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 وسام امحد رشيد عيدلن العكيدي  االسـم واللقب العلمي

 دكتوراه الشهادة 

 مدرس  اللقب 

 رغاايي  اجل  التخصص العام 

 علم خاائط التخصص الدقيق

 اإلليكرتونيالربيـد 
wesamahmed@coart.Uobagdad edu.iq 

wesamrashed995@gmail.com 

 مشكل  االسكندرون  وابعاده اجليوبوليتيكي   عنوان رسال  املاجستري 

 عنوان االطاوح  
 لخرائطي لواقع المباني والمساكن في العراقا حليلالت

 في العراق المباني والمساكن + أطلس {دراسة خرائطية  }

 عنوان البحوث العلمي  املنشورة
 في قوة الدولة أثر التوزيع الجغرافي لسكان سوريا ـ 1

 االنحدار الجيوبوليتيكي إليرانـ 2

  االنحدار الجيوبوليتيكي لسورياـ   3

 التي تلعب دورًا في جيوبوليتيكية سوريا تجاه تركياالقضايا ـ  4

 االنحدار الجيوبوليتيكي للعراقـ  5
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التمثيل الخرائطي لواقع المباني والمساكن في محافظة ـ  6

 ( 9002بغداد لعام ) 

التمثيل الخرائطي لمعايير اإلسكان في إقليم كردستان العراق ـ  7

 (9002لعام )

سكان محافظة كركوك  التمثيل الخرائطي لخصائصـ 8

 لعام

  (9004  ) 

 عناصر الخارطة في الدراساتتقييم استخدام ـ  9

دراسة لخرائط الرسائل و االطاريح في قسم  الجغرافية

جامعة بغداد للمدة بين  الجغرافية كلية التربية للبنات

 ( 9005ـ  9000)

 ال يوجد  عنوان الكتب املؤلف  واملرتمج 

(  2116-2112العديد من كتب الشكا بلرغت للعام )  كتب الشكا والتقديا

 .ست  كتب شكا 

 مديا شعب  املكتب    اليت تقلدها اإلداري املناصب 

ذكا العضوي  يف هيئات حتايا 

 اجملالت العلمي  والفاق االستشاري 

 ال يوجد 

العدد اإلمجالي لإلشااف على طلب  

 الدراسات العليا

 ال يوجد 

للمشارك  يف العدد اإلمجالي 

 املناقشات

 ال يوجد 
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Dr. Instructor academic Title 

Geographic + Cartography    Specialization(Major +Minor) 
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  THE PROBLEM OF AL-ISCANDARONA AND    

ITS GEOPOLITICAL DIMENSIONS  

Titles of MA thesis   

CARTOGRAPHIC  ANALYSIS 

 OF BUILDINGS AND HOUSES IN IRAQ 

 PART (1) + 

ATLAS OF BUILDINGDS AND HOUSES IRAQ 

PART (2)  

Ph. Ddissertation 

 

 

1 – The effect of geographical distribution of 

the population of Syria the strength of the 

country . 

2- The geographical decline of Iran. 

3- The geographical decline of Syria. 

4- The issues that plays a role in the   

geographical of Syria towards Turkey. 

5- The geographical decline of Iraq.   

6- Map Representation of buildings and Housing in 

Baghdad for year (2009) 

7- Map Representation of Housing criteria in the 

region of Kurdistan of Iraq for year (2009) 

8-  Map Representation of the characteristics  

of population for year ( 2014 ) 

9 - Map valuation of Map elements in the 

Geographic studies of the department of Geography 

college of Education for girls girls University of 

Baghdad for the period ( 2000- 2015 )    

Titles of Published Research  

There is no Titles of Published Books 

(Authored &Translated 



Books) 

Books thank for ( 2015-2016 ) = 6 Letters of Appreciation & 

Recognition. 

Director of the division of the library Professional Experience 

There is no Membership (Journals, 

Scientific committees, etc.) 

There is no Total Number of Supervised 

Graduate Students.  

There is no Total Number of Graduate 

Examining Committees. 

 

 

 


