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 السانحةالجهة  التخرص الدشة الذهادة
 السهصل ، العخاق ، جامعة التخبية كمية فمدفة في الجغخافية الدياسية 4/2/3220   دكتهراه 
 كمية التخبية ، جامعة السهصل ، العخاق عمم الجغخافية 7/2/3226 ماجدتيخ 

 3214-3211 بكالهريهس  كمية التخبية ، جامعة السهصل ، العخاق جغخافية 

 

 األلقاب العمسية
  37/32/2661 مداعجاستاذ 
 4/2/3220 مجرس 
 7/2/3226 مجرس مداعج 

 

 الخبخات العمسية واإلدارية
3229-3222 تجريدي/مجرس مداعج جامعة السهصل –كمية التخبية  –قدم الجغخافيا    

2661 -3220 تجريدي/مجرس جامعة السهصل –كمية التخبية   –قدم الجغخافيا    
االنحتى   2661 تجريدي/ استاذ مداعج جامعة السهصل –كمية التخبية لمعمهم االندانية  –قدم الجغخافيا    

 جامعة السهصل –كمية التخبية لمعمهم االندانية  –قدم الجغخافيا  2632-2631 رئيذ المجشة العمسية
 السهصلجامعة  –كمية التخبية لمعمهم االندانية  –قدم الجغخافيا  2632-2631 عزه في  لجشة االمتحان التقهيسي

 جامعة السهصل –كمية التخبية لمعمهم االندانية  –قدم الجغخافيا  حتى االن -2631 عزه المجشة العمسية
 جامعة السهصل –كمية التخبية لمعمهم االندانية  –قدم الجغخافيا  2632-2631 رئيذ لجشة الدسشار

 جامعة السهصل –التخبية لمعمهم االندانية كمية  –قدم الجغخافيا  2626-2632 يةمجشة االمتحانالعزه في  
 جامعة السهصل –كمية التخبية لمعمهم االندانية  –قدم الجغخافيا  2632-2631 عزه لجان فخق الحساية الحاتية

 

 األنذطة التجريدية
 التخبية لمعمهم االندانية، السخحمة : الجكتهراه ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : السادة : مذكالت في جغخافية الدياسية 
 السخحمة : الجكتهراه ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانيةلسادة : مذكالت في الجيبهلهتيكا ، 
  السخحمة : الساجدتيخ ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانيةلعالقات الجولية ،، السادة : مذكالت في 
 السخحمة : الساجدتيخ ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانية كالت الحجود الجولية ،السادة : مذ 
  : السخحمة : الجكتهراه ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانيةفمدفة الجغخافياالسادة ، 
 جغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانية، القدم: ال السادة : التجارة الجولية ، السخحمة : الجكتهراه 
  القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانية جكتهراه، السخحمة : الالسادة : الشقل الجهي ، 
 السخحمة : الساجدتيخ ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانيةالسادة : مشهج بحث وتحميل كسي ، 
  : كمية : التخبية جغخافية الشقل، السخحمة : الخابعة ، القدم: الجغخافيا ، الالسادة 



 لكمية : التخبية ، القدم: الجغخافيا ، ا السخحمة : الثانية، السادة : مشهج بحث 
  السخحمة : الثانية ، القدم: التاريخ ، الكمية : التخبية السادة : جغخافية سياسية ، 

 

 الجراسات العميااإلشخاف عمى طمبة 
 طالب 1عجد الطالب :  الجبمهم العالي 
 طالب 34عجد الطالب :  الساجدتيخ 
 طالب 2عجد الطالب :  الجكتهراه 

 

 البحهث السشذهرة
 2639 مجمة الجراسات التأريخية والحزارية /جامعة تكخيت، السالمح السدتقبمية لسهقع العخاق الجيهستخاتجي في خارطة التشافذ الجولي 
 2634 مجمة سخ من راى كمية التخبية/جامعة سامخاء،  الهزن الجيهبمتيكي لمتجارة الخارجية العخاقية التخكية 
 2634. االبعاد الجيهسياسية لمتخكيب الدمعي والتهزيع الجغخافي لمتجارة الخارجية لجسههرية الرين 
 2637 خاهيجي/كمية االداب/جامعة تكخيتمجمة اداب الف، مهقع العخاق ،الجيهستخاتجي في نظخيات القهة الجولية 
 2637مجمة األستاذ كمية التخبية ابن رشج، االليات االقترادية لتشفيح الدتخاتجية االمخيكية في دول افخيقيا جشهب الرحخاء 
 2639 مجمة كمية التخبية لمعمهم األساسية/جامعة تكخيت،  الهزن الجيهبمشيكي لدكان دولة جشهب الدهدان 
 مجمة كمية التخبية لمعمهم األساسية/جامعة تكخيت  ، يهسياسية لمسختكدات الطبيعية في تحجيج مالمح التجارة العخاقية التخكيةاالبعاد الج

