لل واف ال ائي
والةيئ GIWEHال نعق فع
م ين متاكش لل

2111

.حسين الزيا

جامع بغ ا

مجل آ اب بغ ا

.حسين الزيا

جامع ميسان

9
11
11
11
14
11

11
11
11

14

ال قومات الجغتافي للسياح فع اهواف
جنوبع العتاق
ن و السكان وجوزيعهم فع اهواف محافظ
ي ااف لل 1997-1977
الهجت ال ا لي لسكان ال لك العتبي
السعو ي بحسب جع ا 2114
التوزيع الجغتافع لسكان اهواف جنوبع
العتاق

ال قومات الجغتافي للسياح فع اهواف
جنوبع العتاق
التوزيع الجغتافع لزفاد النخيل فع
محافظ ي ااف
ال وف السياتع ل ول اطت فع حتكات
التغييت العتبي

بعض مؤشتات التن ي الةاتي فع ول
مجلس التعاون الخليجع

.حسين الزيا
.حسين الزيا
.حسين الزيا
.حسين الزيا
.حسين الزيا

.حسين الزيا
م.م .حاكم نا ت

جامع
الكوف
جامع
الةصت
جامع ي
ااف
جامع بغ ا
جامع ي
ااف
جامع ي
ااف
جامع ي
ااف

.حسين الزيا

جامع ي
ااف

.حسين الزيا

جامع الةصت م
متكز فاتات

الخليج

مجل آ اب ي ااف
الج عي الجغتافي
العتااي
الج عي الجغتافي
العتااي
مجل الةحوث
الجغتافي

مجل كلي اآل اب د
بةحوث ال ؤج ت

اص

2111

مجل اآل اب

مقةول للنات بحسب اسمت
ي الع 141

2111

مجل كلي اآل اب
د اص

2112

2112

ماافك فع مؤج ت متكز
فاتات الخليج  /لل
2112/4/26-25م

مقةول للنات بحسب اسمت 411
ن ش فع 2112 /11/7م
مناوف فع ال جل الثانع

2112

5

الباحث

جهة النشر

المجلة

المجلد والعدد

تاريخ النشر

ت

عنوان البحث

شتك
ال ؤانع
العتااي

ماافك فع ال ؤج ت
ال ولع ارول لاتك
ال ؤانع العتااي لل -1
2112/11/2

مقةول للنات فع مجل
ال ؤانع العتااي بحسب
اسمت  5613فع
2112/9/28

2112

11

مينان الفاو الكةيت ضتوف ااتصا ي جن وي
ملح

.حسين الزيا

مجل اوفوك –جامع
ال ثنى

ال ؤج ت العل ع لكلي اآل اب –
جامع ي ااف لل /2/23-22
 2112ال وتوم اتهام
الجامعات ومجالس ال حافظات

15

التةاين ال كانع ل ؤشتات الصح فع
محافظ ي ااف

.حسين الزيا

جامع ي
ااف

مجل آ اب ي ااف

ال جل  3الع  9ص
252

13

ن و السكان فع اهواف جنوب العتاق
لل 2117-1977

.حسين الزيا

جامع ي
ااف

17

ال قومات الجغتافي للسياح فع اهواف
جنوبع العتاق

.حسين الزيا

جامع
كتب ن

القع فع ال ؤج ت ال ولع
لكلي العلوم السياحي /
جامع كتب ن لل -11
2114/3/12

2114

مقةول للنات

12

جطوف الفكت الجغتافع فع
الحءافات الق ي

.حسين الزيا

جامع
ال ثنى

مجل اوفوك م
ماافك فع ال ؤج ت العل ع
الخامس لجامع ال ثنى لل
2113/3/27-26

ال جل ( )7مالع ()1
مص322-297

2114

19

بعض مؤشتات التن ي فع محافظ ي ااف

.حسين الزيا

جامع
الكوف

مجل آ اب الكوف

ماافك فع ال ؤج ت العل ع
الذ جعق ه كلي اآل اب –
جامع الكوف

2113

41

التةاين ال كانع لظاهت الةطال فع العتاق
لعام 2111

.حسين الزيا

ال ؤتس
الوطني للتن ي
والتطويت

مجل التن ي
والتطويت

ماافك فع ال ؤج ت الوطنع
ارول لل ؤتس الوطني للتن ي
والتطويت

2113

41

الزفاد ال ح ي فع محافظ ي ااف

 .حسين الزيا
م.م .ماج دة هللا

جامع
الكوف

مجل الةحوث
الجغتافي

الع -17ص127

2113

41

التوزيع الجغتافع لسكان محافظ
ي ااف

.حسين الزيا

جامع
القا تي

مجل جامع
القا تي

مناوف الع  4ال جل
 6مص 431-399

2113

44

جأثيت العا ات والتقالي اسجت ادي
فع د ليات اإلنتاج الزفادع
الجزن الجنوبع من السهل التتوبع ان ويجا

.حسين الزيا

2113

41

التحليل ال كانع لن و تكان محافظ ال ثنى
لل 2112-1978

.حسين الزيا
م.م.دة الجليل دة
الوهاب

مجل كلي اآل اب
مقةول بحسب اسمت
 2121فع
2113/4/22
اوفوك للعلوم
اسنساني م ص-253
274

ماافك فع مؤج ت جامع
الكوف ال ولع –كلي
اآل اب لل -24
2113/4/25
الع ( )2ال جل ()7

2114

45

ظاهت الفقت وانعكاتاجها اسجت ادي -
العتاق ان ويجا

جامع
الكوف

مقةول بحسب اسمت 1141
فع  2113/9/23الصا ف
من متكز فاتات الكوف

ماافك فع مؤج ت متكز
فاتات الكوف لل
2113/11/28-27

2113

43

ال وف الجغتافع فع جحقيق التن ي ال ست ام

.حسين الزيا

جامع بابل م
ص -455
471

مجل كلي التتبي
ارتاتي /جامع بابل
الع 12

القع فع ال ؤج ت العل ع
الخامس لجامع بابل /
التتبي استاتي لل -13
2112/11/14

2113

47

وف الجامع فع جن ي ال جت ع و نع
القتاف السليم

.حسين الزيا

الجامع
ال ستنصتي

42

العاوائيات – مفهومها – اتةابها -معالجاجها

.حسين الزيا

بغ ا

مجل الجامع
ال ستنصتي
مؤج ت اسحصائيين
العتب

ماافك فع مؤج ت الجامع
ال ستنصتي 2113

2113

بحث ماافك فع مؤج ت
اسحصائيين العتب لل -21
2113/11/21

2113

49

جذبذب مساح اهواف جنوبع العتاق بواتط
اتتخ ام جقنيات استتاعاف دن بع

.حسين الزيا

جتكيا

اتتنةول  -جتكيا

ال ؤج ت ال ولع للجيوماجيكس و دلوم
اسفض فع اتتنةول  -جتكيا 28-24
نوف ةت 2113

2113

11

وااع الةحث العل ع فع الجامعات العتااي
وتةل اسفجقان به

.حسين الزيا

جامع ي
ااف

مجل جامع ي ااف

ال ؤج ت اسول للجو واسدت ا ي
فع جامع ي ااف 2114/4/16

2114

مجل جامع الزفاان
للعلوم اسنساني

د اص بةحوث ال ؤج ت
العل ع اسول لتطويت الةحث
العل ع فع العالم العتبع

2114

2113

فع التخطي والتن ي

15

الةحث العل ع فع العالم العتبع وااعه –
مااكله  -وفه فع م ال جت ع

م.م .حسام

ةاف

.حسين دليو
نا ت الزيا

.حسين الزيا

و

جامع
الكوف
جامع ال ثنى

جامع الزفاان
-اسف ن

2113

6

ت

عنوان البحث

13

التحليل الجغتافع لتتبي است اك فع
محافظ ي ااف

.حسين الزيا
ماج دة هللا

17

ال قومات الجغتافي للسياح فع اهواف
جنوبع العتاق

.حسين الزيا

12

كفان الخ مات الصحي فع محافظ ي ااف

.حسين الزيا

جامع وات

فكت جع الزوجات اع إتتائيل واثتها
دلى او ال ول
التةاين ال كانع لجتي تع القتل والستا فع
محافظ ي ااف

