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 المقررات الدراسية التي قام بنطويرها 

 السنة الدراسية  المادة  القسم  الكلية  الجامعة  ت

التربية  للعلوم  ديالى 4
 االنسانية 

 4340-4344 جغرافية الصناعة  الجغرافية 

 

 الدراسات العليا :ة باالشراف على طل

 بغداد .  1111) دكتوراة (  – التباين المكاني للصناعات النسيجية في العراق –عمران بندر مراد  -1

 بغداد . 2222) ماجستير (  – الصناعات الخشبية و منتجاتها في مدينة بغداد –محمد حماد العاني  -2

 بغداد . 2221) ماجستير (  – مدينة بغدادسنوات في  5وفيات االطفال الرضع دون سن  –زينة خالد  -3

 بغداد . 2221) ماجستير (  – استعماالت االرض الصناعية في مدينة الرمادي –جمال حامد رشيد  -4

 اعداد خرائط استعماالت االرض الزراعية باستخدام تقنيات التحسس النائي في قضاء بعقوبة –سليم ياوز  -5

 بغداد . 2221) ماجستير (  

 البصرة . 2221) ماجستير (  صناعة القوارب في مدينة البصرة وسبل تطويرها –فارس مهدي محمد  -6

 المستنصرية . 2222) ماجستير (  – الصناعات الغذائية في محافظة كربالء –نجاة عباس حسن  -7

 –/ دراسة في الجغرافية االقتصادية  سطالعالقة المكانية بين النقل و الصناعات التحويلية في محافظة وا –انور سالم رمضان  -8

 بغداد  2222) ماجستير ( 

 .بغداد2222)ماجستير( – الصناعات الكهربائية في مدينة بغداد دراسة في جغرافية الصناعة –عدى فاضل عبد -1

 بغداد . 2223) ماجستير (  – قضاء المدائن / دراسة في جغرافية السكان –انعام سمير محيي  -12

 بغداد . 2223) ماجستير (  – صناعة الورق في الجمهورية التونسية –ن بن محمد عيادي رضوا -11

 بغداد . 2223) ماجستير (  – الصناعات الحرفية في قضاء الكاظمية –انتصار حسون كاظم  -12

 اجستير()م – العالقة المكانية بين النقل و الصناعات التحويلية في محافظة صالح الدين –شبيب احمد علي  -13

 ديالى .  2224

 بغداد . 2225) ماجستير (   - الوظيفة السكنية لمدينة كربالء –سمير فليح حسن الالمي  -14

) دكتوراة (  – صناعة مواد البناء والتشييد  في محافظة كربالء: دراسة في جغرافية الصناعة  –رياض محمد علي عودة  -15

 بغداد. 2226

 )ماجستير(ديالى 2228رتقبل منظومة الماء الصافي والمجاري في مدينةبعقوبة,ماجستيواقع ومس–سعيدفاضل احمد -16

  2221ماجستير-الصناعات الخشبية فى مدينة كربالء ..دراسة في الجغرافية الصناعية –مشتاق طالب احمد -17

 2212-جستير ما – النفايات المنزلية الصلبة في مدينة بعقوبة وامكانية تدويرها–هشام توفيق جميل  -18

 2212–ماجستير  – السكن المهني الحكومي في مدينة بعقوبة –احالم نوري منشد  -11

 2211 -ماجستير – استعماالت االرض الصناعية في مدينة بعقوبة -نزار محمود محمد – 22



-ماجستير -(2212-2222للمدة)التباين المكاني لوفيات األطفال دون الخمس سنوات في محافظة ديالى -قسمة نجم عبدال -21

2213 

 2213-دكتوراه  –التباين المكاني للخدامات الصحية في محافظة ديالى–اسراء هيثم احمد  -22

 2213-ماجستير –التلوث البصري في مدينة بعقوبة–سمير مهدي ويس  -40

 2213-ماجستير —ديالىتحليل مكاني لألداء الوظيفي لمصارف الدم في محافظة  - عبد المهدي حين جاسم-42

-ماجستير –تطويرها عوامل المكانية المؤثرة في توطين الصناعات الكيمياوية في قضاء بيجي وسبلال- ياسرلفتة حين علوان-45

2213 

 2212-12-1منذ –تحت االشراف  -دكتوراه -الوظيفة التجارية لمدنة بعقوبة وسبل تطويرها–سعيد فاضل احمد -49

 :والورش العلمية والندوات  المؤتمرات

) المجمعات الصناعية ودورها في عملية  1117الجامعة المستنصرية  –المؤتمر العلمي االول في كلية التربية / ديالى  -1

 التنمية ( .

