
1 

 

 الدكتور رائد راكان اجلواري سرية             
 .1975من مهاليد السهصل في العام  

 أكسل الدراسة االبتدائية والستهسطة واإلعدادية في السهصل . 

نااال ااايادب الورااالهر هس فااي الجنراليااة ماان  ميااة الترميااة / اامعااة السهصاال فااي العااام  
1998 . 

نال ايادب الساادتير في الجنرالياة عان رساالتو ق يميايم السمااليم الجنرالياة اليهنانياة  
 . 2001بالسماليم الجنرالية الحديثة ( من  مية الترمية / اامعة السهصل في العام 

نال ايادب الد تهراه في الجنرالية ق فكر انرافاي ( عان أوروهتاو قالسعاايير الخرائطياة  
م ( من  مية الترمية 1166-1100ىا =  560-493ر دي قفي خاروة الذر ف اإلد

 . 2011/ اامعة السهصل في العام 

مان  مياة ،  2012هرل عمى لمب أستاذ مداعد في اختراا  المكار الجنرافاي عاام  
 ./ اامعة السهصلاألساسيةالترمية 

يهلى يادر س الساهاد الجنرالياة السختمماة فاي  مياة الترمياة األساساية / اامعاة السهصال  
 والى الهقت الحاضر . 2005مشذ العام 

 نذر عددًا من الوحهث الجنرالية في مجال المكر الجنرافي. 

 االعجاااز العمسااي فااي الماارمن الكاار م ، وفااي مجااال  ُنذاار لااو عاادد ماان الكتااب فااي مجااال 
 ، وفي مجال فروع الجنرالية السختممة . المكر الجنرافي 

، ولشذااوايو فاي مياة الترمياة األساساية نال عددًا من  تب الذرر لشذااوو المعاال فاي   
 .هزهر السؤيسرات التي اقيست في اامعات العراق

اامعاة السهصال وفاي اامعاات  اارك في عددا من السؤيسرات العمسياة التاي اقيسات فاي 
 .العراق
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 بتكر م رئيس اامعة السهصل بدرع التسيز لنزارب العطاء العمسي لديو. 2018نال عام  

عسيد  مية الترمية االساسية بدرع التسياز لنازارب العطااء العمساي  بتكر م 2019نال عام  
 لديو.

 2008-2007مشاذ عزه المجشة العمسية في قدم الجنرالية /  مية الترمية األساساية  
 .  والى الهقت الحاضر

 2010عزه لجشة ضسان الجهدب واألداء الجامعي في  مية الترمية األساسية مشذ عام  
 والى الهقت الحاضر .

عزااه لجشااة الستابعاااة واإلرااااد فاااي قداام الجنرالياااة /  ميااة الترمياااة األساسااية لمسااادب  
2010-2011. 

فااي قداام الجنراليااة /  ميااة الترميااة األساسااية مشااذ عااام  التعماايم السدااتسرعزااه لجشااة  
 .2016عام والى  2010

 .2018-2017لمسدب رئيس المجشة العمسية في قدم الجنرالية  مية الترمية االساسية  

  Email : Raeedrakan1975 @yahoo.com                                

                                                     Face book         د.رائد الجهاري  

هاليًا يدر دي فاي قدام الجنرالياة /  مياة الترمياة األساساية / اامعاة السهصال /العاراق 
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 Raed Rakan Qasim Al-Juwari (PhD). 

 Place and date of birth: Mosul-Iraq, 1975. 

 Finished his primary education in Mosul-Iraq. 

 Got his BA degree in Geography from the College of Education, 

University of Mosul, 1998. 

 Got his MA degree in Geography from the College of Education, 

University of Mosul, 2001; title of MA thesis “Evaluating the Greek 

Geographical Concepts with Modern Geographical Concepts”. 

 Got his PhD degree in Geography (Geographical Thought) from the 

College of Education, University of Mosul, 2011; title of PhD thesis 

“Map Standards in Al-Shareef Al-Edreesi’s Map (493-560AH/ 1100-

1166 AD)”. 

 Got the academic title of “Assistant Professor” from the College of 

Basic Education, University of Mosul, 2012. 

 Has been teaching different subjects in Geography at the College of 

Basic Education, University of Mosul from 2005 till present. 

 Published a number of researches in the field of geographical thought. 

 Published a number of books in different fields of Geography 

including the scientific evidence in the Holy Qur’an and geographical 

thought. 

 Got a number of appreciation letters from the College of Basic 

Education for his activities including attending different conferences 

held at Iraqi universities. 

 Participated in a number of different scientific conferences held at the 

University of Mosul and other Iraqi universities. 

