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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 احمد داود حميد محمود  :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  : كلية االداب / قسم الجغرافية  /جامعة االنبار ..ـ العمل  
 استاذ مساعد.... :العلمية الدرجة     الجغرافية السياسية : التخصص.  

 :المجمع السكني – صمودعامرية ال –االنبار  . العنوان البريدي   
 07722073808  -  07824942690 :     نقال                  

 يالبريد االكترون : @gmail.comahmeddawood200  -od2@yahoo.com ahmeddawo 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                        فلوجةاالنبار / ال والدة :ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                      1974/  10/  27خ الوالدة :  ــتاري   
                                    6  عدد األطفال :                             متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

  1999-1998 العراق االنبار البكالوريوس
 2002 العراق المستنصرية الماجستير 

 2008 العراق المستنصرية هالدكتورا
                                                     كوسوفا،دراسة في الجغرافية السياسية                           :جستيران رسالة الماعنو 

 

 توزيع سّكان الوطن العربي ،دراسة في الجيوبولتكس             : هعنوان أطروحة الدكتورا
  

 
 

 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 
 
 
 

 
 

 شعار اجلامعة 

mailto:ahmeddawood200@gmail.com
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 2010-2004 جغرافية السّكان 

2016-2017 
 جغرافية السّكان

 جغرافية إقليمية 2010-2008 جغرافية اوراسيا
 جغرافية إقليمية 2016-2015 جغرافية اوربا 
 جغرافية سياسية 2017 -2008 جغرافية سياسية

 سياسية جغرافية 2017-2006 نظريات سياسية                       

 جغرافية بشرية 2017-2016 جغرافية الصحة
 جغرافية بشرية 2014-2013 منهج البحث الجغرافي

 2012-2008 غرافية باللغة االنكليزيةنصوص ج
2016-2017 

 جغرافية بشرية

 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2
 التخصص             /السنةالفصل اسم المادة

 2010-2008 نصوص جغرافية باللغة االنكليزية
2016-2017 

 جغرافية بشرية

 سياسية جغرافية  2013-2012 بار مشكالت سياسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/االن
  2013-2012 مشكالت سياسية/كلية االداب/االنبار 

2013-2014 
 جغرافية سياسية

   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
 تغير موازين القوى في الشرق االوسط وتأثيرها الجيوبولتيكي على العراق  -1

 .االداب ، جامعة االنبار،  )ماجستير(عمر عماد سلمان الحديثي ، كلية       
 الفوضى الخاّلقة واثرها على الشرق االوسط  -2

 .)ماجستير( جامعة االنبار ،كلية التربية للعلوم االنسانية،  عبد الرحمن حسين علي العيساوي،       
 الهجرة السّكانية واثرها في قوة العراق الجيوسياسية  -3

 .ة االداب ، جامعة االنبار،  )ماجستير(كلي وهاب شايع البطاوي ،    

  
 .تقييم البحوث: 4

 
 . االهتمامات البحثية : 5
 قضايا التنمية والتخطيط   -4مشكالت سّكانية  -3نظم سياسية معاصرة  -2  التاريخ السياسي  -1   
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 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

كلية  - كركوكجامعة  الندوة الجغرافية االولى لقسم الجغرافية
 مشاركة 2015 التربية

كلية  – بابلجامعة   االولالمؤتمر الجغرافي الدولي 
  التربية

 مشاركة 2012

كلية  –جامعة االنبار   الندوة العلمية المتخصصة )الواقع والتصور المستقبلي في مدينة الرمادي( 
  مشاركة 2011 االداب

  
  

    : سادسا : البحوث المنشورة

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
تغير وظيفة ومفهوم الحدود السياسية في النظام العالمي  -1

 الجديد.
عية ممجلة الج

 2010 منشور الجغرافية العراقية

بعد احتالل العراق إختالل موازين القوة في الخليج العربي -2
2003. 

 2011اب  منشور مجلة االستاذ

 
إستقالل كوسوفو: التحول الجيوستراتيجي في  -3

 السياسةالدولية

مجلة جامعة االنبار 
 2011اذار  منشور للعلوم االنسانية

االمتدادات الجيوسياسية في الشرق االوسط ودورها في -4
 اعادة توزيع القوة

مجلة الفنون واالدب 
م االنسانيات وعلو 

 دبي -واالجتماع
  2016نيسان منشور

 تحليل واقع السّكان واالسكان في ناحية الكرمة-5
 

مجلة كلية التربية 
األساسية/ جامعة 

 بابل
 2013 منشور 

مجلة جامعة االنبار  .الصرف الصحي  في مدينة الرمادي بدائل توقيع محطات-6
 للعلوم االنسانية

 2012 منشور

مجلة جامعة االنبار  القة واثرها على مصر،دراسةبالجغرافيةالسياسيةالفوضى الخ-7
 للعلوم االنسانية

 2017 مقبول للنشر

 مراحـل تشـكيل موازين الـقـوى في الـشـرق االوسـط -8
 

مجلة الجامعة 
المستنصرية 

للدراسات العربية 
 والدولية

 مقبول للنشر

2017 
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    ثامنا : الكتب المنشورة  :

تاريخ  جهة النشر ن الكتابعنوا
 النشر

 

 
 

  
 

 
 :تاسعا : عضوية اللجان 

   

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
   

   

   

   
 

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
 حادي عشر: الدورات

 : شارك فيها التي
 

 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
اعداد الخرائط بالتقنيات 

 الحديثة
 كلية االداب / جامعة االنبار

2009 

نظم المعلومات الجغرافية 
 واالستشعار عن بعد

 كلية التربية للبنات / جامعة االنبار
2010 

نظم المعلومات الجغرافية 
 واالستشعار عن بعد

 امعة االنباركلية التربية للبنات / ج
2011 

         كلية التربية للبنات –جامعة االنبار        GISتطبيقات في      

19/9/2012 
 18/11/2017 جامعة االنبار –مركز طرائق التدريس  تصويبات لغوية

 20/11/2017 جامعة االنبار –مركز طرائق التدريس  مهارات التدريس الجامعي
   



 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية -ضمان الجودة واالعتماد قسم  –جامعة االنبار 

 

5 

 

  افية:افية:اثنتا عشر: معلومات اضاثنتا عشر: معلومات اض

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      2017/  11/  26      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة

 ةنظم سياسية معاصر  -2التاريخ السياسي    -1
 قضايا التنمية والتخطيط   -4مشكالت سّكانية  -3 

 

 أنشطة أخرى

 .كفوء في كتابة االوراق البحثية -1

 .التحليل الجيوسياسيكفوء ب -2
 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 كفوء في استخدام الحاسوب     تطبيقات الحاسوب

 اللغة االنكليزيةفي كفوء       ةات األجنبيــــاللغ

 كرة القدم       اتـــــــــــوايــاله


