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االستاذ املساعد الدكتور بشار حممد عويد
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عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

املاجستري (طرق النقـ الـربيف حم حماف ـة كـرب
الدكتوراه (املوقـ اجلغـراحم ايسـيد لـدوا شـاد
وأثره حم سلوك الدولة السياسي .
 .1قييم جغراحم لدور الشركات الزراعية حم اقتصاد
الدولة العراقي.
.2صناعة االسفنج حم ناحية ذات الس س .

عنوان السحوث العلمية املنشورة

.3التصحر حم العراق ايلوا واملعاجلات.
.4النفايات الصلسة حم مدينة احملمودية االثار
واملعاجلات.
.5السياحة حم مدينة بغداد.
.6التطلعات اجليوبولتيكية أليران جتاه دوا اجلوار
(العراق امنوذجاً .
.7التجارة غري النفطية بني العراق و ركيا.
.8القسلية السياسية حم العراق الواق والتحديات.

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

ال وجد

كتب الشكر والتقدير

اكثر من  66كتاب شكر و قدير من جهات خمتلفة،

 عميد كلية، رئيد جامعة،وزير
.مقرر الدراسات االولية حم قسم اجلغرافية.1

املناصب اإلدارية اليت قلدها

.مدير شعسة التسجي حم الكلية.2
.مقررالدراسات العليا حم قسم اجلغرافية.3
ال وجد

ذكر العضوية حم هيئات حترير اجمل ت العلمية
والفرق االستشارية

ط ب3

العدد اإلمجالي لإلشراف على طلسة الدراسات
العليا

 مناقشات16

العدد اإلمجالي للمشاركة حم املناقشات

.Ass. Prof. Dr. Bashar Mohammed O

Name and academic Title
Specialization (Major & Minor)

Bashar_m2000@yahoo.com

Email
Titles

Human Geography/ political Geography

of

MA

thesis

&

dissertation

Titles of Published Research

Master (Road ways transport in the
Ph.D province of Karbala) Doctorate (The
geographical location of the captive
nations of Chad and its impact on the
political behavior of the State)
1. Geographic assessment of the role of
agricultural companies in the state of
the Iraqi economy.
2. Sponge industry in terms of chains.
3. Desertification in Iraq, solutions and
treatments.
4. Solid waste in the town
Mahmudiyah, effects processors.

of

5. Tourism in the city of Baghdad.
6. Iran's
geopolitical
aspirations
toward neighboring countries (Iraq a
model).
7. Non-oil trade between Iraq and
Turkey.
8. Political tribalism in Iraq, reality and
challenges.
Titles of Published Books (Authored

There is no

&Translated Books)
Letters

of

Appreciation

& More than 60 of thanks and appreciation

Recognition.

from different directions
1. Preliminary studies established in
the Department of Geography.
2. Director of Registration Division at
the college.

Professional Experience

3. Supreme Orteuraldrasat
Department of Geography.
Membership

(Journals, Scientific

There is no

committees, etc.)
Total

Number

of

Supervised

3

Graduate

10

Graduate Students.
Total

Number

of

Examining Committees.

in

the

