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                                                                                                                                   (CVالسيرة الذاتية)                                                         

 فارس مظلوم مكي محمود عريم العاني .. :  االســم              
 

 

 اوال : معلومات عامة
 .الـعـنــوان:1 

  كلية االداب / قسم الجغرافية..ـ العمل : جامعة االنبار  

  :مساعد .استاذ.... الدرجة العلمية:        ية السياسية الجغراف ...التخصص 

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان البري
...............................................................................fmm_1995@yahoo.com .............  

 07802359747/     نقال                  

 يالبريد االكترون : fmm_1995@yahoo.com.............   

 .معلومات شخصية  :2
 الجنـسية : عراقي                      رماد االنبار /  مكان الــوالدة :   
 .......................جواز سفر:                      1958/  7/  1تاريــخ الوالدة :     
                                    4  الحالة االجتماعية : متزوج                             عدد األطفال :  

 المؤهالت العلمية :ثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1998-97 العراق االنبار البكالوريوس
 2003 العراق االنبار الماجستير 

 2014 العراق االنبار الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير   

                                                     المائي العربي  التركي واثره في االمن االبعاد الجيوبوليتكية لمشروع جنوب شرق االناضول                  

 االبعاد الجيوبوليتكية للتغيرات المناخية)دراسة تطبيقية على الوطن العربي (:هعنوان أطروحة الدكتورا 

 
 

                           
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 العمل مكان الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  2010 2005 قسم الجغرافية مقرر قسم
  2010 2008 قسم الجغرافية مقرر الدراسات العليا

  2009 2006 كلية التربية للبنات رئيس قسم االعالم
  ======== ========= ======== عضو لجنة االمتحانات المركزية
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  2007 2005 كلية التربية للبنات عضو لجنة الترقيات 
  مستمر 2015 كلية االداب عضو لجنة الترقيات 

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 جغرافية اقليمية 2009 - 2003 جغرافية افريقيا واستراليا

 جغرافية تاريخية 2004- 2003 الجغرافية التاريخية
 جغرافية سياسية مستمر -2003 الجغرافية السياسية

 منهج بحث 2017-2016 منهج البحث                     

   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             كورس اسم المادة
 جغرافية بشرية االول مشكالت سياسية
 جغرافية بشرية الثاني مشكالت سياسية

   
   االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:. 3
 . البعد الجيوبوليتكي لالردن اتجاه سوريا والعراق -1 
 . البعد الستراتيجي  للمملكة العربية السعودية في منطقة الخليج العربي -2 
 .موقع اليمن والصومال الجغرافي وتاثيره على االمن العربي  -3
 
     
 .تقييم البحوث: 4

 .مشروع الكاب التركي واثره على العالقات العراقية التركية  .1

 .االنتخابات البرلمانية التركية واثرها على االستقرار السياسي  .2

 التحليل المكاني للسياسات العربية اتجاة الدول االقليمية .  .3

 (التحليل المكاني لالنفاق العسكر  لدول الشرق االوسط  رسالة ماجستير )   .4

  ( تغير موازين القوى في الشرق االوسطرسالة ماجستير )  .5

 التحليل المكاني للمناطق الصناعية  في محافظة االنبار (رسالة ماجستير ) .6

 ( (االمن الصحي في العراق واثره في قوة الدولة رسالة ماجستير ) .7
 . االهتمامات البحثية : 5
 . الجغرافية السياسية  -1   
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 . الجغرافية االقليمية   - 2    
 

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

كلية االداب  -جامعة االنبار  الجغرافي الندوه
 قسم الجغرافية –

عضو اللجنة  3/4/206
 التحضيرية

كلية التربية  –جامعة االنبار  المعالجة  –االثار  –االسباب  –ظاهرة التصحر في العراق 
 19/4/2010 قسم الجغرافية –للبنات 

عضو اللجنة 
 التحضيرية

-11 جامعة االنبار  مؤتمر الكليات االنسانية / جامعة االنبار 
12/4/2011 

 حضور 

كلية التربية  –جامعة االنبار  البيئيندوة التلوث 
 19/4/2011 قسم الجغرافية  –للبنات 

عضو اللجنة 
 التحضيرية 

كلية االداب  –جامعة االنبار  تقويم جغرافي لواقع الخدمات في مدينة الرماد  
 قسم الجغرافية –

عضو اللجنة  26/4/2011
  التحضيرية

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

البعد الجيوبوليتكي للمشاريع المائية للكيان 
 الصهيوني واثره على االمن المائي العربي 

 2005 منشور االستاذ  

الجمعية الجغرافية  االستثمار في الهضبة الغربية في محافظة االنبار
 2012 منشور العراقية

مجلة االنبار للعلوم  السياسات المائية واثرها على مياه نهر النيل
 2006 - 2ع منشور االنسانية 

 2008 -19ع  منشور العلوم الزراعية مجلة  لحوض واد  زغدانمورفومتر  الهيدرو 
    
    
    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

لسياسية :السياسات المائية وتاثيرها اصالة الجغرافية ا
 االمن المائي العربيفي 

للنشر  الصفادار 
 2011 االردن -والتوزيع 

دار الصفا للنشر  االهمية الجيوبوليتكية حيال القرن االفريقي
 2012 االردن
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 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

للعام لجنة تقييم بحوث الطلبة 
2008-2009 

االشراف وتقويم بحوث الطلبة لجنة 
 2010-2006للعام 

اللجنة العلمية في كلية التربية 
  للبنات 

لجنة االمتحانات المركزية  
2004-2009  

 اللجنة العلمية للدراسات االولية

-2004لجنة آلية التعاون  
2008 

- 2004اللجنة االمتحانية 
2008 

-2006 التعليم العاليلجنة  
2007 

درجات  سجالتلجنة تدقيق 
 طالبات كلية التربية للبنات 

لجنة قبول وتوزيع الطلبة على  
 2009-2004االقسام 

-2005 النشاطات لجنة 
2009 

 2016اللجنة العلمية في القسم  
-2017 

 اللجنة العلمية للدراسات العليا-1  
2016- 2007  

لجنة توصيف مادة مناهج وطرائق البحث 
 -6387العلمي / دراسات عليا 

15/12/2015 

-2015لجنة انضباط الطلبة 
2016 

اللجنة العلمية للدراسات العليا 
2015-2016 

   
 

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

 2010 -2008من  كلية التربية للبنات    g I sدورة ال 
   
   

 : شارك فيها التي حاد  عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2/2010/ 28-16 جامعة االنبار    دورة الحاسوب 
 2017 مركز طرائق التدريس  االرشاد التربو  
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 2015-2014 مركز الحاسبات دورة الحاسوب
   
   
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة. . 33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        التوقيـع :التوقيـع :

  

                                      2017/  11/  10      ::التاريخ التاريخ 
 

 السنة البلد الجهة المانحة التقديرنوع الجائزة أو 

    

    

    

    

    

    

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 الصحافة  –االعالم 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 جيدة       تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     اللغــــات األجنبية

 كرة القدم   الهــوايـــــــــــات