2639 
  2639 مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية،  األهسية الدتخاتجية لسهقع سهرية الجغخافي بسشظهر الجيهبمتيكيا الخوسية 
 السجمة الجغخافية ،  خافية في تقييم الخجمات الشقمية لمسطارات الجولية في دول مجمذ التعاون الخميجيتطبيقات نظم السعمهمات الجغ

 2636 الخميجية
 2661 مجمة دراسات إقميسية،  جيهبمتك تقانة السعمهمات واالتراالت في الهطن العخبي 
  اشتقاق السعمهمات الجيهمهرفهلجية من البيانات الخادارية باستخجامgis مجمة جامعة تكخيت لمعمهم ،  يشة السهصل دراسة حالةمج

 2660اإلندانية
 2669 مجمة التخبية والعمم،  التشافذ الجيهبهلتيكي في بحخ قدوين السعطيات واالبعاد 
 2667 مجمة بحهث مدتقبمية، االمن الرحي العخبي بسشظهر جيهسياسي 
 2664 مجمة بحهث مدتقبمية، جيهبمتيك التكتالت االقترادية السعاصخة /نساذج مختارة 
 مجمة التخبية ، العالقات السكانية بين مذكمة السجيهنية الخارجية والسالمح الخئيدة في لمتشسية البذخيةواتجاهاتها لمجول العخبية

 2661والعمم
 2662مجمة دراسات تخكية، دور السختكدات الجيهستخاتجية الخئيدية في تفعيل العالقات التجارية التخكية 
 3227مجمة الجسعية الجغخافية العخاقية، ية الدتخاتجية لمثهابت الجغخافية في الرهمالاألهس 
  3220 مجمة التخبية والعمم،  القهة في مفههم الجغخافية الدياسية عشج ابن خمجون 

 
 
 
 



 الكتب السؤلفة
  3122عمان ، طبعة ثانية ،   -جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق ، دار اليازوري 
 3112جامعة الموصل ، طبعة اولى  -جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق ، دار ابن االثير 

 

 السؤتسخات والشجوات العمسية
 جامعة تكخيت ، كمية التخبية لمعمهم االندانية ،  ت الجغخافية بين الهسيمة والتخرصنظم السعمهما ، الشجوة العمسية ،

 .2632قدم الجغخافيا ، نيدان 
 جامعة  –كمية التخبية لمعمهم االندانية  –قدم الجغخافيا ،  الجغخافيا ودورها في خجمة السجتسع العخاقي العمسية شجوةال

 .2631، نيدان السهصل
 2631اذار ، جامعة السهصل –كمية التخبية  –قدم الجغخافيا ، الجغخافية ودورها في التشسية السدتجامة العمسية شجوةال 
 2634، ايار جامعة دههك –كمية العمهم االندانية ، الجغخافيا في خجمة التشسية ول الجولي اال  سؤتسخال. 
 2636، اذار  دولة قطخ–جامعة الجوحة ،  التقشيات الحجيثة والتشسية السدتجامة الجولي االول سؤتسخال  
  2660، جامعة تذخين / سهريا تسهز  الجغخافية ودورها في خجمة التشسيةالسؤتسخ الجولي 
 2660تخكيا نيدان  –انقخة  لغخفة السهشجسين الجهلهجيين 96السؤتسخ 

 

 الشذاطات العمسية األخخى 
 6002جامعة الموصل عام  –مركز الحاسبات ،  مشاركة في دورة كفاءة الحاسوب. 
 8991جامعة الموصل عام  –مركز تطوير طرائق التدريس  ، مشاركة في دورة طرائق التدريس. 
  6081عام  جامعة الموصل – للعلوم االنسانية كلية التربية – قسم اللغة العربية، سالمة اللغة العربيةمشاركة في دورة. 

 

 عزهية الجسعيات
 : ال يهجج اسم الجسعية 

  

lكتب الذكخ 
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 15 عميد كلية
 

 
 



 


