السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :د .قصي عبد الرزاق وهيب
التـخـصــص

:

مسح وتصنيف الترب

استشعار عن بعد ونظم معلومات جغرافية
 :استاذ جامعي

الوظيفــــــه

الدرجة العلمية :
عنوان العمل :

استاذ مساعد
كلية الزراعة/جامعة بغداد

البريد إاللكتروني kusay003@yahoo.com :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية
بكالوريوس
املاجستري
الدكتوراه
أخرى

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

بغداد

الزراعة

9114

بغداد

الزراعة

9111

بغداد

الزراعة

0220

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

ت
9
0
3
4
5

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

م.مهندس زراعي

كلية الزراعة

0225- 9114

مدرس

كلية الزراعة

0290- 0225

استاذ مساعد

كلية الزراعة

 - 0295لحد االن

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
الجامعة

ت الجهة (المعهد  /الكلية)
بغداد
 1كلية الزراعة
رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
القســـم

املـــــادة

الفترة من  -الى
 - 0225مستمر
السنـــــة

ت
9

كافة اقسام الكلية

0

التربة والموارد المائية

مورفولوجي التربة /بكلوريوس +
دراسات عليا

3

التربة والموارد المائية

استشعار عن بعد /بكلوريوس

0291

4

التربة والموارد المائية/

نظم معلومات جغرافية
دكتوراه

0292

5

التربة والموارد المائية

علم البيئة /بكلوريوس

0290- 0225

علم حاسبات

0294 - 0225
 - 0222مستمر

2

التربة والموارد المائية

1
8

التربة والموارد المائية
التربة والموارد المائية

استشعار عن بعد /بكلوريوس  +دراسات 0291
عليا
لغة انكليزية /بكلوريوس  +دراسات عليا  - 0222مستمر
0293

ادراة الترب واستعماالت االراضي/
دراسات عليا

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
القســـم

السنــة

ت

اسم األطروحة أو الرسالة

9

تشخيص وتصنيف الترب المتأثرة باالمالح في وسط السهل
الرسوبي العراقي

علوم التربة
والموارد المائية

0290

0

تقيييم تييداور االراضييي لييبعا المبيييرات البيوفيزيائييية و ييفات علوم التربة
التربيية باسيييتخدام تقنييات االستشيييعار عيين بعيييد ونظييم المعلوميييات والموارد المائية
الجغرافيه

0294

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

1

The Synergy in Science, Partnering for
solutions. 2015 Annual Meeting, Nov
15-18, Minneapolis, MN.

2015

مكان أنعقادها
الواليات المتحدة
االمريكية

نوع املشاركة

مشارك /بحث  +بوستر

( حبث  /بوسرت
حضور)

2

CSCAP Sustainable Corn Annual
Conference, 2015. Aug. 2-5. Nebraska
City, NE.

5102

الواليات المتحدة

مشارك /بحث  +بوستر

3

The
1st
International
Scientific
Agricultural
Conference,
Zankoy
Sulaimani. Participant. 2014

5102

كلية الزراعة/

مشارك /بحث

4

The 3rd scientific conference of
modern technologies in Agricultural
production. Kufa University. Iraq.
2013

5102

كلية الزراعة /

االمريكية

جامعة السليمانية

جامعة الكوفة

مشارك /بحث

حضور

/كلية الزراعة

2012

4th scientific national conference for
soil sciences. Baghdad, Iraq. 2012.
Ministry
of
higher
education,
University of Baghdad, College of
Agriculture. Baghdad, Iraq.

5

حضور

استراليا

5100

Research Scholar, the University of
West Australia, School of Earth and
Environment, Perth, WA, Au. 20102011.

6

حضور

سوريا

5100

ICARDA, UN. Advanced Geographic
Information
System
session,
geostatistical analysis and mapping,
Aleppo, Syria. 2011.

1

حضور

/كلية الزراعة

5100

The 3rd Iraqi national scientific
conference for soil management and
water resources. 2011. Ministry of
higher
education,
University
of
Baghdad, College of Agriculture.
Baghdad, Iraq

8

 بحث/مشارك

/كلية الزراعة

5101

Conference of the market and
consumer
protection
society.
University of Baghdad, Iraq, 2010

1

حضور

البرنامج االنمائي

5112

Iraq
Soil Salinity and
Water
Management Conference, ISEP, Iraqi
Scientist Engagement Program, Iraq
salinity
and
water
management
conference, CRDF, 2009

92

جامعة بغداد

جامعة بغداد

جامعة بغداد

/للسفارة االمريكية
بغداد

 بحث/مشارك

المغرب

5112

The 5th Scientific Research Outlook
and
Technology
Development
Conference, Morocco. 2008

99

 بحث/مشارك

/كلية الزراعة

2001

The 1st first Iraqi national scientific
conference for soil and water
sciences, ministry of higher education,
University of Baghdad, College of
Agriculture, 28-29 March, 2001.