.حسين الزيا
 .مه فليح
.حسين الزيا
م.م .هاشم ل

جامع
الةصت
جامع ي
ااف

متا الح ز الاتاع وجأثيته دلى ن و
السكان

.حسين الزيا

جامع
الكوف

مجل جامع الكوف

51

التةاين ال كانع ل اكل الفقت فع العتاق

.حسين الزيا

جامع بغ ا

مجل الةحوث
الجغتافي

55

جحليل جغتافع للنقل الحءت فع محافظ
ي ااف

.حسين الزيا

جامع ي
ااف

مجل التتبي

جحليل جغتافع لظاهت الةطال فع العتاق

.حسين الزيا

ول الع ال دن التتول اسدظم

.حسين الزيا

جامع ي
ااف

التةاين ال كانع لظاهت الةطال فع العتاق

.حسين الزيا

جامع ي
ااف

مجل آ اب جامع ي
ااف

59

وف العلوم الجغتافي فع جحقيق التن ي
ال ست ام

.حسين الزيا

ال نظ
اسوفودتبي
سبحاث الةيئ
وال ياه
والصحتان

ال جل ال ولي للةيئ
وال ياه  -ماناستت –
بتيطانيا

31

الختيط اسالي ي ل حافظ ي ااف

31

التحليل الجغتافع للخ مات الصحي فع
م ين توق الايوخ وافااها ال ستقةلي
فات فع جغتافي الخ مات باتتخ ام
GIS

31

ججليات حقوق اسنسان فع فكت اسمام
الحسين (ع)

.حسين الزيا

19
51

51

53

57

الباحث
م.

جهة النشر

المجلة

المجلد والعدد

تاريخ النشر

كلي ال أمون
الجامع

مجل كلي ال أمون
الجامع

الع 24
47-78

2114

جامع
كتب ن

مجل كلي العلوم
السياحي -جامع
كتب ن

القع فع ال ؤج ت ال ولع
لكلي العلوم السياحي /
جامع كتب ن لل -11
2114/3/12

2114

مجل كلي التتبي /د
اص بةحوث ال ؤن تم
ص1251-1214

د اص بةحوث
ال ؤج ت العل ع السابع
لجامع وات لل -12
2113/3/13

2114

مجل آ اب الةصت

الع  73لسن 2115

2114

جامع هوك

ماافك فع مؤج ت
جامع هوك
جامع ي ااف

مجل اوفوك /جامع
ال ثنى

.حسين الزيا
وم.م.ح ز دةاس ح

.حسين الزيا
م .حاكم نا ت

مجل آ اب ي ااف

مجل جامع
ي ااف

مجل جامع ي ااف

جامع ي ااف

34

التحليل الجغتافع ل اكل استكان فع
محافظ ي ااف

.حسين الزيا
م .حاكم نا ت

جامع ال ثنى

اوفوك للعلوم
اسنساني

ت

عنوان البحث

الباحث

جهة النشر

المجلة

مقةول للنات فع مجل
آ اب ي ااف
ماافك فع مؤج ت
ال زافات ال يني –
الكوف لل -22
2114/11/25
ماافك فع مؤج ت كلي
التتبي (ابن فش )
بالتعاون مع العتة
الكاظ ي 2114/4/4-2
القع فع الن و العل ي
لكلي التتبي –جامع ي
اافيوم 2114/4/11
القع فع ال ؤج ت العل ع
ال ولع اسول لجامع
هوك لل -7
2114/5/9
القع فع مؤج ت حةيب هللا
الثامن بتافيخ
2114/12/22
الع ()13
ص251 - 213
ال جل  2الع  :الع 1

2114
2114

2114

2114

2114

2114
2115

2114

مقةول للنات بحسب اسمت
 491فع 2114/12/15

2114

ال جل ( )9حزيتان
2114
ص213

2114

ماافك فع مهتجان
الحوفان الذ ااامته
وجامع ي ااف
الع /1ج2مجل ()8
لسن 2115
ص224-189

المجلد والعدد

2115
2115

تاريخ النشر
7

31

التةاين ال كانع للجتي فع م ين النا تي
دام  -2111فات فع الجغتافي
اسجت ادي

.حسين الزيا

جامع
الكويت

مجل فاتات الخليج
والجزيت العتبي

الع ( )158م ال جل
()41

2115

35

جحليل مكانع لكفان الخ مات الصحي فع اءان
الوفكان وآفااها ال ستقةلي ( فات فع جغتافي
الخ مات)

.حسين الزيا
م.م.شاكت دوا

جامع
ال ثنى

مجل اوفوك

ال جل  9الع 1
ص641-621

2116

33

اتت ام ال واف ال ائي فع الحءافات
الق ي حءافجع وا التاف ين والنيل
ان ويجا

.حسين الزيا

جامع
وات

مجل جامع وات

د اص بةحوث ال ؤج ت
العل ع التاتع ال نعق لل
2116-3-11-9

2116

37

جحليل جغتافع لتج عات السكن العاوائع
فع محافظ ي ااف

.حسين الزيا
م.م .حسام ةاف

ال جل  11الع 2
ص138

2116

جامع ي
ااف

مجل جامع ي ااف
العل ي

32

التوزيع ال كانع للخ مات ال جت عي فع
م ين توق الايوخ

.حسين الزيا
م.حاكم نا ت

مقةول
للنات

مجل اوفوك

2115

39

جحليل جغتافع لع ال اسطفال فع
م ين الس او

.حسين الزيا
م.م.شاكت دوا

مقةول
للنات

مجل جامع
القا تي

ال جل  16الع
الثانع ص279

2116

71

التةاين ال كانع ل ستويات الحتمان فع
العتاق

.حسين الزيا

جامع
الكوف

ال جل ال ولي ربحاث
العلوم اإلنساني

م الع  1ال جل 1

2116

71

التأثيتات الجيوبوليتيكي للخصائص السكاني
فع االيم كوف تتان

71

امكانات التن ي التيفي فع اءان الجةايش

مناوف

مجل كلي التتبي للعلوم
اسنساني

ال جل ( )7الع ()2

2117

74

اتتع است اسفض الحءتي فع م ين توق
الايوخ

مناوف

مناوف فع مجل ابحاث
الةصت

ال جل  41الع 4
ص211

2116

71

التةاين ال كانع ل متاض الستطاني فع
محافظ ي ااف

مناوف

مجل كلي التتبي للعلوم
اسنساني

ال جل  6الع  4ص119

2116

75

جحليل جغتافع لتج عات السكن العاوائع

.حسين الزيا
.تعا دة هللا
.حسين الزيا
تنان دةاس زياف
 .حسين الزيا
م .حاكم نا ت
.حسين الزيا
م.م.دةاس فاضل
.حسين الزيا
م.حسام ةاف ها

