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 ( CV السيرة الذاتية)
 أ.د حسين علي عبد محمد الراوي   االســم

 
 اوال : معلومات عامة

    .الـعـنــوان:1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :استاذ    الدرجة العلمية:               جغرافية السكانالتخصص   
  :العنوان البريدي 
  :69365087000 نقال 

 يالبريد االكترون  :ed.hussein.ali@uoanbar.edu.iq 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن           الرمادي/االنبار والدة :  ــمكان ال   
 جواز سفر                   1/9/1751 خ الوالدة :ــتاري   
                                ( 8 ) عدد األطفال :                                   متزوج  الحالة االجتماعية : 

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة ــدرجةال

 1791 العراق البصرة البكالوريوس 
 1717 العراق البصرة  الماجستير 
 1777 العراق  بغداد  الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير    
                                                       تحليل جغرافي المكانات االنتاج الزراعي في محافظة االنبار 

 هعنوان أطروحة الدكتورا :    
 (1779 – 1799تغير توزيع سكان محافظة االنبار , وحركاتهم المكانية للمدة ) 
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 إلى من الرئيسية
مقررقسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 الجغرافية 
 تدريسي  1/7/1771 1/7/1772 كلية التربية

ممممممممممممدير االقسمممممممممممام 
 الداخلية

  1/7/1771 1/7/1771 رئاسة جامعة االنبار 

رئمممممممممممممممممي  قسمممممممممممممممممم 
 الجغرافية

  1/7/2001 1/7/1771 كلية التربية 

 معمممممممممممماون عميممممممممممممد
 الكلية 

  11/1/2001 1/7/2001 كلية التربية 

مقممممممرر الدراسممممممات 
العليمممممممممممممممما لقسممممممممممممممممم 

 الجغرافية 

   لغاية االن  1/7/2001 كلية التربية للعلوم االنسانية

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 الصف الثالث  سنوي  جغرافية الزراعة 
 الصف الرابع سنوي  جغرافية العراق

 صف الرابعال سنوي  جغرافية الوطن العربي 
 الصف الثاني / تاريخ سنوي  جغرافية العراق الطبيعية
 الصف الثاني / تاريخ سنوي جغرافية الوطن العربي 
 الصف الثاني  الفصل االول  جغرافية السكان 
 الصف الثاني  الفصل الثاني  منهج البحث العلمي 
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 اسات العليا :. تدريس المواد في  الدر 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 ماجستير  االول  مشكالت سكانية 
 الدكتوراه الثاني  تنمية الموارد البشرية 
 الدكتوراه الثاني  عالقات دولية 
 ماجستير  االول  مشكالت سياسية

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 الماجستير :  

 لتعليم العام في ريف مركز قضاء الرمادي ا جغرافية .1

الى عام  1779الخصوبة السكانية وتباينها المكاني لقضائي الفلوجة وهيت من عام  .2
2011 

 2009 -1719التحليل الجغرافي لتوزيع سكان قضاء هيت وحركتهم المكانية للمدة من  .1

 .2009 – 1799توزيع وتركيب سكان مدينة القائم للمدة  .1
  2009 – 1719ي لتوزيع سكان ناحية الحبانية للمدة تحليل جغراف .5
 2009 – 1799النمو السكاني واثره على التوسع العمراني لمدينة الفلوجة للمدة من  .1

 2005 – 1799التباين المكاني لتوزيع سكان قضاء الرمادي للمدة  .9

  2005-1719التباين المكاني لتوزيع سكان قضاء الفلوجة للمدة  .1
 ي حديثة والرطبة دراسة مقارنة توزيع سكان قضائ .7

 التحليل الجغرافي المكانات االنتاج الزراعي في قضاء عنه  .10

 التحليل الجغرافي للزراعة المحمية في محافظة كركوك  .11

  2011 – 1779تغير التوزيع البيئي لسكان محافظة االنبار للمدة  .12
 الدكتوراه: 

