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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 دي عليوي خافنيونس ه.. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  لتربية للعلوم االنسانيةكلية ا..ـ  االنبارالعمل : جامعة 

 :استاذ مساعد الدرجة العلمية:          .جغرافية المدن  التخصص  

 :حي االمين – الحبانية –االنبار  –العراق  العنوان البريدي   
  :70808888877نقال 

 يالبريد االكترون  : dr.younus1971@gmail.com 

 .:  معلومات شخصية 
 عراقيسية : ـالجن                     عظميةبغداد / االوالدة : ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                           0800خ الوالدة : ــتاري   
                                    4عدد األطفال :                         متزوج.الحالة االجتماعية :  

 :لمؤهالت العلمية اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1991-1991 العراق االنبار البكالوريوس
 5/2/2002 العراق  بغداد/ابن رشد الماجستير 

 21/9/2014 العراق االنبار هالدكتورا
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  ان رسالة الماجستيرعنو:                                                                                    

   التغير السكاني واثره في التوسع العمراني لمدينة الرمادي 
 : هعنوان أطروحة الدكتورا

 مشكالت استعماالت االرض في مدينة الخالدية  
 

 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

ــ تدريسي ــة التربي ــوم كلي ة للعل
 االنسانية 

 تعليم 2011 2002

ــــــــز الدراســــــــات  تدريسي مرك
 االستراتيجية

 باحث 2012 2011

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
الصف االول  جغرافية افريقيا

2002/2001 
غرافية / كلية التربية العلوم ج

 االنسانية
الصف االول  جغرافية استراليا

2002/2011 
جغرافية / كلية التربية العلوم 

 االنسانية
الصف االول  الجغرافية الطبيعية

2002/2005 
تاريخ / كلية التربية العلوم 

 االنسانية
الصف االول  نصوص انكليزي 

2001/2011  
العلوم  جغرافية / كلية التربية

 االنسانية
الصف الثاني  جغرافية اوراسيا

2009/2010 
جغرافية / كلية التربية العلوم 

 االنسانية
الصف الثاني  ديمقراطية

2014/2015 
جغرافية / كلية التربية العلوم 

 االنسانية
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الصف الثالث  الجغرافية الزراعية 
2002/2004 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 االنسانية

الصف الثالث  رافية الكوارث الطبيعيةجغ
2012/2012 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 االنسانية

الصف الثالث  جغرافية امريكا الشمالية
2014/2015 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 االنسانية

الصف الثالث  جغرافية امريكا الجنوبية
2014/2015 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 يةاالنسان

الصف الثالث  جغرافية الريف
2014/2015 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 االنسانية

الصف الثالث  جغرافية الخدمات
2014/2011 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 االنسانية

الصف الثالث  المدن جغرافية
2015/2011 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 االنسانية

لثالث الصف ا تخطيط اقليمي
2015/2011 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 االنسانية

الصف الرابع  جغرافية النقل والتجارة الدولية
2005/2011 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 االنسانية

الصف الرابع  الفكر الجغرافية
2010/2011 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 االنسانية

الصف الرابع  اقليم المدينة
2014/2015 

جغرافية / كلية التربية العلوم 
 االنسانية

الصف االول  نصوص انكليزي اجتماعية
2004/2001 

 علم االجتماع / كلية االداب

الصف االول  نصوص انكليزي اول
2010/2011 

 جغرافية / كلية التربية للبنات

الصف الثاني  نصوص انكليزي ثاني
2010/2011 

 بناتجغرافية / كلية التربية لل

/ كلية العلوم  رياضياتالصف االول  أسس تربية 



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

 

4 

 

 الصرفة 2009/2010
 : في  الدراسات العليا . تدريس المواد2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 جغرافية ماجستير نصوص انكليزي 
 علوم قران ماجستير نصوص انكليزي 
 جغرافية دكتوراه نصوص انكليزي
 جغرافية راهدكتو  اقليم المدينة
 جغرافية دكتوراه تخطيط اقليمي

 رافية /كلية االدابجغ ماجستير استعمالت االرض 
   :والدكتوراه . االشراف على رسائل الماجستير2
  2عدد طالب الماجستير 

 عدد طالب الدكتوراه  
     
 .تقييم البحوث: 4

 ث للمجالتبح عشرةاثناماجستر و  رسائل خمساطاريح دكتوراه و  سبعة     
 
 . االهتمامات البحثية : 5
    
 
 

 تسليط الضوء على اهمية تنمية الخدمات في المدن
 

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

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

    
 : سادسا : البحوث المنشورة

 ةالسن الحالة المجلة عنوان البحث
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التلوث وسبل معالجته في مدينة 
 الخالدية

 العلوم االنسانية واالقتصادية  
 2004 

اثر التجاور بين االحياء السكنية لمدينة 
هيت على توزيع المدارس االبتدائية 

 والثانوية

 العلوم االنسانية واالقتصادية
 2001 

كفاية تجهيز مياه الشرب في مدينة 
 الخالدية

 2001  مجلة االستاذ 

 2002  مجلة الدراسات الصحراوية  كفاءة الخدمات الصحية في مدينة هيت 
التحليل المكاني لمتغيرات الخدمة 

 التعليمية في ناحية الحبانية 
 2009  للعلوم االنسانية جامعة االنبار

مشكلة النقل بين مناطق سكن الطلبة 
 وموقع جامعة االنبار

 2009  للعلوم االنسانية جامعة االنبار

اتجاهات التركز المكاني الديموغرافي في 
 مدينة الفلوجة 

 2009  للعلوم االنسانية جامعة االنبار

اعادة توزيع استعماالت االرض في 
 مدينة الخالدية

 2014  جامعة االنبار للعلوم االنسانية

اتجاهات التوسع الحضري لمدينة 
 الخالدية

 2014  جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 2011  /الكوفة؛مجلة البحوث الجغرافية جال النفوذ االقليمي لقضاء عانهم
تحليل كفاءة التوزيع المكاني للخدمات 

 GISباستخدام  التعليمية في الرطبة

 2011  جامعة االنبار للعلوم االنسانيةمجلة 

ودورها في الجيمورفولوجيا الحضرية
تطور المراحل المورفولوجية لمدينة 

ة مقارنة منذ النشاة حتى القائم دراس
باستخدام نظم المعلومات  2012

 (arc mapالجغرافية )

 مجلة بحوث علوم جغرافية / تونس 

 2011 

تحليل كفاءة التوزيع المكاني للخدمات  
 التعليمية في مدينة الخالدية

 2011  مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

امكانية توليد الطاقة الكهربائية من 
مس والرياح في محطات مدن االنبار الش

 لتحقيق التنمية المستدامة

مركز البحوث والدراسات االسالمية/ 
 2012  الجامعة العراقية

 
 ثامنا : الكتب المنشورة  :
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 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
   
   
   
   

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 مستوى القسم على على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 رئيس لجنة التطبيقات رئيس لجنة اعماروتاهيل الكلية 
عضو لجنة اختبار اللغة  

االنكليزية للدراسات العليا في 
 الكلية

 عضو لجنة استالل 

عضو لجنة ارشفة   
 بطاقات الطلبة

عضو لجنة مناقشة   
 بحوث

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

 22/5/2011 مركز طرائق التدريس طاء الشائعة في اللغة العربية االخ
استخدام الحاسوب في االعمال 

 االدارية
 مركز طرائق التدريس

1/4/2011 

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

ر / مركز طرائق جامعة االنبا الدورة التربوية 
 15/1/2005 التدرييس 
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

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

  

    1018/  1/   1     ::التاريخ التاريخ 
 

        
           االسم : أ.م.د يونس هندي عليوي

 

                 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 7002 العراق جامعة االنبار  اآلدابكلية  شكر وتقدير

 7022 العراق كلية التربية للبنات  شكر وتقدير

 7022 العراق ربية للعلوم االنسانية كلية الت شكر وتقدير

 7022 العراق رئاسة جامعة االنبار  شكر وتقدير

 7022 العراق رئاسة جامعة االنبار  شكر وتقدير

 7022 العراق رئاسة جامعة االنبار  شكر وتقدير

 7022 العراق رئاسة جامعة االنبار  شهادة تقديرية

 شهادة تقديرية
جية /رئاسة جامعة مركز الدراسات االستراتي

 االنبار 
 العراق

7022 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 Word تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية  ات األجنبيةــــللغا

 والقراءةالرياضة والرسم  اتـــــــــــوايــاله