جامع
نوفوز

ال جل اسكا ي ي لجامع
نوفوز

ال جل  6الع 1

2117

مناوف

مجل جامع ي ااف

ال جل  111الع 21
ص279

2116

73

التةاين ال كانع لخصائص السكان فع محافظ
ي ااف

.حسين الزيا

مناوف

مجل آ اب ي ااف

الع ()17

2116

77

د ال اسطفال فع اءان توق الايوخ

.حسين الزيا

مناوف

مجل ابحاث ميسان

الع ()25ال جل ()13
ص169

2117

72

وف جقنيات استتاعاف دن بع فع اياس
مساحات اهواف جنوب العتاق لل -1977
2117

.حسين الزيا

جامع
وات

مجل كلي التتبي جامع
وات

د اص بةحوث
ال ؤج ت العل ع العاشت

2117

79

مقومات التن ي التيفي فع اءان التميث

.حسين الزيا

21

التحليل ال كانع للوااع التن و فع محافظ
ي ااف وابعا ه التن وي

.حسين الزيا

21
21

ارمن الثقافع فكيز اتاتي لتحقيق
ارمن اإلنسانع
التخطي االستتاجيحع لتن ي وج كين
ال تا فع الةل ان العتبي "مؤشتات
وحلول مقتتح "
الةع الجغتافع فع زياف اسفبعين

.حسين دليو
.حسين الزيا
.حنان ةحع
.دة النا ت فؤا

21

ت

عنوان البحث

كلي
ال أمون
العتة
الحسيني
جتكيا
اتتنةول

.حسين الزيا

العتة
الحسيني

.حسين الزيا

24

التحليل الجغتافع ل ؤشتات التن ي فع
محافظ ي ااف

جامع ي ااف

الباحث

2117

مجل آ اب ي ااف
مجل م ا اآل اب/
الجامع العتااي
مجل الع ي
جامع متمت جتكيا كلي
اسلهيات

موتود اسفبعين

د اص بةحوث ال ؤج ت
العل ع التابع ص-219
241
ماافك فع مؤج ت الع ي
التابع
د اص بةحوث ال ؤج ت
العل ع التابع لل تكز
اسوفبع للةحوث
ماافك فع مؤج ت متكز
ال فاتات والةحوث فع
العتة الحسيني

2117
2117
2117

2117

ج هوفي
مصت العتبي

مجل ال ص ف/جامع
العةقتي

الع  4يوليو 2117
مص151

2117

جهة النشر

المجلة

المجلد والعدد

تاريخ النشر

8

25

وف العلوم الجغتافي فع التخطي
والتن ي ال ست ام

.حسين الزيا

كلي التتبي -
بغ ا

23

وااع الةحث العل ع فع الجامعات العتااي
وتةل اسفجقان به

.حسين الزيا

كلي الكوت
الجامع اسهلي

87

التن ي التيفي فع اءان محافظ ي
ااف -اءان التفادع ان ويجا

.حسين الزيا

88
89
91
91
92

(استتتاجيجيات ال قتتح لتفعيل جقني نظم
ال علومات الجغتافي فع الح من ظاهتجع
الجتي واسفهاب)
جحليل جغتافع لوااع ال تا فع الةل ان العتبي
( فات فع ال ؤشتات التن وي مع اشاف
ا للعتاق)
بيوت القصب فع اهواف جنوب العتاق-
د تان يحاكع التتاث السومت
جحليل جغتافع لظاهت د ال اسطفال فع
م ين النا تي ( فات فع الجغتافي
اسجت ادة )
السياح فع اهواف جنوب العتاق مقوماجها
وتةل اتتث افها

.حسين الزيا
.حسين الزيا
.حسين الزيا
.حسين الزيا
م.م.حسام ةاف ها
.حسين الزيا

93

جحليل جغتافع لظاهت اسلحا فات فع
ارتةاب وال عالجات

94

معواات ومااكل زفاد اشجاف نخيل الت ت
فع محافظ ي ااف

.حسين الزيا
م .حي ف دمحم حسن

95

التستب ال فتع اتةابه ومعالجاجه –
محافظ ي ااف ان ويجا

اي اسنجاز

96
97

جحليل جغتافع لظاهت التعاطع واسججاف
بال خ فات
التةاين ال كانع لن و السكان وجوزيعهم فع في
اءان توق الايوخ

.حسين الزيا

اي اسنجاز
.حسين الزيا
م.م.ميعا حسين كتيم

98

اآلثاف اسجت ادي لتغييت الاوافع السكني إلى
شوافع ججافي (شافع الحةوبع ان وجا )

.حسين الزيا
م.م.د ن او

99

حجم السياح الواف الى محافظ ي ااف
وجواعاجها ال ستقةلي لل ()2125-2118

.حسين الزيا
م.م.ح ي دة هللا جةاف

111

111

112

113

114

التوزيع ال كانع لحوا ث الحتيق فع م ين
النا تي وآثافها الةيئي
ناد الطابوق فع ناحي اس