 A member of the Scientific Board at the Department of Geography, 

College of Basic Education from 2007 till present. 

 A member of the Follow-up and Guidance Committee at the 

Department of Geography, College of Basic Education from 2010 to 

2011. 

 A member of the Continuous Learning Committee at the Department 

of Geography, College of Basic Education from 2010 till present. 

 Address: email (raeedrakan1975@yahoo.com). 

  Facebook)د رائد الجواري) 
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  صدر للدكتور رائد راكان اجلواري 
ق دراساة اإلعجاز الجنرافي في المران بين الحزارات المديساة والعمام الحادي  .1

اامعااة  دار اباان األرياار لمطواعااة والشذاار ، ممارنااة فااي المكاار الجنرافااي( ،
 .2009السهصل،السهصل،

الساااء واألرو والحياااب بااين اإلعجاااز العمسااي فااي المااران الكاار م والسعااار    .2
السرتااب الجااامعي  سااة ممارنااة فااي المكاار الجنرافااي( ،ق دراالجنرالياة الحديثااة

 .2013اإلسرشدر ة،  ، الحدي 
االصااااالة واإلبااااداع الخرائطااااي فااااي الحزااااارب العرميااااة اإلس ميةقالذاااار ف   .3

راسااااة ممارنااااة فااااي المكاااار م( د1166-1100ه/560-493 اإلدر دااااي
 ، GISالجنرافي باساتخدام األسااليب الكسياة ويمشياات السعمهماات السعاصارب 

 .2013اإلسرشدر ة،  ، السرتب الجامعي الحدي 
       الحزاااارات المديساااة قالحزاااارب اليهنانياااة( االصاااالة واإلباااداع الجنرافاااي فاااي .4

 اإلساارشدر ة ، السرتااب الجااامعي الحاادي  ق دراسااة  فااي المكاار الجنرافااي( ،
،2013. 

ققسة ماا بمنتاو الحزاارب العرمياة االسا مية أومس العالم لمذر ف اإلدر دي  .5
اإلسااارشدر ة،  ، السرتاااب الجاااامعي الحااادي ،  مااان يمااادم فاااي عمااام الخااارائ (

2014.    
ة والحزااااارب العرميااااة ق الحزااااارات المديساااادراسااااات فااااي المكاااار الجنرافااااي  .6

     .2014،  سرشدر ةالحدي  ، اإلالسرتب الجامعي  االس مية( ،
اإلعجاز الجنرافاي الممكاي فاي الماران الكار م وأسارار الحارو  السمطعاة باين  .7

ق دراسااة ممارنااة فااي المكاار الجنرافااي( ، الحزااارات المديسااة والعماام الحاادي  
    .2014اإلسرشدر ة،  ، السرتب الجامعي الحدي 
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الحاااااادي  ، السرتااااااب الجااااااامعي الجنراليااااااة الطأيسيةقأسااااااس ومماااااااليم( ،  .8
   .2015،  اإلسرشدر ة

   .2015اإلسرشدر ة،  ، السرتب الجامعي الحدي ،  ممدمة في عمم الخرائ  .9
 االسا مية العرمياة الحزاارب بمنتاو ماا قساةق اإلدر دي لمذر ف العالم أومس .10

 االماااارات ، العاااين ، الجاااامعي الكتاااا  دار ،( الخااارائ  عمااام فاااي يمااادم مااان
 .2017الستحدب ، العرمية

 الذااار فقاإلسااا مية العرمياااة الحزاااارب فاااي الخرائطاااي واإلباااداع األصاااالة  .11
 المكاااار فااااي ممارنااااة دراسااااة( م1166-1100/ه560-493 اإلدر دااااي
 ، GIS السعاصارب السعمهماات ويمشياات الكسياة األسااليب باساتخدام الجنرافي
 .2017 ، الستحدب العرمية االمارات ، العين ، الجامعي الكتا  دار: الشاار

 الكاار م الماارمن فااي العمسااي االعجاااز بااين الكااهن  فااي الدااو  الدااسهات واااهد .12
       والعماااهم الكااار م المااارمن عماااهم باااين ممارناااة دراساااةق الحديثاااة العماااهم ورؤ اااة

 ، الستحااادب العرمياااة االماااارات ، العاااين ، الجاااامعي الكتاااا  دار ،(  الحديثاااة
2017. 

