
 

 سيرة ذاتية 

 : أركان رٌسان عباس حسٌن الحمٌدي  الرباعً واللقب م االس

  4112/ 11/ 42اللقب العلمً : استاذ مساعد   

 التخصص الدقٌق : جغرافٌة صناعٌة 

 1721محل الوالدة : بغداد 

 12214714212رقم الموباٌل : 

 الصدر مدٌنة  –عنوان السكن : بغداد 

 التربٌة االساسٌة / الجامعة المستنصرٌة كلٌة  –مكان العمل : قسم الجغرافٌة 

 سنة  12عدد سنوات الخدمة : 

 الشهادات الحاصل علٌها : 

 1777-1771/ جامعة بغداد جغرافٌة  –بكالورٌوس آداب  -

  1/3/4113فً  2122معة بغداد بموجب االمر الجامعً بالعدد / جاجغرافٌة  –ماجستٌر آداب  -

فً  1102ع / 1/ جامعة بغداد بموجب االمر الجامعً بالعدد جغرافٌة  –دكتوراه آداب  -

42/11/4112  

 و التوفل ( دولٌاً .  IC3حاصل على شهادتً )  -

 المشاركات : 

  4141,  4141,  4117,  4111, 4112,  4110 , 4111,  4112عضو لجان اسالل لالعوام    -

  4141 41141و  4141-4117عضو لجنة سمنار لالعوام  -

  4143-4144,  4144-4141,    4141-4117عضو لجنة  علمٌة لالعوام  -

 2اطارٌح دكتوراه    11مناقشات ماجستٌر  -

  1عدد طالب الماجستٌر المشرف علٌهم :   



 البحوث المنجزة :

 . المستقبمية وافاقه العراق في الطبيعي لمغاز باالنابيب النقل واقع -1

 4117-4111ة لممد العراق في النفط تكرير لصناعة االنتاجي الواقع -4

 )الصناعة جغرافية في دراسة( العامة المنصور شركة -3

 عراق ال في الصغيرة النفط لمصافي واالقتصادية الفنية الخصائص -2

 العراق  الصغيرة النفط تكرير مصافي توطن في المؤثرة العوامل -1

 ) دراسة واقع واستشراق (  4112 – 2000 لممدة قراالع في النفطية الصناعة -0

 عراقال في الشمسية الطاقة الستعمال " تطبيقيا   انموذجا   " المنزلي الشمسي السخان -2

 ( 4003 -4002الشركة العامة لمصناعات الكهربائية وااللكترونية ) دراسة تحميمية مقارنة لممدة  -1

 ))انموذجا   غريب ابي البان مصنع (( الغذائية لممنتجات العامة الشركة -7

بغداد )) دراسة تحلٌلٌة محافظة  –تقٌٌم كفاءة االداء الصناعً لمصنع المنصور فً قضاء الكاظمٌة  -11

 (( 4111 -4111للمدة 

 التكنولوجٌا الحدٌثة ودورها فً تنمٌة الصناعات الغذائٌة فً العراق . -11

 الحيوانية الفـاالع اعةــصن في يلـالنخ جارـاش مخمفات خدامـاست فاعمية اثر -14

 العراق في( والمتوسطة الكبيرة) التحويمية الصناعات اداء كفاءة تقييم في ودورها التحميمية المؤشرات -01
 4002 لعام

قضاء  -التحميل الجغرافي لمؤشرات تقييم كفاءة االداء الصناعي لمصنع القطنية في محافظة بغداد -02
 ((4002 -4001))لممدة  الكاظمية

 التباين المكاني لتوزيع صناعة الخشب واالثاث في محافظة ديالى -03
 