الواقع  –االنترنيت  –)نظم المعلومات الحديثة 1118الجامعة المستنصرية  –المؤتمر العلمي الثاني في كلية المعلمين / ديالى  -2

 والطموح ( .

) التلوثات الصناعية لمصادر المياه في القطر  1118الجامعة المستنصرية  –المؤتمر العلمي الثاني في كلية التربية / ديالى -3

 العراقي ( .

العلمي و ) االتجاهات الدولية الحديثة في البحث  2222جامعة ديالى نيسان  –المؤتمر العلمي الثالث / كلية التربية ديالى  -4

 المخاطرة في تبادل المعلومات ( .

 ) مشاكل انتاج الطاقة الكهربائية في الدول النامية (  2222نيسان  –المؤتمر العلمي السادس / جامعة بابل  -5

) منهج مقترح لحصر  2222نيسان –جمهورية اليمن  –المؤتمر العلمي االول للبيئة والموارد الطبيعية / جامعة تعز  -6

 يرات البيئية و عالقتها بمشاريع التنمية : دراسة حالة تلوث الموارد المائية في القطر العراقي ( .التاث

) مظاهر التلوث الصناعي في  2225مايو  –جمهورية اليمن  -المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والموارد الطبيعية / جامعة تعز  -7

 نهر دجلة ( .

دولة الكويت ) منهج مقترح لتقييم وتطوير وادارة  2225حو ادارة مائية متكاملة نوفمبر ن –مؤتمر الخليج السابع للمياه  -8

 موارد المياه العذبة دراسة حالة قطرية ( ..

نوفمبر -5-3 –جامعة محمد الخامس )ااكدال  –الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة  –الملتقى الرابع للجغرافيين العرب  -1

2226-  

 -مملكة البحرين-2228-مارس 6-3من–نحونظرة تخطيطية واقتصادية مثلى -ليج الثامن للمياهمؤتمر الخ-12

 )اثر مخلفات مياه المحطات الكهروحرارية في تلوث نهر دجلة بمدينة بغداد الكبرى( 

نية لمحطات ديالى )االبعاد المكا-2228-كانون االول -21-28-جامعة ديالى –وحدة االبحاث المكانية –المؤتمر االول -11

 دراسة تطبيقية (–الصرف المائى واثارها البيئية 

 : 2221ديسمبر -22-22-الرياض –المؤتمر العلمي العربي الرابع للمعلومات الصناعية والشبكات  -12

 دور البيانات االحصائية الصناعية والمعلومات االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في الغراق (

سلطنة عمان –مسقط  -2212مارس -25-22استدامة المياه في دول مجلس التعاون : من  –التاسع للمياه  مؤتمر الخليج -13

  -جمهورية العراق :–الندرة المائية الحرجة في محافظة ديالى  –



ات تحليل جغرافي للروابط الصناعية والمكانية لمجمع الصناع–المؤتمر العلمي الخامسللمعلومات الصناعية والشبكات -14

 2211-ديسمبر -22-22–المغرب –البتروكيمياوية  في البصرة 

البيانات دور برمجيات  نظم المعلومات الجغرافية في بناء شبكات  -ندوة تطوير قطاع المعلومات الصناعية في الدول العربية-15

 2212فمبر نو- 11 - 1بيروت -العربيةوتوجيه االستثمار في المكان االمناسب والخرائطالرقميةللصناعات

دراسة حالة بحيرة حمرين   –جمهورية العراق  –الجفاف وآثاره المكانية في انخفاض مناسيب البحيرات في محافظة ديالى -16