 ، العمسية والحمائق السخمهقات سجهد بين الكر م المرمن في العمسي اإلعجاز .13
 .2017 ، الستحدب العرمية االمارات ، العين ، الجامعي الكتا  دار

العااادد ساااوعة باااين اإلعجااااز العمساااي فاااي المااارمن الكااار م والعماااهم الجنرالياااة  .14
،  االمااااارات العرميااااة الستحاااادب، العااااين  ،الحديثااااة ، دار الكتااااا  الجااااامعي 

2017. 
المااران الكاار م والسعااار  الساااء واألرو والحياااب بااين اإلعجاااز العمسااي فااي  .15

دار الكتااااا  اسااااة ممارنااااة فااااي المكاااار الجنرافااااي( ، ق در الجنراليااااة الحديثااااة
 .2017، االمارات العرمية الستحدب، العين  ،الجامعي 
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       الحزاااارات المديساااة قالحزاااارب اليهنانياااة( االصاااالة واإلباااداع الجنرافاااي فاااي .16
االمااارات ، العااين  ،ي ق دراسااة  فااي المكاار الجنرافااي( ، دار الكتااا  الجااامع

 .2017،  العرمية الستحدب
ة والحزااااارب العرميااااة ق الحزااااارات المديساااادراسااااات فااااي المكاااار الجنرافااااي  .17

 االماااارات العرمياااة الستحااادب، العاااين  ،دار الكتاااا  الجاااامعي  االسااا مية( ،
،2017. 

اإلعجااز الجنرافاي الممكااي فاي المااران الكار م وأسارار الحاارو  السمطعاة بااين  .18
ق دراسااة ممارنااة فااي المكاار الجنرافااي( ،       الحزااارات المديسااة والعماام الحاادي  

 .2017،  االمارات العرمية الستحدب، العين  ،دار الكتا  الجامعي 
، العاااين  ،دار الكتاااا  الجاااامعي  الجنرالياااة الوذااار ة قأساااس وممااااليم( ، .19

 .2017،  االمارات العرمية الستحدب
، العاين  ،دار الكتاا  الجاامعي  يطهر المكر الجنرافي قالحزارات المديساة(  .20

 .2017،  االمارات العرمية الستحدب
دار الكتااا   ،األومااس الذااامل  يااات اإلعجاااز الجنرافااي فااي المااران الكاار م  .21

 .2017،  االمارات العرمية الستحدب، العين  ،الجامعي 
ميااات ب بااين االعجاااز الجنرافااي فااي المااران الكاار م واالكتذااافات العمسيااة  .22

،   االماااارات العرمياااة الستحااادب، العاااين  ،دار الكتاااا  الجاااامعي  ، الحديثاااة
2017.    

،  الرقسااايالعأيراااان لمشذااار  اااار ةالجنرالياااة الطأيسيةقأساااس وممااااليم( ،  .23
  .2018الر او ، 

، الر ااااو ،  العأيراااان لمشذااار الرقساااياااار ة ،  ممدماااة فاااي عمااام الخااارائ  .24
2018. 
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دراساااة ممارناااة فاااي المكااار أرٌو الاااهوٌن العرماااي مياااٌد لحزاااارات العاااالم :ق .25
 .2019الجنرافي(: دار الهراق ، االردن ، 

 .2019ميات ب في الخمق ، السر ز االكاديسي لمشذر ، االسرشدر ة ،  .26
 .2019 ، السر ز االكاديسي لمشذر ، االسرشدر ة ،أومس الكهن  .27
 .2019، السر ز االكاديسي لمشذر ، االسرشدر ة ، أومس  ه ب االرو  .28
أومس االس م لمذر ف االدر داي ، السر از االكااديسي لمشذار ، االسارشدر ة  .29

 ،2019. 
العرااهر ، السر ااز االكاااديسي لمشذاار ، االساارشدر ة ،  المكاار الجنرافااي عأاار .30

2019. 
لكااار م والشار ااات العمسياااة خمااق الكاااهن بااين االعجااااز العمسااي فاااي الماارمن ا .31

 .2019، السر ز االكاديسي لمشذر ، االسرشدر ة ، الحديثة 
 ،دار الكتا  الجاامعي  الجنرالية الوذر ة قأسس ومماليم( ، ووعة اديدب ، .32

 .2020،  االمارات العرمية الستحدب، العين 

 مل تنشر بعدؤلف مكتب لل

 دراساةق: الحديثاة العمسياة االكتذاافات فاي االسا مية العرمياة الحزارب ايهد .1
 .(الجنرافي المكر في

 .(الجيهمهرفهلهاياقاالرو سطح اارال عمم .2
 .السشاخ  عمم أسس .3
 وادي هزااااربق  المديساااة الحزاااارات الجنرالياااة فاااي والسعاااار  العماااهم نذااا ب .4

 .(الجنرافي المكر في دراسةق (انسهذاا الرافدين
 


