
 ــة اآلدابيـرة العلميــة لتدريسيي كليـــالس

 أستاذ مساعد دكتور انتظار جاسم جرب  االسـم واللقب العلمي

 التخصص العام : جغرافية  التخصص العام والدقيق

 التخصص الدقيق : جغرافية مدن 

  اإلليكرتونيالربيـد 
entezarjassem1@yahoo.com 

رسالة املاجستري : العوائد املالية  الدكتوراهعنوان رسالة املاجستري وأطروحة 

 األمنيف  وأثرهاالنفطية اخلليجية 

 .القومي العربي 

أطروحة الدكتوراه : التحليل املكاني 

 خلدمات التعليم املهين يف العراق

باستثناء حمافظات اربيل والسليمانية 

   (  7002 – 7002ودهوك للمدة )

 عنوان البحوث العلمية املنشورة
 حتليل خدمات التعليم املهين يف بغداد

خمرجات التعليم  املهين وعالقتها بالتنمية وسوق ... 

 .....العمل  العمل
 التحضر يف العراق واقعه ومستقبله

العنف االسري يف العراق وانعكاساته على الطاقة 

 االنتاجية يف اجملتمع العراقي
باإلنتاج تناقص واردات نهري دجلة والفرات وأثرهما 

 الزراعي

  



 االحتياطي واإلنتاج النفطي لدول اخلليج العربي ....

 التعليم االلكرتوني وأثره يف خدمة اجملتمع 

 تطوير البيئة احلضرية للمناطق العشوائية يف بغداد

 التباين املكاني للفساد االداري واملالي يف العراق

يف  التحليل املكاني للجامعات احلكومية واالهلية

 بغداد
 التحليل املكاني الزمة السكن يف بغداد

 االنهار احلدودية الصغرية مع ايران

 التوزيع اجلغرايف للمقابر اجلماعية يف العراق 

 الطفولة يف العراق وحتدياتها 

املعامل الدينية اليت استهدفها تنظيم داعش االرهابي 

 يف العراق 
 احلجم على مدن العراق .... –تطبيق قاعدة الرتبة 

 

 ال يوجد  عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 72 كتب الشكر والتقدير

  يف الكلية  مقرر جلنة الرتقيات اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية 

 والفرق االستشارية

 ال يوجد

 ال يوجد الدراسات العلياالعدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة 

 2 العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

 



 

Assistant Professor dr. entezar 

jassem 

Name and academic Title 

Major: Geography 

minor: geography of cities 

Specialization (Major & Minor) 

entezarjassem1@yahoo.com Email 

Title of MA: The Gulf Petroleum 

Financial Advantages And their 

effects on the Arabic National 

Security 

Title of Ph.D : The Spatial Analysis 

of  the Vocational Education 

services in Iraq except Sulaimaniya 

and Duhouk for the year (2007 – 

2008 )    

 

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 

1- Analysis of professional 

education services in 

Baghdad 

2- Vocational education and 

its relationship to 

development and market 

outcomes ... ..... Work 

Titles of Published Research  

mailto:entezarjassem1@yahoo.com
mailto:entezarjassem1@yahoo.com


3- Urbanization in Iraq and 

the reality and the future 

4- Domestic violence in Iraq 

and its impact on the 

capacity of Iraqi society 

5- Decreasing imports Tigris 

and Euphrates rivers and 

their impact agricultural 

production 

6-  Reserves and production 

of oil to the Gulf states ... 

7- E-learning and its impact on 

community service 

8- The urban environment of 

the slums in Baghdad to 

develop 

9- Spatial variation of 

administrative and financial 

corruption in Iraq 

10- Spatial Analysis 

government and private 

universities in Baghdad 

11- Spatial analysis of the 



housing crisis in Baghdad 

12- Small with Iran border 

rivers 

13- Geographical distribution 

of mass graves in Iraq 

14- Childhood in Iraq and its 

challenges 

15- Religious monuments 

targeted by the terrorist 

organization in Iraq Daesh 

16- Apply base level - the size 

of Iraq's cities .... 

/ 
Titles of Published Books (Authored 

&Translated Books) 

24 Letters of Appreciation & Recognition. 

Reporter of the Commission on 

promotions in college 

Professional Experience 

/ 
Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

/ 
Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

4 Total Number of Graduate Examining 

Committees. 



 

 

 


