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 التحريل الجراسي
 الجهة السانحة التخرص الدشة الذهادة

 السهصل ، العخاق ، جامعة التخبية كمية فمدفة في الجغخافية البذخية 31/00/6101 دكتهراه 
 كمية التخبية ، جامعة السهصل ، العخاق عمم الجغخافية 62/2/6112 ماجدتيخ 

 6113-6116 بكالهريهس  كمية التخبية ، جامعة السهصل ، العخاق جغخافية 

 

 األلقاب العمسية
 04/1/6102 استاذ مداعج 
 00/06/6101 مجرس 
 2/3/6112 مجرس مداعج 
 04/06/6111 مداعج باحث 

 

 الخبخات العمسية واإلدارية
 جامعة السهصل -كمية التخبية لمعمهم االندانية -قدم الجغخافيا حتى االن – 6103 رئيذ قدم

 جامعة السهصل - كمية التخبية لمعمهم االندانية -قدم الجغخافيا حتى االن-6103 رئيذ المجشة االمتحانية
 جامعة السهصل -كمية التخبية لمعمهم االندانية -قدم الجغخافيا 6103 -6106 مقخر قدم

 جامعة السهصل -كمية التخبية لمعمهم االندانية حتى االن-6103 عزه مجمذ كمية
 جامعة السهصل -كمية التخبية لمعمهم االندانية 6161-6105 سحاضخينتقجمين الالسرئيذ لجشة 

 جامعة السهصل -كمية التخبية لمعمهم االندانية -قدم الجغخافيا 6105-6104 رئيذ لجشة االمتحان التقهيسي العمسي
المتحان التقهيسي السخكدية ل مجشةال عزه
 العمسي

 جامعة السهصل -كمية التخبية لمعمهم االندانية 6104-6105

 حتى االن-6102 عزه لجشة السشاهج الجامعية
كميات التخبية  –الجامعات العخاقية  –وزارة التعميم والبحث العمسي 

 اقدام الجغخافيا –لمعمهم االندانية 
عزه لجشة االستذاريين لمسذكالت 

 االستخاتيجية الهطشية
 جامعة السهصل -كمية التخبية لمعمهم االندانية حتى االن-6105

عزه المجشة السذخفة عمى بخنامج تطهيخ 
 التخبية لمعمهم االندانيةكمية 

 جامعة السهصل -كمية التخبية لمعمهم االندانية 6104-6105

 جامعة السهصل -كمية التخبية لمعمهم االندانية 6104-6103 عزه لجشة انظباط الطمبة

 جامعة السهصل -كمية التخبية لمعمهم االندانية 6103-6102 عزه المجشة االمتحانية السخكدية



االستذارية العمسية لسجمة عزه الهيئة 
 االطخوحة العمسية السحكسة

 ISSN2518-0606دار االطخوحة لمشذخ العمسي  حتى االن-6103

 جامعة السهصل -كمية التخبية  6101-6106 عزه المجشة السالية

 عزه لجشة استقبال طمبة السخحمة االولى
6106-6103 
6103-6107 

 جامعة السهصل -كمية التخبية 

 جامعة السهصل -كمية التخبية  -قدم الجغخافيا 6100-6114 لجشة جخد االثاثعزه 

 جامعة السهصل -كمية التخبية  -قدم الجغخافيا 6102-6101 عزه المجشة االمتحانية

  مكان العسل 6161 – 6161 الخبخة 
 

 األنذطة التجريدية
  ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانيةالسادة : مذكالت في جغخافية الشقل، السخحمة : الجكتهراه 
 السادة : مذكالت في جغخافية الدكان، السخحمة : الجكتهراه ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانية 
  االندانيةالسادة : مذكالت بذخية، السخحمة : الساجدتيخ ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم 
 السادة : مذكالت اقترادية معاصخة، السخحمة : الساجدتيخ ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانية 
 السادة : مذكالت الشقل البخي، السخحمة : الساجدتيخ ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانية 
 ساجدتيخ ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانيةالسادة : الشقل الجهي، السخحمة : ال 
 السادة : الشقل والتشسية، السخحمة : الساجدتيخ ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانية 
  بية لمعمهم االندانيةالسادة : استعساالت االرض الخيفية، السخحمة : الجبمهم العالي ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخ 
 السادة : استعساالت االرض الحزخية، السخحمة : الجبمهم العالي ، القدم: الجغخافيا،الكمية : التخبية لمعمهم االندانية 
  السادة : جغخافية الشقل، السخحمة : الخابعة ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانية 
  ،السخحمة : الثالثة ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانيةالسادة : جغخافية السجن 
 السادة : جغخافية افخيقيا واستخاليا، السخحمة : االولى ، القدم: الجغخافيا ، الكمية : التخبية لمعمهم االندانية 
  التخبية السادة : جغخافية الهطن العخبي، السخحمة : الثانية ، القدم: التاريخ ، الكمية : 
  السادة : جغخافية عامة ، السخحمة : االولى ، القدم: التاريخ ، الكمية : التخبية 
 السادة : جغخافية العخاق، السخحمة : االولى ، القدم: التاريخ ، الكمية : االداب 

 

 اإلشخاف عمى طمبة الجراسات العميا
 طالب 3عجد الطالب :  الجبمهم العالي 
 طالب 1الطالب : عجد  الساجدتيخ 



 عجد الطالب : اليهجج الجكتهراه 
 

 البحهث السشذهرة
  301العدد  52المجلد ،  جامعة المستنصريةالالتربية االساسية كلية مجلة  -لياس كمي–الكفاءة االنتاجية للموانئ البحرية في العراق 

 5032اذار 
  مجلة التربية  ، تمويمية الداء شركات الطيران بمنظور التصاديات المكانالنمل الجوي في العراق والمملكة العربية السعودية دراسة

 .5032 5العدد 53المجلد ،  والعلم / جامعة الموصل
  تمييم كفاءة التوزيع المكاني البراج شبكات االنترنيت في مدينة الموصل باستخدام الـGIS ، 351عدد ال،  جامعة بغداد –مجلة االداب 

 .5032اذار 
  35العدد 51المجلد  ، للعلوم االنسانية تكريت جامعة مجلة،  تحليل في التنظيم المكاني النمل البري يالسيارات في محافظة كركوننظام 

 .5032كانون االول
 ب  30عدد50مجلد ، مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية،  النمذجة المكانية لتمييم كثافة شبكة طرق السيارات الرئيسة في العراق

 . 5031رين االول تش
  امكانية الوصول المطارات الرئيسة في العراق باستخدام الـGIS ،تموز  13عدد30السنة ، جامعة الموصل -مجلة دراسات الليمية

5031 . 
 6101،  مجلة الجمعية الجغرافية الخليجية، نطالات الخدمات النملية للمطارات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي. 

 
 

 السؤلفة الكتب
  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
  6161جامعة السهصل،  –الشجوة العمسية الحادية عذخ الخؤية الفزائية في التشسية الدراعية، مخكد التحدذ الشائي 
 )كمية التخبية االساسية ، الهرشة العمسية الخاصة بالسجمذ العخبي لجعم اخالقيات الشذخ والشداها العمسية )نداهة– 

 6105، كانهن االول لذخق االوسط وشبكة السؤتسخات العخبية العخاق الرادرة من مخكد ابحاث ا –جامعة السهصل 
  السؤتسخ الجغخافي الدادس ، دور الجغخافية في التشسية السدتجامة ، كمية التخبية ابن رشج لمعمهم االندانية ، جامعة

   6105بغجاد، كانهن الثاني ، 
  كمية عمهم  قدم عمهم الحاسهب ،، ارتقاء بجهدة التعميم الجامعي نحه تحقيق االعتسادية نظام السقخراتالشجوة العمسية

  6105اذار  اسهب والخياضيات ،الح
 جامعة تكخيت ، كمية التخبية لمعمهم االندانية ،  ت الجغخافية بين الهسيمة والتخرصنظم السعمهما ، الشجوة العمسية ،



 .6105قدم الجغخافيا ، نيدان 
 كمية التخبية  –قدم الجغخافيا  ، قاعجة البيانات والسعمهمات لجامعة السهصل بهابة العخاق االلكتخونيالعمسية  هرشةال

 .6104حديخان ، جامعة السهصل –لمعمهم االندانية 
 جامعة  –كمية التخبية لمعمهم االندانية  –قدم الجغخافيا ،  الجغخافيا ودورها في خجمة السجتسع العخاقي العمسية شجوةال

 .6104، نيدان السهصل
  الشجوة العمسية ، السفكخ الجكتهر عساد الجين خميل دراسات في مشجدة السعخفي ، مخكد دراسات السهصل ، جامعة

 6104السهصل ، كانهن االول 
 جامعة  –كمية التخبية االساسية  –قدم الجغخافيا ، التقشيات الجغخافية ودورها في التشسية السدتجامة العمسية شجوةال

 .6103نيدان، السهصل
 6103اذار ، جامعة السهصل –كمية التخبية  –قدم الجغخافيا ، الجغخافية ودورها في التشسية السدتجامة العمسية شجوةال 
 6107، ايار جامعة دههك –كمية العمهم االندانية ، الجغخافيا في خجمة التشسية الجولي االول  سؤتسخال. 
 6101، اذار  دولة قطخ–جامعة الجوحة ،  التقشيات الحجيثة والتشسية السدتجامة الجولي االول سؤتسخال  

 

 الشذاطات العمسية األخخى 
 5003جامعة الموصل عام  –مركز الحاسبات ،  مشاركة في دورة كفاءة الحاسوب. 
 5003جامعة الموصل عام  –مركز تطوير طرائك التدريس  ، مشاركة في دورة طرائك التدريس. 
 5032عام  جامعة الموصل – للعلوم االنسانية كلية التربية – لسم اللغة العربية، مشاركة في دورة سالمة اللغة العربية. 

 

 عزهية الجسعيات
 اسم الجسعية : ال يهجج 
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