ح

.حسين الزيا
.دةاس زغيت
.حسين الزيا
الةاحث ميثاق الع ت
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املؤمترات املـــشارك فيها باحثا(داخل العراق وخارجه)
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-1ال ؤج ت العل ع الجغتافع التخصصع اسول لنظم ال علومات الجغتافي واستتاعاف دن بع الذ دق
جحت شعاف(نظم ال علومات الجغتافي واستتاعاف دن بع ثوف جقني فع جخطي وجن ي ال واف الطةيعي
والةاتي ) يوم 2119./3/13-12
 -1ال ؤج ت العل ع الثانع للعلوم اسنساني والذ دق جه جامع الكوف جحت شعاف العول وجح يات العصت
لل /23-22نيسان 2119.
-4ال ؤج ت الوطنع الجغتافع اسول الذ ااامته ائت الةحث والتطويت لل  2111/12/2-1وال وتوم
(ال ؤج ت الوطنع لتطويت التعليم العالع).
 -1ال ؤج ت العل ع اسول لكلي التتبي جامع ميسان لل  2111:/12/2-1الذ ااامته جامع ميسان بحثنا
بعنوان التوزيع الجغتافع لزفاد النخيل فع محافظ ي ااف
 -5ال ؤج ت العل ع الوطنع اسول الذ ااامه اسم الجغتافي جامع ي ااف وال وتوم إتهام الجامعات
ومجالس ال حافظات التخطي والتن ي اسالي ي لل 2112./2/22-21
 -6ال اافك فع الن و العل ي التع ااامها اسةم الجغتافية كلية التتبية ابةن فشة جامعة بغة ا حةول التن ية
ال ست ام بتافيخ 2112/2/16
 -7اسشتتاك فع ال ؤج ت العل ع الثامن الذ دق ه متكز فاتات الخليج فع جامع الةصت وال وتوم
:الخليج العتبع والتغييت(جح يات الوااع وافاق ال ستقةل) "لل  2112/4/26-25بحثنا بعنوان(بعض
مؤشتات التن ي فع ول الخليج العتبي )
-8اسشتتاك فع ال ؤج ت العل ع لكلي اآل اب  /جامع الةصت لل 2112/4/5-4
 -9ال اافك فع مؤج ت ال وانع العتااي فع شيتاجون الةصت والذ ااامته وزاف النقل  /شتك ال وانى
العتااي لل  2112/11/2-1بحثنا بعنوان(مينان الفاو ضتوف جن وي ملح )
 -11ال اافك فع ال ؤج ت العل ع اسول لكلي اآل اب جامع الكوف وال وتوم التوجهات الجغتافي
ل عالج اسمن الغذائع فع العتاق لل  2111|3|2-1بحثنا بعنوان(اثت العا ات والتقالي دلى اسنتاج
الزفادع)
 -11ال اافك فع ال ؤج ت العل ع ارول لكلي التتبي جامع وات وال وتوم (بالعلم وال عتف نةنع العتاق
الج ي ) لل 2111 |4|7-6
 -12ال اافك فع مؤج ت هيئ النزاه ال نعق لل  2111/12/28فع فن ق التشي  /بغ ا
 -13ال اافك فع ال ؤج ت العل ع الخامس لكلي التتبي استاتي  /جامع بابل وال نعق لل -13
 2112/11/14وال نعق جحت شعاف (جو الةحث العل ع اتاس الةنان التتبو القويم) بحثنا بعنوان (ال وف
الجغتافع فع جحقيق التن ي ال ست ام ).
 -15ال اافك فع ال ؤج ت العل ع لكلي التتبي  /جامع ي ااف وال نعق لل 2113/3/3-2
 -16ال اافك فع ال ؤج ت العل ع ال ولع لكلي اآل اب /جامع ي ااف بالتعاون مع اجحا اركا ي يين
العتاايين "ال واف ال ائي ماك جها واتتث افاجها "وال نعق لل . 2113/3/26-25
 -17ال اافك فع ال ؤج ت العل ع الخامس لكلي التتبي  /جامع ال ثنى بالتعاون مع اكا ي ي الحك العقلي
وال نعق "العلوم العقلي فع م ال جت ع" لل . 2113/3/27-26
 -18ال اافك فع ال ؤج ت العل ع لكلي اآل اب  /جامع الكوف لل 2113/4/25-24
 -19ال اافك فع ال ؤج ت العل ع لكلي التتبي  /جامع بابل لل 2113/4/26-25
-21ال اافك فع ال ؤج ت العل ع ال ولع ل تكز ال ستنصتي لل فاتات السياتي وال ولي لل -28
 2113/4/29وال وتوم "ال تاكز الةحثي بواب لصنع القتاف ".
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 -21ال اافك فع ال ؤج ت ال ولع لوزاف التعليم العالع والةحث العل ع – ائت الةحث والتطويت حول
التن ي ال ست ام لل  2113/5/9-8فع اادات كلي الهن ت جامع بغ ا .
-22ال اافك فع ال ؤج ت ال ولع التابع لل واف ال ائي والةيئ الذ دق فع جتكيا جحت دنوان( بيئتا
ومياهنا حياجنا ومستقةل اجيالنا) لل  2113/11/28-24والةحث ال اافك بعنوان ال واف ال ائي فع
العتاق – فات جفصيلي فع استةاب واسنعكاتات)
-23ال اافك فع مؤج ت متكز فاتات الكوف لل  2113/11/28-27والةحث بعنوان (ظاهت الفقت
وانعكاتاجها اسجت ادي – العتاق ان ويجا)
 -24ال اافك فع ال ؤج ت ال ولع التابع سجحا اإلحصائيين العتب وال قام جحت دنوان (اسنسان ه ف
التن ي ووتيلتها) لل  2113/11/21-21والةحث بعنوان (العاوائيات فع العتاق)
 -25ال اافك فع ال ؤج ت العل ع ال ولع اسول لتطويت الةحث العل ع فع م ين د ان  /اسف ن بتافيخ
 13-11اغسطس  2114من ل الةحث ال وتوم (الةحث العل ع فع الجامعات العتبي م وااعه – مااكله
 وفه فع م ال جت ع ) ونات الةحث فع فع د اص من مجل جامع الزفاان للةحوث وال فاتاتاإلنساني .
 -26ال اافك فع ال ؤج ت العل ع الثانع لكلي العلوم السياحي  /جامع كتب ن لل 2114/3/12-11
وال قام جحت شعاف (استتث اف السياحع فع العتاق وافاق جطويته)
 -27ال اافك فع ال ؤج ت العل ع ال ولع السابع لجامع وات لل  2114/3/13-12ال وتوم(بالةحث
العل ع جتجقع اسمم)
-9
 -29ال اافك فع ال ؤج ت العل ع لكلي التتبي /ابن فش بالتعاون مع العتة الكاظ ي لل
 2114/4/11وال وتوم (الةيئ والتن ي ال ست ام فع العتاق بين الوااع والط وح)
 -31ال ؤج ت العل ع اسول للجو واسدت ا ي الذ ااامته جامع ي ااف فع  2114 /4/16فع فئات
الجامع وال وتوم(الجو ج كين وم افت وج يز) بحثنا بعنوان(مااكل ال فاتات العليا فع العتاق)
 -31ال ؤج ت العل ع ال ولع ارول لجامع هوك لل  2114/5/9-7وال وتوم(الجغتافيا فع م
التن ي )
 -32ال ؤج ت ال ولع السابع لجامع وات لل  2114/3/13-12دنوان بحثنا(الةطال فع العتاق)
 -33ال ؤج ت ال ولع اسول لل زافات الايعي فع العتاق والذ اايم جحت دنوان(العتاق مه ارنةيان
وموطن اروليان) لل  2114/11/24-22بحثنا بعنوان( وف متا اسمام الح ز الاتاع فع ن و السكان)
 -34ال ؤج ت ال ولع الخامس ل ؤتس حةيب هللا بالتعاون مع جامع ي ااف وال وتوم (فتول هللا فتول
ال حة والس م) لل  2114/12/23-17ب ناتة وفا التتول اسدظم م كنت فئيسا للجلس .
 -35ال ؤج ت العل ع الثالث لكلي العلوم السياحي /جامع كتب ن لل  2115/3/2-1وال وتوم استتث اف
السياحع فع العتاق وافاق جطوفه الةحث بعنوان (امكاني استتث اف السياحع فع اهواف جنوب العتاق)
 -36ال ؤج ت العل ع الثانع لكلي التخطي الع تانع –جامع الكوف لل  2114/12/25-24ال قام جحت
شعاف (نحو د ا ايجابي بين اسنظ الةيئوي والتفاه الةات ) بحثنا بعنوان(الحتمان فع العتاق)
 -37ال ؤج ت العل ع الثانع الذ ااامته كلي التتبي ابن فش بالتعاون مع العتة العةاتي وال وتوم ال واف
ال ائي والتن ي ال ست ام فع العتاق لل  . 2115/4/23-22جحت شعاف اتت ام ال ياه فع العتاق
اتت ام للحيا  .الةحث ال اافك بعنوان فات هي فولوجي لنهت الفتات فع محافظ ي ااف .
 -38ال ؤج ت السنو التابع للجامع العتااي  /كلي اآل اب ال وتوم (العلوم اسنساني والتن ي ال ست ام
ال عا ت )ال نعق لل  2115/3/25-24الةحث ال اافك هو (امكاني جوجي الةحث العل ع فع الجامعات
العتااي لخ م متطلةات التن ي )
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-39ال ؤج ت الجغتافع ال ولع اسول لجامع حلوان  /ج هوفي مصت العتبي ال وتوم (اججاهات التن ي