  2011 – 1779ر للمدة التحليل الجغرافي للوفيات المسجلة في محافظة االنبا .1
  2012 – 1779القوى العاملة االنثوية في الخدمات المجتمعية في محافظة االنبار للمدة  .2
 2011 – 1779تغير التركيب السكاني لسكان محافظة االنبار للمدة  .1
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 دراسه مقارنة 2009 – 1719توزيع سكان محافظتي االنبار و نينوى للمدة من 
 

     
 .تقييم البحوث: 4

 بحث علمي مختلف      15تم تقييم بحوث وعددها 
 . االهتمامات البحثية : 5
 . جغرافية السكان 1
 . جغرافية زراعية 2
 . جغرافية سياسية 1
 . تنمية الموارد البشرية   1

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 كةالمشار 

    
    
    
    
  

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس - كلية التربية للعلوم اإلنسانية –جامعة االنبار 
 

5 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

تباين تركز المحاصيل الزراعية في 
 قضاء عنه 

/ التربية للعلوم االنسانية 
 جامعة االنبار 

 2002 للترقية العلمية 

ديموغرافية اتجاهات النمو السكاني 
وانعكاساته على التوسع المساحي 
والعمراني في مدينة الرطبة للمدة 

 وافاقه المستقبلية  2012 -1799

التربية للعلوم االنسانية / 
 جامعة االنبار 

 للترقية العلمية 

2005 

زيع اثر العوامل الطبيعية في تو 
 1719سكان قضاء الرطبة للمدة 

– 2009  

التربية للعلوم االنسانية / 
 جامعة االنبار 

 للترقية العلمية 

2001 

تغير اتجاهات توزيع سكان 
محافظة االنبار حسب االنشطة 

, 1799االقتصادية لالعوام 
1719,1779  

التربية للعلوم االنسانية / 
 جامعة االنبار 

 للترقية العلمية 

2009 

اثر العامل التاريخي على االستقرار 
البشري وتوزيعه المكاني في 

 محافظة االنبار 

التربية للعلوم االنسانية / 
 جامعة االنبار 

 للترقية العلمية 

2001 

 2007 للترقية العلمية نسانية / التربية للعلوم االتحليل جغرافي ليدموغرافية الحرب 
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واثرها على التركيب السكاني لسكان 
 - 1779محافظة االنبار للمدة 

2009 

 جامعة االنبار 

التحليل المكاني لتركيب سكان 
 - 1779محافظة االنبار لمدة 

2009 

التربية للعلوم االنسانية / 
 جامعة االنبار 

 للترقية العلمية 

2010 

السكان والغذاء في محافظة االنبار 
 الواقع واالفاق المستقبلية 

ة / التربية للعلوم االنساني
 جامعة االنبار 

 للترقية العلمية 

2011 

التحليل الجغرافي لتباين التركيب 
التعليمي لسكان محافظة واسط 

  2009 – 1719للمدة 

التربية للعلوم االنسانية / 
 جامعة االنبار 

 للترقية العلمية 

2012 

الخصوبة السكانية في محافظة 
 االنبار دراسة تحليلية 

نية / التربية للعلوم االنسا
 جامعة االنبار 

 للترقية العلمية 

2011 

بعض خصائص الحركة المكانية 
للسكان ) حركة الهجرة الداخلية 
واتجاهاتها ( في محافظة االنبار 

 2009 - 1779للمدة 

التربية للعلوم االنسانية / 
 جامعة االنبار 

 للترقية العلمية 

2011 

    
    
    

    
    

 نشورة  :: الكتب الم سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
 2010 الوقف السني  جغرافية العالم االسالمي 
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 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
 اللجنة االمتحانيةعضو  عضو لجنة الترقيات العلمية عضو لجنة النادي المركزي

 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
  كلية الحاسوب  دورة الحاسوب 

  كلية التربية  دورة طرائق تدري  
   

   
 : معلومات اضافية:عشرحادي 

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
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 المهارات العامة. 3

 
 

 
 

 
 

 أ .د. جمال هاشم الذويب    أ.م.د.أمجد رحيم محمد أ.د حسين علي عبد سم :اال
 عميد الكلية  رئيس القسم 

 

  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 ـيــــــــــــــــــــــــــــانالب المهـــــارات
  تطبيقات الحاسوب

  اللغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات


