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 (CV)السيرة الذاتية                                                                                                   
 مراوي حبيب محمد فرحان شندي الن.. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  كلية االداب / قسم الجغرافية..ـ  االنبارالعمل : جامعة  

  :استاذ مساعد.... الدرجة العلمية:          ريفيةجغرافية مدن ومستقرات  ...التخصص 

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07712971272/     نقال                

 يالبريد االكترون :  

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                        االنبار / حديثة  والدة :ــمكان ال   
 يعراق جواز سفر:                         1/7/1955خ الوالدة :  ــتاري   
                                    3  عدد األطفال :                             متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
  1976-1975 العراق بغداد جغرافية عامة بكالوريوس

 1991 العراق بغداد  قليميتخطيط حضري وا ماجستير

جغرافية مدن ومستقرات  هدكتورا
 ريفية   

 1999 العراق بغداد

  ان رسالة الماجستيرعنو:   

   سياسة التنمية االقليمية ودورها في تنشيط مساهمة القطاع الصناعي الخاص في التنمية المكانية         
                                                   منطقة الدراسة )اقليم اربيل (     

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  
 
 

 تاثير سد القادسية على تخطيط وتنمية االستيطان الحضري والريفي في قضائي حديثة وعنة
 
 
 

 

 
 

 شعار اجلامعة 
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 ة العامة   المنشأ موظف اداري 
 لسد حديثة 

1979 1993    

 مركز دراسات   رئيس قسم التنمية
 الصحراء  

1993 1999  

  2001 2000  كلية التربية مقرر قسم الجغرافية 
  2003 2001 كلية االداب مقرر قسم الجغرافية 
  2010 2003 كلية االداب رئيس قسم الجغرافية 

  2015 2010 كلية االداب عميد كلية 
 
 
 
 

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 جغرافية اقليمية 2002 - 2001 جغرافية افريقيا واستراليا

 جغرافية الخرائط 2004 - 2001 الخرائط والصور الجوية
 جغرافية مدن مستمر -2001 دن واالستيطان الريفيجغرافية الم

 2006 - 2001 جغرافية الصناعة                     
2014 - 2016 

 جغرافية الصناعة

 جغرافية اقليمية 2005-1994 جغرافية العر اق االقليمية
 تخطيط وتنمية مستمر -2014 جغرافية التخطيط والتنمية

 عمل ميداني رمستم -2003 الدراسة الميدانية
 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 بشرية جغرافية االول البيئة الحضرية وتخطيط استعماالت االرض

 جغرافية بشرية  الثاني االسكان واالستيطان
 جغرافية بشرية االول تحليل المواقع الصناعية
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   :والدكتوراه ائل الماجستيراالشراف على رس. 3
 باستخدام الخرائط الحديثة تحليل التغير في سكان مدينة عنة -1 
 الواقع الجغرافي والتوجهات المستقبلية  –منطقة زنكورة  -2 
 خطتها وبنيتها العمرانية واستعماالت االرض –مدينة الفرات  -3
 اتجاهات التوسع العمراني لمدينة الفلوجة -4
 شاط الصناعي على النظام الحضري في قضاء الفلوجةاثر الن -5
  بنيتها الداخلية الوظيفية واهميتها االقليمية –مدينة الرطبة  -6

     
 .تقييم البحوث: 4

 -( رسالة ماجستير واطروحة دكتوراة ومنها :15( بحث علمي و) 60تم تقييم ما يزيد على ) 
 الديوانيةبواسطةيطة االرتفاعات المتساوية لمدينة استخدام نماذج االرتفاعات الرقمية النتاج خر  -1

 ( Global mapper  برنامج )

التوزيع المكاني لمشاريع الخزن المائي في االقليم الشمالي من العراق ودورها في تحقيق التنمية  -2
 السياحية المتوازنة

 بدائل التوسع المساحي في مدينة الخالدية  -3

 المطلوبة لمواجهتها شح المياة في العراق واالستراتيجية -4

 نة على توزيع الخدمات التعليميةبين االحياء السكنية في مدينة ع اثر التجاوز -5

 مدينة هيث انموذجا  –العوامل المؤثرة في المدن التأريخية واساليب حمايتها  -6

 تحليل كفاءة التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية في مدينة هيت -7

 ورها في مكافحة التصحر واقع المبازل في قضاء الرمادي ود -8

 رسالة ماجستير )ناحية العامرية دراسة في الجغرافية االقليمية ( -9

 رسالة ماجستير) اثر جامعة االنبار في الخصائص الحضرية لمدينة الرمادي (-10
 رسالة ماجستير)قضاء الرمادي دراسة في الجغرافية االقليمية (-11           
 )مدينة الصقالوية دراسة في تركيبها الداخلي وعالقاتها االقليمية ( رسالة ماجستير -12           
           

 . االهتمامات البحثية : 5
 تخطيط وتنمية -1   

  جغرافية مدن  - 2    
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 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

كلية التربية  –جامعة االنبار  العلمي االول لكلية التربية للبناتتمر المؤ 
 حضور 1996 قسم الجغرافية –للبنات 

كلية التربية  –جامعة االنبار   مؤتمر الواقع والتطور المستقبلي لمدينة الرمادي 
 قسم الجغرافية  –للبنات 

 حضور 1998

 مستضيف ومناقش 2010 كلية االداب  –جامعة االنبار  المؤتمر العلمي الثاني لبحوث الطلبة /جامعة االنبار
  رئيس اللجنة العلمية 2011 جامعة االنبار  المؤتمر العلمي االول لكليات العلوم االنسانية 

 مستضيف ومناقش 2011 دابجامعة االنبار/كلية اال المؤتمر الطالبي االبداعي الثالث /جامعة االنبار
جامعة االنبار/قاعة  المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الصرفة في جامعة االنبار 

 حضور 2012 المؤتمرات

 حضور 2012 جامعة االنبار/كلية الحاسوب المؤتمر العلمي الثاني للحاسبات وتكنلوجيا المعلومات 
معة االنبار / قاعة جا المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم االسالمية 

 المؤتمرات
 حضور 2012

جامعة االنبار /قاعة  المؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة واالقتصاد/الرمادي /الفلوجة
 حضور 2013 المؤتمرات 

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

الوظيفية المعالجات التخطيطية لمحدودية العالقة 
 وظهيرها الريفي عية بين مدينة عنةالزرا

مجلة العلوم االنسانية 
واالقتصادية لجامعة 

 االنبار
العدد االول   منشور

2002   

العالقة المكانية الوظيفية بين مشروع ري السكران 
 ومستقراتة الريفية 

مجلة العلوم االنسانية 
واالقتصادية لجامعة 

 االنبار
العدد الرابع  منشور

2003 

مجلة المخطط  االقليمية لمدينة الفلوجة  االهمية
 والتنمية

( 13العدد ) منشور
2004 

 جامعة االنبار مجلة االهمية االقليمية لمدينة الرطبة
العدد الثالث  منشور سانيةلعلوم االنل

2011  

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 :ا : عضوية اللجان ثامن
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

عضو لجنة االشراف والمراقبة على سير 
االمتحانات المركزية في جامعة االنبار 

  2001/2002للعام الدراسي 

عضو اللجنة االمتحانية المركزية في 
- 2003كلية االداب للمده من 

2010 

عضو اللجنة العلمية للدراسات 
م الجغرافية / كلية االولية قس

 (2002 – 2001التربية )
عضو اللجنة القطاعية العداد مناهج 

اقسام الجغرافية / كليات االداب في 
    2003الجامعات العراقية 

رئيس لجنة قبول وتوزيع الطلبة على 
االقسام العلمية كلية االداب للعام 

 ( 2005 –2004الدراسي )

عضو لجنة الدراسات العليا قسم 
-2000غرافية / كلية التربية )الج

2001) 
عضو لجنة تدقيق الدرجات االمتحانية 

 2005على مستوى الجامعة 
عضو اللجنة االمتحانية / قسم  

-2001الجغرافية / كلية التربية )
2002) 

رئيس لجنة امكانية استحداث مركز 
للبحوث والدراسات في جامعة االنبار 

2005 

ت عضو اللجنة العلمية للدراسا 
االولية / قسم الجغرافية / كلية 

 (2002-2001االداب )
رئيس اللجنة العلمية للدراسات   

االولية / قسم الجغرافية / كلية 
 (2009-2003االداب )

رئيس لجنة الدراسات العليا / قسم   
-2005الجغرافية / كلية االداب )

2009) 
رئيس لجنة اعداد وتحديث    

المناهج /قسم الجغرافية  
(2007-2009) 

 

 :  ا : الدورات التدريبية التي نفذهاتاسع
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
 : شارك فيها التي : الدوراتعاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 1979 المؤسسة العامة للسدود دورة التاهيل االداري 
 1994  جامعة االنبار  دورة التاهيل التربوي 

 2010 كلية االدارة واالقتصاد دورة ادارة الجودة/مركز ادارة الجودة 
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  : معلومات اضافية:: معلومات اضافية:حادي عشر

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
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 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

شهادة تقديرية/للمشاركة الفاعلة في 

 المؤتمر الثاني لبحوث الطلبة

 نباررئاسة جامعة اال
 العراق

2010 

شهادة تقديرية / لدعم وانجاح وقائع 

 المؤتمر الطالبي االبداعي الثالث 

 رئاسة جامعة االنبار
 العراق

2011 

شهادة تقديرية / للدور المتميز في دعم 

ورفد الوعي البيئي وتحسين الواقع البيئي 

 في محافظة االنبار

 مديرية بيئة االنبار

 العراق

2011 

رية للجهود البارزه في انجاح شهادة تقدي

المؤتمر العلمي االول لكليات العلوم 

 االنسانية في جامعة االنبار 

 رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

 العراق

2011 

شهادة تقديرية / للمشاركة والحضور 

للمؤتمر العلمي الثاني للحاسبات 

 وتكنولوجيا المعلومات 

 عمادة كلية الحاسوب 

 العراق

2012 

ادة تقديرية / للمشاركة في ورشة شه

 عمل حول ضمان الجودة 

 (BM TRADA Training  ) 

 دكتور سامي االمارة

 العراق

2011 

    



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

 

7 
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                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      2017/  11/  15      ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة       تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 قراءة عامة   اتـــــــــــوايــاله