ال ست ام فع الوطن العتبع وافاق ال ستقةل لل  29-27ابتيل  . 2115الةحث بعنوان وف العلوم
الجغتافي فع جحقيق التن ي ال ست ام .
 -41مؤج ت جن ي ي ااف اسول الذ دق جه جامع ي ااف بالتعاون مع مؤتسات و وائت ال حافظ
وال وتوم(مؤج ت جن ي ي ااف ارول ربحاث التخطي والتن ي ) لل  2115/5/21-21حيث ج ت
ال اافك بأفبع بحوث فع محاوف متع .
 -41ال ؤج ت العل ع اسول لإل ح وال نعق فع محافظ النج اسشتف جحت شعاف اس ح فع العتاق
بتؤي اكا ي ي بتافيخ 2115.-1-11
 -42ال ؤج ت العل ع الثامن لهيئ النزاه فع مقت هيأ النزاه  /ااد الخل فع بغ ا وال نعق جحت شعاف (
السياتات الفءلى ل نع الفسا ومكافحته) من ل بحثنا ال وتوم (اه ي الةحث العل ع فع ح اي النزاه
ومكافح الفسا ) فع مقت الهيئ بتافيخ . 2116/2/11
 -43ال ؤج ت العل ع ال ولع التاتع لجامع وات لل /11-9آياف  2116جحت شعاف جنوع الفكت تةيل
التوا ل والتعايشم وال اافك بةحثنا ال وتوم (اتت ام ال واف ال ائي فع الفكت الجغتافع لحءافجع
وا النيل والتاف ين ).
 -44ال ؤج ت العل ع ال ولع اسول ل ؤتس الوسي بالتعاون مع كلي اآل اب من ل بحثنا ال وتوم (الةع
الجغتافع لظاهت التطتف واسفهاب) وال قام فع بهو النا تي لل  2116/4/21-21وال قام جحت
دنوان محافب التيافات التكفيتي واسفهابي ض ان اكي لتحقيق التعايش السل ع).
ل بحثنا ال وتوم
 -45مؤج ت الغ يت ال ولع السنو السا س يوم السةت ال وافق  2116/9/24من
((بيع الغ يت  -فات فع جغتافي ال كان)) والذ اايم بالتعاون مع جامع ي ااف جحت شعاف (الغ يت
افا الس ان وب غ النةو ) م وبحءوف السي فئيس جامع ي ااف ال حتتم .
 -46الن و العل ي التع ااامتها وح نظم ال علومات الجغتافي واسم الجغتافي بتافيخ 2116/11/21
بالتعاون مع مجلس محافظ ي ااف جحت شعاف( جن ي ال واف الطةيعي والةاتي رهواف جنوبع العتاق) م
وبحءوف بعض ادءان مجلس ال حافظ وشه ت الن و القان بحثنا ال وتوم (مؤشتات التن ي الةاتي فع
اهواف جنوبع العتاق)
 -47ال ؤج ت الوطنع للعلوم واآل اب الذ ااامته ال تاكز الةحثي فع جامع بابل لل 2116/11/21-21
من ل بحثنا ال وتوم (جحليل جغتافع لظاهت الحتائق فع م ين النا تي ).
 -48ال ؤج ت العل ع السنو ال ولع الذ ااامته جامع وات – كلي اآل اب فع يوم ارفبعان ال وافق
 31/11/2116م جحت شعاف (حتك النات وجطويت ال فاتات اسنساني ) وا جم القان بحثنا ال وتوم (
النات اسكا ي ع فع ال ج ت العتااي  -وااعه وتةل اسفجقان به).
 -49ال ؤج ت العل ع السنو الذ ااامته كلي اآل اب – جامع بغ ا فع يوم ارثنين ال وافق 2116/12/19
م ال ؤج ت بعنوان العلوم اسنساني واثتها فع الةنان اسجت ادع ودق جحت شعاف (بالعلم وال عتف نةنع
العتاق ) وا جم القان بحثنا ال وتوم (اسثاف اسجت ادي لظاهت د ال اسطفال  -م ين النا تي ان ويجا).
 -51ال ؤج ت ال ولع الثانع منت ى الس م ال ولع للثقاف والعلوم حول اشتااات دلى مءامين الثوف الحسني
فع بغ ا لل  .2116/11/21-19وال وتوم(ال ءامين الفكتي واإلنساني فع طب النهء الحسيني )
 -51ال ؤج ت العل ع السنو الثانع الذ ااامته ال يتي العام لتتبي ي ااف  /اسم ارد ا و الت فيب
التتبو ال نــعق جــحت شــعــاف (لوس مان شه ائنــا ما كتةت بحوثنا بتافيخ ال وافق  2117-3-16م وا
ااف) ض ن فعاليات ال ؤج ت .
جم القان الةحث ال وتوم (:بعض مؤشتات التن ي فع محافظ
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 -52ال ؤج ت السنو ال ولع الثانع الذ ااامته مؤتس الوسي الثقافي الذ اايم جحت دنوان (الخطاب
الثقافع والحءاف ال عا ت وابعا ه ال ستقةلي فع مواجه الفكت التكفيت واسفهابع) بتافيخ لل -29
 31اياف  2117م والةحث جحت دنوان( الةع الجغتافع لظاهت اسفهاب والتطتف).
 -53ال ؤج ت ال ولع العاشت لكلي التتبي  -جامع وات ال وتوم (ال عتف تةيل التق م العل ع والتحتف
ل الةحث ال وتوم ( وف جقنيات استتاعاف دن بع فع اياس
الفكت ) لل  2117/4/13-12من
مساحات اهواف جنوبع العتاق لل .)2116-1977
 -54ال ؤج ت العل ع لكلي الكوت الجامع اسهلي ال وتوم(بالعلم وال عتف يةنى الوطن) لل -29
 2117/4/31من ل الةحث ال وتوم (الةحث العل ع فع الجامعات العتااي وتةل اسفجقان به).
 -55ال اافك فع ال ؤج ت العل ع السنو اسول الذ ااامته هيا النزاه  -اسكا ي ي العتاق ل كافح
فع جتتيخ ثقاف
الفسا يوم اسثنين ال وافق  2117-7-24وال وتوم( وف ال ؤتسات العام والخا
النزاهه ومكافح الفسا ) فع ااد الخل من ل الةحث ال وتوم ( وف مؤتسات الةحث العل ع فع جحقيق
النزاه ومكافح الفسا ) .
 -56مؤج ت الع ي العل ع ال ولع التابع الذ ااامته العتة العةاتي ال ق ت فع ااد ارمام الحسن (ع) لل
ل بحثنا ال وتوم (ارمن
 2117/9/15-14جحت شعاف (اسمن الثقافع مفاهيم ومصطلحات) م من
الثقافع فكيز اتاتي لتحقيق ارمن اإلنسانع).
 -57ال ؤج ت العل ع ال ولع التابع الذ ااامه ال تكز اروفوبع للةحوث واستتاافات فع لن ن ()ECRC
الذ دق جحت دنوان (فؤى معا ت فع العلوم اسجت ادي واإلنساني آفاق … وجح يات) يومع – 25
/ 26تةت ةت 2117/فع جامع متمت م اتطنةول – جتكيا بحثنا كان بعنوان  :التخطي الستتاجيجع لتن ي
وج كين ال تا فع الةل ان العتبي "مؤشتات واتتتاجيجيات وحلول مقتتح ".
 -58ال ؤج ت ال ولع لزياف اسفبعين مع طالب ال كتوفاه ح ز دةاس ح الذ دق ه متكز كتب ن
لل فاتات والةحوث فع العتة الحسيني ال ق ت يوم السةت ال وافق  2117/11/14جحت شعاف ) زياف
اسفبعين ال عانع وال سست) بحثنا بعنوان (الةع الجغتافع فع زياف اسفبعين).
 -59ال ؤج ت العل ع اسول للةحوث الزفادي الذ دق جه كلي الزفاد واسهواف جامع ي ااف بالتعاون
مع كلي الزفاد جامع تومت لل  2117/12/14-13وال قام جحت شعاف (بالةحث العل ع اس يل نحقق
اسكتفان الذاجع)من ل بحثنا ال وتوم (مااكل ومعواات زفاد النخيل فع محافظ ي ااف ) .
 -61مؤج ت كلي الكتاب الجامع بالتعاون مع جامع لون السوي ي لل  2117/12/14-13والذ دق
جحت شعاف بالعلم نتجقعم من ل بحثنا ال وتوم(امكاني استتث اف السياحع فع العتاق -اهواف جنوب
العتاق ان ويجا) .
 -61ال ؤج ت الوطنع اسول للحفاظ دلى كيان استت العتااي والذ دق جه العتة الحسيني ال ق ت بتافيخ
 2118/1/19وا اايم فع الصحن الحسينع الاتي وج ت ال اافك بةحثنا ال وتوم (ظاهت الط ق -
فات فع استةاب والخصائص واسججاهات محافظ ي ااف ان ويجا)
 -62ال ؤج ت العل ع ال ولع الثانع ل ؤتس العتفان الثقافي يوم الخ يس  2118/3/7فع ااد ابن فش -كلي
التتبي -جامع بغ ا والذ اايم جحت شعاف (اتان نق ي فع الفكت اسلحا  -وافع الناأ وتةل ال عالج )
من ل بحثنا ال وتوم ( جحليل جغتافع لظاهت اسلحا فات فع ارتةاب وال عالجات ) وا ن الةحث
ض ن الةحوث الفائز فع ال تجة الثالث .
ل بحثنا
-63ال ؤج ت العل ع ال ولع اسول لكلي التتبي جامع ميسان لل  2118/3/15-14من
ال وتوم ( السياح فع اهواف جنوب العتاق مقوماجها وتةل اتتث افها ) .