12

جامعة بغداد

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

مشارك بدورة اللغة العربية للتدريسيين

زياره علمية لجامعة غرب استراليا /استراليا - 5101

مشارك بدورة التاهيل التربوي للتدريسيين

تفرغ علمي لجامعة مشيغان الرسمية في الواليات

مشارك في دورة اللجان االمتحانية 5102

اعطاء دورة في نظم المعلومات الجغرافية في جامعة

الجدد5112
الجدد5112

االستمارة االلكترونية

5100

المتحدة االمريكية 5102- 5102

مشيغان الرسمية  /الواليات المتحدة االمريكية

دورة نظم المعلومات الجغرافية  /5100مركز
التخطيط الحضري والمدني /جامعة بغداد

مقوم علمي لرسائل دكتوراه وماجستير ودبلوم
عالي
عضو لجان مناقشة لطلبة الدراسات العليا

اعطاء دورات استخدام الحاسوب وتطبيقات

برنامج مايروكسوفت اوفيس /التعليم المستمر /

كلية الزراعة جامعة بغداد

محاضر في ورشة عمل /و ازرة الشباب والرياضة
 /العراق /ادارة المساحات الخضراء

ثامنا :املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو تطوير
التعليم .
ت

أسم البحث

حمل النشر

السنة

0292

الواليات المتحدة االمريكية

Kusay Wheib and Alexandra Kravchenko. 2015
Management Effects on Corn, Soybean and Wheat
Yields in Agricultural Fields with Diverse
Topography. Published Poster / poster symposium of
the Synergy in Science, Partnering for solutions. 2015

1

0292

الواليات المتحدة

Ehsan Toosi1, Kusay Wheib, Michelle Quigley,
Jingdong Mao, Sasha Karvchenko. 2015. Persistent
Effect of Management on Soil Organic Matter
Composition from Whole to Within Macroaggregate
Scale, Evidence from 13C-NMR, FTIR and X-ray
Tomography. Poster Symposium, Climate & Corn
CAP Next Generation Scientists. Oct 15, 2015
Washington, DC.

2

0295

العراق

Kusay A. Wheib, Muntaha M. Kadhum. 2015.
Assessment of land degradation of some biophysical
parameters and soil properties of Kerbala irrigation
project by using remote sensing and GIS technologies.
Iraqi Journal of soil Sciences. 15 (1).

3

0294

العراق

and South, of
Kusay A. Wheib, Haleema A. Abdurahman
2014.Iraq
Spectral signatures of clay minerals in some Duhok
surface soils. The 1st International Scientific
Agricultural Conference, Journal of Zankoy
Sulaimani- Part A, Special Issue, Vol. 16, 2014.

4

0293

العراق

5

0290

العراق

Kusay A. Wheib, Haleema A. Abdurahman , 2013. XRay Determination of Calcite/ Dolomite Ratio of
Different Soils In Iraq. The 3rd scientific conference
of modern technologies in Agricultural production.
Kufa
KusayUniversity.
A. Wheib, Iraq.
2012. Mineralogical composition of
some saline soils in middle of Iraq. Iraqi Journal of
soil Sciences. 11 (1).

0290

العراق

Kusay A. Wheib, Oula N. Ebrahim, 2011. Study of
morphological and micromorphological properties of
Some Salt affected soil in The middle of Iraq. The
Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 43(4) (Special
Issue): 106-118, 2012.

7

0299

العراق

Kusay A. Wheib, 2011. Spectral reflectance properties
of soil surface and land covers of Al-salman
depression southern Iraq. 4th scientific national
conference for soil sciences. Baghdad, Iraq.

8

0228

المغرب

Kusay A. Wheib, Haleema A. Abdurahman. 2008.
Cluster Analysis of NO3 and NO2 Concentrations in
potable Tap Water in Different Areas of Baghdad
Province, the 5th Scientific Research Outlook and
Technology Development Conference, Fes, Morocco.

9

6

0223

العراق

Wheib K. Abdulrazzak, Al-agidi, W. Khalid, 2003,
Alternatives and modifications of representative areas
in soil surveys of mid Mesopotamian plain, Iraqi
Journal of Agricultural Sciences. 34 (4).

11

0223

العراق

Wheib K. Abdulrazzak, Al-agidi, W. Khalid, 2003,
Geography of Spatial Variation of Soil Properties.
Iraqi Journal of Agricultural Sciences. 34 (4).

11

0222

العراق

12

0222

العراق

Wheib K. Abdulrazzak, Al-agidi, W. Khalid, 2000,
Rates of Changes in properties of an extensive map
unit in mid Mesopotamian plain I- Geomorphological
and morphological variations effects on Yield, Iraqi
Journal of Agricultural Sciences, 31 (4).
Wheib K. Abdulrazzak, Al-agidi, W. Khalid, 2000,
Rates of Changes in properties of an extensive map
unit in mid Mesopotamian plain II- chemical,
physical, and mineralogical variations effects on
Yield, Iraqi Journal of Agricultural Sciences, 31 (4).

13

.  عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية:تاسعا
.  عضو نقابة املهندسني الزراعيني
 عضو مجعية علوم الرتبة واملياه
 عضو مجعية علوم الرتبة االمريكية
 عضو مجعية محاية البيئة العراقية

. اجلوائز و شهادات التقدير،  كتب الشكر:ًعاشرا
السنة

اجلهة املاحنة

0292 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ت كتاب الشكر أو اجلائزة أو
شهادة التقدير
 شكر وتقدير9

 0شكر وتقدير

وزير الشباب والرياضة

0292

 3شكر وتقدير

رئيس جامعة بغداد

0294

 4شكر وتقدير

رئيس جامعة بغداد

0295

 5شكر وتقدير

املساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد 0295

 2شكر وتقدير

املساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد 0292

 1شكر وتقدير
 8شكر وتقدير

0293- 0221
عمادة كلية الزراعة واالقتصاد
عمادة كلية الزراعة /جامعة القاسم 0291

 1شكر وتقدير

اخلضراء
عمادة كلية الزراعة /جامعة

 92شكر وتقدير

السليمانية
عمادة كلية الزراعة /جامعة الكوفة0293 /

 92شكر وتقدير
 99شكر وتقدير

0292
0295

عمادة كلية الزراعة
ادارة مؤمتر علوم الرتبة العاملي يف

0294

الواليات املتحدة االمريكية

حادى عشر :الكتب املؤلفة أو املرتمجة.
ت
9

أسم الكتاب

سنة النشر

ثاني عشر :اللغــات .


العربية

 االنكليزية