إدارة األقاليم الجافة وشبه الجافة _  ةبحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الندرة المائية وإستراتيجي 2211 – 1112للمدة من  -

 مسقط    2211_  11_ 14مسقط 

كوسيلة للحد من التصحر في العراقبحث مقدم الى المؤتمر –الطاقة الكهرومتجددة  من)الرياح&والشمس(وسبل تطويرها  -17

 2221تشرين االول 23-22نكافح التصحر نبنى العراق للمدة –جامعة بغدادتحت شعار –ابن رشد –العلمى االول لكلية التربية 

بحث مقدم الى الندوة العلمية لقسم الجغرافية عن الموارد االبعاد الجغرافية لظاهرة جفاف الموارد المائية في محافظة ديالى  -18

 2211-مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية –الجامعة المستنصرية -المائية في العراق بين الواقع والتنمية 

- 13التنمية المستدامة في محافظة ديالىبحث مقدم الى المؤتمر العلمى االول لجامعة ديالى من تقييم جغرافى لواقع ومستقبل -46

 2221-كانون االول  14

بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية للعلوم  -2212-2211مقياس الوعي البيئي العام لمدينة بعقوبة للعام -22

 2212نيسان -26-25للمدة من –االنسانية 

النفايات العضوية الصلبة في مدينة بعقوبة وافاق االستثمار بالصناعات التدويرية .بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الدولي -21

 2213-نيسان -25-24-جامعة الكوفة –لكلية االداب 

المؤتمر العلمي االول لجامعة بحث مقدم الى –تقييم كفاءة التوزيع المكاني  المناطق الخضراء والترفيه في مدينة  خانقين -22

 2213-اذار  17-16كرميان للمدة من 

بحث مقدم –استخدام نظم المعلومات الجغرافية -2212االثار البيئية الناجمة عن التلوث الضوضائي في مدينة بعقوبة لعام -23

 2213-مايس -1-8جامعة البصرة للمدة من –الى المؤتمر العلمي السنوي الخامس لكلية االداب 

بالتعاون مع مشروع تعزيز  –اربيل  -2213نيسان  12-12ورشة بناء قدرات مجالس التخطيط والتنمية , للمدة من  -24

 الحوكمة ومجالس محافظات العراق .

 الدورات التي شارك فيها :

 مشارك -1115-جامعة بغداد –دورة نظم المعلومات الجغرافية -      

 مشارك -1112-بغداد جامعة –دورة طرائق تدريس -      

 محاضر-2212-مبنى مديرية االعداد والتدريب –تدريبية للمدرسي مادة الجغرافية للمدارس االعدادية في المحافظة دورة  -      

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة المجتمع

 (.1117نيسان           34العراقية ) العدد مقدمة في التخطيط الحديث.مجلة الجمعية الجغرافية  –تخطيط المدينة العربية  -1

 ( . 1115عام  27مجلة الجمعية الجغرافية ) العدد  –التحضر وعالقته بنمو المستوطنات البشرية  -2

 11دراسة بين النظرية والتطبيق . مجلة االستاذ ) العدد  –المجمعات الصناعية ودورها في عملية النمو والتنمية الصناعية  -3

 ( . 1118لثاني  كانون ا

 ( . 1111عام  1ج 21خصائص و بنية  الصناعات الصغيرة في االردن . مجلة االستاذ ) العدد  -4

 ( . 1118الصناعات الصغيرة في العراق قاعدة للتنمية في ظروف الحصار االقتصادي . مجلة االستاذ ) عام  -5



 القطر العراقي . مجلة الجمعية الجغرافية العراقية   الصناعات الزجاجية بين الماضي و الحاضر مع التركيز على -6

 ( . 2222عام  45) العدد 

 (  1111عام  15تحليل كمي لمصادر نمو الصناعة في العراق : دراسة حالة حجمية . مجلة االستاذ ) العدد  -7

موارد المائية السطحية في العراق . دراسة حالة تلوث ال –منهج مقترح لحصر التأثيرات البيئية وعالقتها بمشاريع التنمية  -8

 ( . 2222عام  46مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ) العدد 

 ( . 2222عام  22السياسة المائية لدول الجوار الجغرافي . واقع وافاق . مجلة االستاذ ) العدد  -1

 ( . 2221عام  26ت . مجلة االستاذ ) العدد االتجاهات الدولية الحديثة في البحث العلمي و المخاطرة في تبادل المعلوما -12

 ( . 2222عام  57واقع انتاج الطاقة الكهربائية و مستقبلها في البلدان النامية . مجلة االداب ) العدد  -11

 تحليل كفاءة موقع المنشاة العامة لصناعةالزجاج والسيراميك في الرمادي . مجلة الجمعية الجغرافية العراقية    -12

 ( . 2222عام  48 )العدد

 ( .2222عام  8تطور انتاج الخرائط في العراق : دراسة مقارنة . مجلة الجغرافي العربي ) العدد  -13

(  2222عام  51تقنيات االتصاالت الحديثة في العالم .انواعها,توزيعها,اسواقها . مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ) العدد  -14

. 

الخامات -16.  2222لسنة 35ائي في محافظة البصرة وافاقها المستقبلية.مجلة اداب البصرة .العدد صناعة وسائط النقل الم-15

  2222لسنة  47المعدنية في سلطنة عمان : دراسة في الجغرافية االقتصادية .مجلة االستاذ .العدد 

عي . مجلة الفتح / كلية المعلمين ديالى ) معمل االطارات واالنابيب في مدينة الديوانية : دراسة في جغرافية الموقع الصنا-17

 ( . 2223عام  16العدد 

مجلد  1مصانع المأمون لصناعة الزيوت النباتية في بغداد : دراسة تطبيقية . مجلة القادسية للعلوم التربوية واالداب .) العدد -18

 ( . 2224لسنة  3

دور الجغرافي في تخطيط ومعالجة مطلقات المياه الصناعية:دراسة بين النظرية والتطبيق.مجلة جامعة كربالء)العدد -11

 (  2226لسنة  4,المجلد 2

العدد –الكفاءة الوظيفية لحدائق ومتنزهات مدينة بعقوبة :دراسة بين النظرية والتطبيق : مجلة ديالى للبحوث االنسانية  -22

  2212حزيران -45

–مع قراءة لتجارب تطبيقية عربية –دراسة بين النظرية والتطبيق –دور القطاع الخاص في ادارة النفايات الصلبة في المدن  21

 2212-3-4في  71بكتابهم المرقم –مقبول للنشر –مجلة كلية التربية االساسية 

مقبول للنشر في مجلة   2211بالنشر في لعام  مقبول–الرضع  دون السنة في محافظة ديالى ل وفيات االطفال واقع   -22

 2213-6-27في 321جامعة ديالى   باالمر االداري المرقم 

في مجلة جامعة ديالى   مقبول للنشر –2222حتى عام  خدمات الصحية في محافظة ديالى االحتياجات المستقبلية من ال -23

 2213-1-15في  384باالمر االداري المرقم 

 مقبول للنشر في مجلة جامعة ديالى بالعدد     –ي في مدينة بعقوبة التلوث البصر-24

 اليوجد المجالت العالمية ومجالت معامل التاثير التي تم النشر بها :

 عضوية اللجان :

 2223-.2222وهيئة ادارية من عام  1186عضوية هيئة عامة في الجمعية الجغرافية العراقية منذ عام -1
 2226عضو هيئة عامة فى الجمعية الجغرافيةالمصرية  -2 



 2228-عضو هيئة عامة في الجمعية الجغرافية الكويتية -3

   2228-عضو هيئةعامةفي الجمعيةالجغرافيةالسورية -4

 المقر العام–لبنان  – AWARNETعضو هيئة عامة في الشبكة العربية الدارة الموارد المائية –5

 2225–مملكة البحرين  –ي جمعية علوم وتقنية المياه عضو هيئة عامة ف -6

 :ابداعات ونشاطات حصل عليها الباحث

 2211-2212يوم العلم –االستاذ االول على جامعة ديالى  -1

 2213-2222درعا لمؤسسات اكادمية ومنظمات دولية للمدة من  15 -2

 2213-2222شهادة تقديرية من مؤسسات علمية ومنظمات دولية للمدة من  22 -3

 

 التاليف والكتب والترجمة
 منهجي -1طبعة  -2211-الدار والوطنية  –منهج البحث العلمي والطرائق االحصائية  -1

 االنكليزية-: اللغات  التي يجيدها الباحث

 منها –مجال االستشارات والخبرات مساهمات المجتمع المدني : كثيرة في 

 2213-التخطيط والتنمية في محافظة ديالى  في مجلس -اكاديمي -عضو بصفة  -1

 تقديم المعلومات العلمية في مجال التخصص في القنوات التلفزيونية  ونشر المقاالت في بعض الصحف . -2

 

 نشاطات اخرى :
 رسالة ماجستير ودكتوراه بصفته عضوا او رئيسا للجان  82ناقش اكثر من  -1

 .الغراض النشر او الترقيات العلميةبحث علمي للجامعات العراقية  222قيم اكثر من  -2

 طيلة خدمته في الجامعة –حصل على سبعة اوامر بالشكر والتقدير من السادة الوزراء  -3

 حصل على سبعة عشر شكرا وتقديرا من قبل رؤساء الجامعات العراقية . -4

 حصل على اكثر من خمسون شكر وتقدير من السادة العمداء في الجامعات العراقية . -5

 بستة مؤتمرات دولية خارج القطر ببحوث علمية منشورة . شارك  -6

 عضوا الكثر من لجنة مركزية وزارية للتربية و التعليم العالي في مجال البحث و التطوير العلمي . -7

 2228-كلية التربية جامعة ديالى  –تفرغ جزئى في وحدة االبحاث المكانية –باحث  -8

كلية التربية للعلوم –وجامعة ديالى كلية التربية ) ابن رشد ( .عضوا الكثر من لجنة داخلية في القسم وفي  -1

 االنسانية 

 والعلمية .اللجان التحضيرية اكادمية  رئيسا الكثر من خمسة مؤتمرات -12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 كتاب  7العدد –: السادة الوزراء  اتالتشكر

 كتاب  17السادة رؤساء الجامعات :             

 كتاب شكر  52السادة العمداء : اكثر من              

 

 

 

 



 

 

 5102-9-52لغاية  –االشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات العراقية  

 مشرفا وعضوا مناقشا .مع االسم تعني  (A) مالحظة: الحرف-

 عدد و تاريخ امر المناقشة الدرجة العلميةواالختصاص اسم الجامعة /الكلية اسم الباحث ت

 1222-11-9في9292 جغرافية-دكتوراة فلسفة ابن رشد-بغداد/التربية (A)عمران بندر مراد            1

 1222-19-5في9912 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية (A)ماهراسماعيل ابراهيم        9

 1222-19-2في9125 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية جعفر محمد مصطفى )سوداني( 3

 9111-9-15في362 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية فيصل محمد فواز )اردني( 2

 9111-2-2في621 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية (A)محمد حماد عبد اللطيف      5

 9111-5-15في-292 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية منذر بن صالح عبدلي)تونسي 6

 9111-1-12في112 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية (A)سليم ياوز جمال              7

 9111-1-92في535 جغرافية-ماجستير اداب البصرة/التربية (A)فارس مهدي محمد           2

 9111-9-91في561 جغرافية-ماجستير اداب البصرة/التربية عبد الرحمن جري مردان 2

 9111-2-31في616 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية (A)زينة خالد حسين            11

 9111-6-11في222 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية (A)جمال حامد رشيد            11

 9111-6-19في1112 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية عبير ضيدان ابراهيم 19

 9111-6-12في1127 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية دياري صالح مجيد 13

 9111-7-11-في9929 جغرافية-ماجستير اداب المستنصرية/التربية بن علي شريط)تونسي(صبر  12

 9111-2-7في1655 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية هند قيس صبري 15

 9111-11-91في2125 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية ايثار انور محمد 16

 9111-19-11في1265 تراث-ماجستير اداب التاريخ العريب والرتاث العلمي معهد احمد حسن الموسوي 17

 9119-1-9في3 جغرافية-ماجستير اداب المستنصرية/التربية عباس هاشم خالد 12

 9119-1-92في152 تراث -ماجستير اداب معهد التاريخ العريب والرتاث العلمي عباس جاسم الدليمي 12

 9119-9-96في931 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية (A)عدي فاضل عبد            91

 9119-3-6في723 جغرافية-ماجستير اداب المستنصرية/التربية (A)نجاة عباس حسن            91



 9119-3-95في757 مكتبات-ماجستير اداب المستنصرية/قسم المكتبات هدى عباس قنبر 99

 9119-3-11في296 جغرافية-ماجستير اداب الكوفة/اداب عامر راجح نصر 93

 9119-2-11في923 جغرافية-ماجستير اداب البصرة/اداب حميد عطية عبد الحسين 92

 9119-2-91في6191 جغرافية-ماجستير اداب بنات-بغداد/التربية منى علي دعيج 95

 9119-11-2في1 جغرافية-ادابماجستير  ابن رشد-بغداد/التربية (A)انور سالم رمضان            96

 9113-1-19في61 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية (A)انعام سمير محيي              97

 9113-5-95في22 جغرافية-ماجستير اداب االنبار/التربية صبحي احمد مخلف 92

 9113-6-92في522 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية انس عادل الخنوس 92

 9113-2-19في662 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية (A) رضوان بن محمد )تونسي( 31

 9113-11-12في1193 جغرافية-دكتوراة فلسفة ابن رشد-بغداد/التربية منذر بن صالح عبدلي)تونسي( 31

 9113-11-12في713 تراث -اداب ماجستير معهد التاريخ العريب والرتاث العلمي عدي حاتم الراوي 39

 9113-11-12في1951 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية علي بن عمار عمراني)تونسي( 33

 9112-9-7في119 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية (A)انتصار حسون رضا         32

 9112-2-17في355 جغرافية-ادابماجستير  ابن رشد-بغداد/التربية صباح خلف جبر 35

 9112-6-2في567 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية انعام عبد الصاحب محسن 36

 9112-2-11في223 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية دانيال محسن بشار عبد خطاوي 37

 9112-2-12في3733 جغرافية-ادابماجستير  ديالى/التربية (A)شبيب احمد علي             32

 9115-1-6في261 جغرافية-ماجستير اداب ديالى/التربية ازهار سلمان هادي 32

 9115-9-16في116 جغرافية-ماجستير اداب ديالى/التربية محسن ابراهيم حسين 21

 9115-3-2في122 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية (A)سمير فليح حسن الميالي      21

 9115-5-92في1373 سياحة-ماجستير اداب المستنصرية/ادارةواقتصاد ابراهيم احمد ابراهيم 29

 9115-7-17في323 جغرافية-دكتوراة فلسفة ابن رشد-بغداد/التربية خضير عباس ابراهيم 23

 9116-1-2في177 جغرافية-دكتوراة فلسفة البصرة/اداب كفاية عبداهلل عبد العباس 22

 9116-3-13في311 جغرافية-دكتوراة فلسفة ابن رشد-بغداد/التربية (A)رياض محمد علي عودة      25

 9116-5-99في791 جغرافية-دكتوراة فلسفة ابن رشد-بغداد/التربية زينة خالد حسين 26

 9116-2-12في1199 جغرافية-دكتوراة فلسفة ابن رشد-بغداد/التربية ندى نجيب سلمان 27



 9116-11-11في11771 جغرافية-دكتوراة فلسفة البصرة/اداب سفيح عجرشحامد  22

 9117-9-12فى  253 جغرافية-ماجستير اداب اداب-بغداد هند فوزى رشيد 22

 9117-9-6في56 جغرافية-ماجستير اداب ديالى/التربية علي جاسم محمود الفراجي 51

 9117-5-6فى 123 جغرافية-ادابماجستير  ديالى/التربية وسام وهيب مهدى  51

 9117-11-91فى  321 جغرافية-ماجستير اداب ديالى/التربية البرزنجى   هللمهاد محمد عبدا 59

 9117-19-9فى  1655 جغرافية-ماجستير اداب ابن رشد-بغداد/التربية سيناء عدنان عبداهلل 53

 9112-2-13فى  923 جغرافية-ادابماجستير  ديالى/التربية (A)سعيد فاضل احمد           52

 9112-7-9فى  722 جغرافية-دكتوراة فلسفة ابن رشد-بغداد/التربية جمال حامد رشيد 55

 9112-11-15فى 19927 جغرافية-ماجستير اداب االداببغداد/ شروق نعيم جاسم  56

 9112-11-12في 512 جغرافية-دكتوراه بنات-/التربيةبغداد تنزيه مجيد حميد 57

 9112-19-7فى 772 جغرافية-ماحستير اداب االصمعى-/التربيةديالى   (A)مشتاق طالب صالح 52

 9112-5-31في 925 جغرافية -اداب–ماجستير  تربية انسانية –االنبار  زينة عبد العزيز محمد عبيد 52

 9112-19-15في  12712 فلسفة جغرافية –دكتوراه  اداب –بغداد  محمد شكر محمود  61

 9111-5-9في 9621 فلسفة جغرافية –دكتوراه  التربية –الموصل  شبيب احمد علي العزاوي  61

 9111-2-16في  1117 فلسفة جغرافية –دكتوراه  التربية –المستنصرية  منى علي دعيج  61

 9111-2-91في  733 جغرافية –ماجستير  تربية اصمعي –ديالى        (A)هشام توفيق جميل  69

 9111-2-91في 732 جغرافية–ماجستير  تربية اصمعي–ديالى  نبراس سعدون مطشر  63

 9111-11-6في  5751 جغرافية –ماجستير  التربية –الموصل  حازم عطية حسين  62

 9111-19-5في 12152 جغرافية –ماجستير  اداب –بغداد  حسام كاظم حافظ عبود  65

 9111-11-16في 11522 جغرافية  -ماجستير بغداد-اداب  امنة عبد الكريم هادي  66

 9111-2-92في  9195 جغرافية  –ماجستير  ديالى –تربية  محمد عطية علي  67

 9111-6-93في  233 جغرافية –ماجستير  ديالى –تربية      (A) احالم نوري منشد  62

 9111-2-12في  9926 جغرافية -ماجستير ديالى  -تربية     (A) نزار  محمود محمد 62

 9111-2-2في 2327 جغرافية -ماجستير تكريت –تربية  مروان عبداللة حمد سهيل  71

  -9119-1 -2في -922   جغرافية –دكتوراه موصل –تربية  احمد طالل خضير  71

 9113-3-7في  5767 جغرافية –دكتوراه  بصرة –تربية  حميد عطية عبدالحسين  79



 9119-2-2في -212 جغرافية -دكتوراه انبار –اداب  ايهاب لطيف خلف  72

 9119-6-13في -911 جغرافية –دكتوراه  انبار –تربية  سالم خميس غربي  75

 9119-2-12في 2112 جغرافية –دكتوراه  ابن رشد -بغداد عدي فاضل عبد 76

 9119-11-3في -251 جغرافية –دكتوراه  -تربية –المستنصرية  نجاة عباس حسين  77

 9113-1-19في  -1923 جغرافية –دكتوراه  اداب –البصرة  ضحى لعيبي كاظم سدخان  72

 9113-9-5في  1191 جغرافية –دكتوراه  التربية –الموصل  سيروان عارب صادق  72

 9113-1-31في  -912 جغرافية –ماجستير  تربية –ديالى  ذكرى عادل محمود   21

 9113-2-3في -919 جغرافية –دكتوراه  تربية –انبار  صبحي احمد مخلف  21

 9113-7-16في  -1567 جغرافية -ماجستير تربية –ديالى  استبرق محمد عبداللة  29

 9113-7-92في  1651 جغرافية –ماجستير  ديالى -تربية      (A) قسمة نجم عبدال منهل  23

 9113-2-99في  9111 جغرافية –دكتوراه  ديالى –تربية      (A)  اسراء هيثم احمد  22

 

 2213-ايلول -25 –اخر تحديث 

 

 