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 -64ال ؤج ت العل ع الثالث لح ل الاها ات العليا فع م يتي جتبي ي ااف وال وتوم( بالةحث العل ع نتجقع
بالوااع التتبو ) لل  2118/3/15-14من ل بحثنا ال وتوم(التستب ال فتع فع محافظ ي ااف –
فات فع استةاب وال عالجات).
 -65ال ؤج ت العل ع لوزاف التعليم العالع والةحث العل ع ال وتوم القيا التشي واس ح اساتصا يوم
اسفبعان ال وافق  2118/4/4م بحثنا كان بعنوان (الوااع الصنادع فع محافظ ي ااف وتةل اسفجقان به).
 -66ال ؤج ت ال ولع التع جقي ه جامع كاشان حول الفن والهن ت ال ع افي و وفها فع اسجصال العل ع بين
ايتان والعالم العتبع فع جامع كاشان لل  13-12حزيتان ..2118بحثنا ال اافك هو(بيوت القصب فع
اهواف جنوب العتاق -د تان يحاكع التتاث السومت ) وجم ا تيافنا متح ثا فئيسيا فع ال ؤج ت.
 -67ال ؤج ت ال ولع الذ ااامه متكز لن ن للةحوث بالتعاون مع منت ى الفكت العتبع فع فن ق التويال فع
د ان بارف ن لأليام  2118/4/18-16والذ كان بعنوان (الت اديات اسجت ادي واساتصا ي لإلفهاب فع
ظل التحوست اإلالي ي وال ولي ) .بحثنا بعنوان(استتتاجيجيات ال قتتح لتفعيل جقني نظم ال علومات
الجغتافي فع الح من ظاهتجع الجتي واسفهاب)
ح
 -68ال ؤج ت العل ع ال ولع السنو الثانع لج عي ا اف اسد ال العل ي العتااي ال قام بتداي جامع
ال ين/افبيل بتافيخ  2117/15/16جم اةول بحث ا . .حسين الزيا ال وتوم(وااع الةحث العل ع فع
الجامعات العتااي وتةل اسفجقان به)
 -69ال ؤج ت العل ع التخصصع ل ؤتس القةس للثقاف والتن ي يومع الج ع والسةت ال وافقين /5-4اياف
دام  2118اع ااد اجم اسو يان فع الحتم الحسينع ال طهت موال وتوم (نحب العتاق دلى طتيق
الحسين ع ومنهج اس ح) من ل بحثنا ال وتوم (جحليل جغتافع لجتي ال خ فات فع محافظ ي
ااف) .
-71ال ؤج ت الجغتافع التابع لتقني ال علومات ال كاني الذ نظ ه اسم الجغتافيا ونظم ال علومات الجغتافي
بكلي اآل اب جامع طتابلس وال وتوم( وف جقني ال علومات ال كاني فع جحقيق التن ي وط وحات ال ستقةل)
لل 2118/4/4-1م بحثنا بعنوان(السكن العاوائع فع العالم العتبع)
 -71ال ؤج ت العل ع الوطنع الثامن للةيئ وال واف الطةيعي لل  2118/11/15-14فع جامع الةصت
وال قام جحت شعاف (الحفاظ دلى التنوع اسحيائع ح اي للةيئ واإلفث الطةيعع)الةحث بعنوان (النفايات
الطةي فع محافظ ي ااف (مصا فها وآثافها الةيئي ) .
 -72ال ؤج ت العل ع ال ولع الثانع لزياف اسفبعين ال نعق فع ااد تي اسو يان يوم 2118/11/18
ال نعق جحت شعاف زياف ارفبعين معتاج اإل ح ومنهاج التتبي التوحي بالةحث ال وتوم (اثت الزياف
اسفبعيني فع ناون وجطوف ال ستقتات الةاتي – فات جغتافي باتتخ ام .)GIS
 -73مؤج ت متكز ال فاتات التخصصي بين الحوز والجامع فع النج اسشتف وال وتوم ( الحوز
والجامع اطةان فئيسيان فع د لي النهوض الفكت والثقافع) لل  2118/11/17م الةحث ال اافك
بعنوان( وف الحوز والجامع فع مواجه الفكت اسلحا ).
 -74مؤج ت ال لتقى اسول للفكت است مع ال نعق يوم السةت 2118/11/17مفع ااد الس م جامع النهتين
الةحث بعنوان ( وف وتائل اسد م فع جحقيق الوح است مي ).
 -75ال اافك فع ال ؤج ت العل ع السنو الثانع لألكا ي ي العتااي ل كافح الفسا وال وتوم(الةحث العل ع
والت فيب فكيزجان اتاتيتان ل كافح الفسا والوااي منه) وجحت شعاف(دقول وادي جتَّح ض َّ الفسا ) فع
معتض بغ ا ال ولع القاد العام لل عافض والخ مات التجافي يوم اسثنين ال وافق  2118/11/26من
ل بحثنا ال وتوم( وف الجامع فع جعزيز النزاه ومكافح الفسا ).
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 -76ال اافك ) (ONLINEفع ال ؤج ت العتبع التابع للت فيب ال وتوم "التن ي ال هني للقيا ات النسائي
والاةاب" بتداي امين دام مجلس الوح اساتصا ي العتبي م واجحا ال فبين العتب يوم 2118-12-31
فع اسف ن.
 -77ال اافك فع ال ؤج ت العل ع السنو السا س لقسم الجغتافي  /جامع بغ ا لل 2119/1/16-15
وال وتوم( وف الجغتافي فع التن ي ال ست ام ) بةحثنا ال وتوم (الجغتافي دام فئيس للتن ي ال ست ام ) .
 -78ال ؤج ت العل ع ال ولع ال وتوم (الةحث العل ع وال فاتات الةيئي ) والذ دق جه كلي اآل اب  -جامع
القاهت بالتعاون مع كلي التتبي استاتي – جامع بابل م لل  31اياف -ا نيسان  2119/دنوان الةحث
(التستب ال فتع – اتةابه وج ادياجه ومعالجاجه محافظ ي ااف ان ويجا).
 -79ال ؤج ت العل ع ال ولع الثالث لكلي التتبي للعلوم اسنساني  /جامع ي ااف ال نعق لل /14-13آياف
 2119دنوان الةحث (مقومات التن ي التيفي فع اءان الاطت ).
 -81ال ؤج ت العل ع ال ولع ل ان السكت فؤى مستقةلي والذ دق جه شةك ابابيل لألد م والس م والثقاف
والعلوم والع اات العال ي مع معه ابابيل للس م العال ع وبالتعاون مع معه لن ن لل فاتات والةحوث والذ
دق فع م ين الال فع الجزائت يوم . 2119/1/19
 2111/12/2-1بحثنا بعنوان(ال قومات
 -81ال ؤج ت الجغتافع ارول لكلي اآل اب جامع بغ ا لل
الجغتافي للسياح فع اهواف جنوبع العتاق)
 -82ال ؤج ت العل ع ال ولع لجامع ال نوفي فع ج هوفي مصت العتبي (ال واف ال ائي فع الوطن العتبع
بين ال عواات وآفاق التن ي ) من  9إلى  11يس ةت 2117م ( اهواف جنوبع العتاقم فات فع الخصائص
الةيئي ).
-83ال ؤج ت السنو التابع لكلي اآل اب الجامع العتااي وال وتوم(العلوم اسنساني والتن ي الةاتي
ال عا ت ) لل  2115/3/25-24وبحثنا كان بعنوان الوااع التن و فع محافظ ي ااف ونات فع مجل
م ا اآل اب د اص بةحوث ال ؤج ت.
 -84ال ؤج ت العل ع لكلي اآل اب الجامع العتااي وال وتوم(العلوم الجغتافي التطةيقي و وفها فع معالج
ال اك ت ال عا ت ) يوم الث ثان  2119/4/16وبحثنا كان بعنوان (التخطي الستتاجيجع للتن ي السياحي
فع العتاق).
-11
دات لكلي التتبي للعلوم اسنساني /جامع وات لل
 -85ال ؤج ت العل ع ال ولع الحا
 2119/4/11وال وتوم (العلوم اسنساني مة ا حيا وفاع انسان) بحثنا ال اافك بعنوان(جغييت الاوافع
السكني الى شوافع ججافي واثته دلى مات الةنى التحتي ).
 -86ال ؤج ت العل ع ال ولع السابع لكلي التتبي  /ابن فش /جامع بغ ا لل  2119/4/15-14وال وتوم
(بالتتبي والتعليم جتجقع اسمم) بحثنا ال اافك بعنوان(التخطي الستتاجيجع للتن ي السياحي فع اهواف جنوب
العتاق -اهواف الجةايش ان ويجا).
 -86ال ؤج ت العل ع الثالث لح ل الاها ات العليا فع م يتي جتبي ي ااف وال وتوم( بالةحث العل ع نتجقع
بالوااع التتبو ) لل  2118/4/25-24من ل بحثنا ال وتوم(التستب ال فتع فع محافظ ي ااف –
فات فع استةاب وال عالجات).
 -87ال اافك فع ال لتقى الت فيةع اسول ل ؤتسات ال جت ع ال نع رمان د ان الكةتى بوااع ( )64تاد
ج فيةي فع مواضيع ا اف اسزمات والتخطي الستتاجيجع وا اف الوات ومهافات اسجصال بتافيخ
.2118/3/1
 -88ال ؤج ت العل ع ال ولع الحا دات (العل ع التابع دات) والذ اايم جحت شعاف ( وف الجامعات فع
انجاز الةتنامج الحكومع  ) 2118-2122والذ اايم بتحاب جامع كتب ن كلي اس اف واساتصا بالتعاون
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 2119/4/31-29من

