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املاجستري وأطروحة عنوان رسالة 

 الدكتوراه

املاجســتري ساســتعماالر االرن ح ناحيــة ام   

ــة    ــة الك ر ا يـ ــاا الطاقـ ــدكتوراه سانتـ ــرل الـ قصـ

 واست الك ا ح املنطقة اجلنو ية ح العراقل

 

 

 

 عنوان البحوث العلمية املنشورة

 .امكانية استخدام الطاقة الشمسية ح  غداد.1

الك ر ا ية ح منطقة .انتاا واست الك الطاقة 2

 الفرار األوسط ح العراق.

.تأثري درجار احلرارة على عمل وكفاءة 3

 احملطار الغازية ح حمافظة البصرة.

. امكانية استخدام الطاقة الشمسية ح وسط 4

وجنوب العراق ودورها ح حتقيق التنمية 

 املستدامة.

.التحليل املكاني للمحطار الك روما ية ح 5

 عوامل املؤثرة في ا.العراق وال
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 .واقع التقسيمار االدارية ح العراق.6

 ال يوجد عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

كتاب شكر وتقدير من ج ار  111أكثر من  كتب الشكر والتقدير

خمتلفة، اعضاء جملس نواب، وزير، ر يس 

جامعة، مساعدي ر يس اجلامعة االداري 

 والعلمي، عميد كلية

 مدير املتا عة و التنسيق ح جامعة  غداد اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

 مقرر قسم اجلغرافية

ذكر العضوية ح هيئار حترير اجملالر 

 العلمية والفرق االستشارية

 ال يوجد

العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة 

 الدراسار العليا

 واحد فقط 

 واحد فقط العدد اإلمجالي للمشاركة ح املناقشار
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Energy geographic Specialization (Major & Minor) 
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Master (Land use in the area of 

Umm Qasr) Doctorate (Electric 

power production and consumption 

in the southern region of Iraq) 

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 

1. The possibility of using solar 

power in Baghdad. 

2. The production and 
consumption of electric power 
in the Middle Euphrates region 

in Iraq. 

3. The effect of temperature on 
the work and efficiency of the 
gas stations in the province of 

Basra. 

4. The possibility of using solar 
energy in central and southern 
Iraq and its role in achieving 

sustainable development. 

5. Spatial Analysis of 
hydroelectric stations in Iraq 
and the factors influencing 

them. 

6. The reality of the 
administrative divisions in 

Iraq. 

Titles of Published Research  

There is no Titles of Published Books (Authored 

&Translated Books) 

More than 100 books thanks and Letters of Appreciation & Recognition. 



appreciation from various quarters, 

members of Parliament, Minister, 

Chairman of the University, 

assistant rector of administrative, 

scientific, Dean of the Faculty 

 Professional Experience 

There is no Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

1 Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

1 Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