ل بحثنا ال وتوم( وف الجامعات فع التخطي

مع العتةتين الحسيني والعةاتي لل
والتن ي ).
 -89ال ؤج ت العل ع للعتة العةاتي والذ اايم جحت شعاف (فتاوى ال فاع ال ق ت بين ال اضع والحاضت)
لل  2119/6/28-27من ل بحثنا ال وتوم( وف ال تجعي ال يني بع دام  2113مع اشاف ا
لفتوى ال فاع الكفائع).
بغ ا  /فن ق بابل يوم
 -91اد ال ملتقى التاف ين لألمن واساتصا جحت شعاف العتاق يتعافى فع العا
السةت  28تةت ةت  2119ب اافك نخة من الاخصيات العتااي والعتبي واسجنةي ال تخصص فع
مجاست السيات وارمن واساتصا .
 -91ال ؤج ت العل ع للهيئ العام للتتاث والذ اايم جحت شعاف (حءافجنا فتال حب ل نساني )
بتافيخ 2119/11/278من ل بحثنا ال وتوم(موااع التتاث العال ع والتن ي ال ست ام  -اهواف جنوب
العتاق ان ويجا) بتداي السي وزيت الثقاف والسياح واسثاف.
 --92ال ؤج ت العل ع السابع لقسم الجغتافي /كلي التتبي ابن فش /جامع بغ ا والذ اايم جحت شعاف
ل بحثنا
(اسججاهات الح يث فع ال فاتات الجغتافي وتةل جطةيقاجها ) بتافيخ 2121/1/5-4من
ال وتوم(ال قومات الجغتافي للصناد فع محافظ ي ااف) .

الدراسات واملقــاالت املنشورة وجهة النشر واالعمال االخرى
 له مج ود من ال فاتات ال ناوف فع الصح وال ج ت العتااي ابتزها:
 - 1ازم ال ياه فع العتاق....اتةابها وج ادياجها وآفااها ال ستقةلي  /جتي اوف الجامعي 2119
 - 2اسنتخابات الةتل اني فع العتاق اربعا التافيخي والتؤى ال ستقةلي  /مجل ال تابع الستتاجيجع 2119
 - 3التع ا السكانع ..ضتوف جن وي ملح  /حيف طتيق الاعب .2118
 - 4هجت العقول العتااي  /حيف طتيق الاعب . 2118
 - 5التلوث الةيئع والت اديات ال ستقةلي  /مجل ال تابع الستتاجيجع .
 - 6الوااع الخ مع ل ين توق الايوخ /مجل ارنواف .2118
 - 7افجفاع فجات الحتاف يه مستقةل ارفض  /حيف طتيق الاعب .2117
 - 8الوااع التعلي ع فع العتاق  /مجل التتبي .
 - 9النظام الةيئع والتح يات ال ستقةلي  /مجل ال تابع الستتاجيجع .
 - 11ارنظ العتبي فع مهب التيح ( فات جحليلي لحتكات التغييت فع ارنظ العتبي ).
 - 11وف نظم ال علومات الجغتافي فع جحقيق التن ي  /مجل جامع ي ااف .2113
 - 12وح نظم ال علومات الجغتافع اب اع متوا ل /حيف اوف الجامعي .
 - 13وف الةحث العل ع فع مكافح الفسا  /حيف اوف الجامعي .
 - 14مج ود من النتاجات ار بي مناوف فع الصح الوطني .
 - 15اجتى الع ي من اللقانات التلفزيوني ل نااا الع ي من ال واضيع .
 - 16له ج له من اسد ال التطودي منها محاضتات فع وفات التعليم ال ست ت وجأهيل القيا ات.
 - 17اسشتاف دلى الطلة فع متحل التطةيق الع لع فع ال افس الثانوي .
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الطلبة الذين اشرف عليهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه (داخل العراق وخارجه)

اتم الطالب

ت
1

حسام

2

دة الجليل دة التزاق فتال ماجستيت
دة الوهاب
فتال ماجستيت
ف ح حسن الجياشع

2115-2114

4

ح ز دةاس ح

فتال ماجستيت

2114-2113

5
6

متوه دا ع نعي
هاشم ل جتيو

فتال ماجستيت
فتال ماجستيت

2114-2113
2113-2112

7

افكان ناهع العامت

فتال ماجستيت

2115-2114

8
9

دمحم ةيح جةت
ح ي دة هللا جةاف

فتال ماجستيت
فتال ماجستيت

2116-2115
2118-2117

11

اكتم دلع شاهين

فتال ماجستيت

2118-2117

11

ا

ص فليح فتهو

فتال ماجستيت

2115-2114

12

شاكت دوا ضاحع

فتال ماجستيت

2115-2114

13

ميعا حسين كتيم

فتال ماجستيت

2116-2115

فتال ماجستيت

2115-2114

15

هة هللا نجاح جاتم

فتال ماجستيت

2115-2114

16

تنان دةاس زياف

فتال ماجستيت

2119-2118

17

فتال ماجستيت
دلع جابت تعي
(جامع كاشان)
دلع دة الها العتابع فتال ماجستيت

2117-2116

3

ةاف ها

رسالة  /اطروحة

 14ثتيا دلع جةاف

18

 19ثتيا دلع جةاف
21

اح دلع اح

21
22
23
24

اح كاظم تني
افتاح فاخيل
دلع جابت تعي
افكان ناهع دة

فتال ماجستيت

السن

العـــــــنوان

 2112-2111الت ثيل الختائطع لتوزيع السكان فع محافظ ي ااف لعام
 2115باتتخ ام GIS
 2113-2112التحليل الجغتافع لتوزيع تكان محافظ ال ثنى لل

-2118
2119

اطتوح كتوفاه

2119-2118

كتوفاه
اطتوح
(جامع دين ش س)
فتال ماجستيت
فتال ماجستيت
اطتوح كتوفاه
اطتوح كتوفاه

2119-2118
2121-2119
2121-2119
2121-2119
2121-2119

ال ثنى( فات

فع جغتافي

محافظ
)GIS
محافظ ي ااف – فات فع الختائ اسالي ي باتتخ ام
GIS
التتكيب اساتصا فع محافظ ال ثنى باتتخ ام GIS
التحليل ال كانع لجتي تع الستا والقتل فع محافظ ي
ااف( فات فع الجغتافي اسجت ادي )
جحليل جغتافع سمكانات التن ي التيفي فع اءان التميث –
فات فع جغتافي التن ي باتتخ ام GIS
جأثيت العاوائيات دلى مات الةنى التحتي فع ناحي الغ يت
التخطي لتن ي واتتث اف ال وااع السياحي فع محافظ ي
ااف باتتخ ام GIS
جحـليل جغتافع لخصـائص القوى العامـل فع التعليم
اسبت ائع والثانو لتتبي محافظ ي ااف
تائ جغيت الغطان اسفضع واتتع است اسفض الزفادي
فع اءان الاطت باتتخ ام جقنيات استتاعاف دن بع و
نظم ال علومات
جحليل جغتافع لحاست الط ق ال سجل فع محافظ ال ثنى
لل  2114 -2114باتتخ ام الـ GIS
التخطي للتن ي التيفي فع اءان توق الايوخ
( فات فع جغتافي التن ي باتتخ ام ) GIS
الت ثيل الختائطع ستتع است اسفض الزفادي فع
محافظ ي ااف باتتخ ام جقنيات استتاعاف دن بع ونظم
ال علومات الجغتافي
جحليل جغتافع ل ؤشتات الصح اسنجابي فع محافظ
ال ثنى
جغتافي الصنادات النفطي فع محافظ ي ااف وافااها
ال ستقةلي ( فات فع جغتافي الصناد باتتخ ام ) GIS
امكاني اناان ال تاكز الصحي دلى الطتيق النا تي –
الةصت باتتخ ام GIS
جحليل جغتافع لجتي ال خ فات فع محافظ ي ااف
باتتخ ام GIS
الت ثيل الختائطع لإل اب بارمتاض اسنتقالي وال وت ي
فع محافظ ي ااف باتتخ ام نظم ال علومات الجغتافي .
جحليل مكانع لجتي ال خ فات فع محافظ الةصت
صائص التتكيب اساتصا
النسان اسفامل فع محافظ ي
جقييم الوااع التن و فع م ين
التن ي ال كاني فع محافظ ال

الجتي

باتتخ ام

لسكان محافظ ي ااف
ااف
النا تي
ثنى
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