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 1الصفحة 

 

 االسم:  مشعل فيصل غضيب  المولى

 2791التوالد: االنبار 

  الشهادة: دكتوراه

 دكتوراللقب العلمي: استاذ 

 الشهادات:

تاريخ الحصول  الشهادة ت

 عليها

 البلد الجهة

 العراق االبتدائية الرافدينمدرسة  2791 االبتدائية 1

 العراق الميثاقمتوسطة  2791 المتوسطة 2

 العراق الميثاقثانوية  2772 االعدادية 3

 العراق جامعة االنبار -كلية التربية 2771 البكالوريوس 4

 العراق جامعة االنبار –كلية التربية  1002 الماجستير 5

 العراق بغدادجامعة  -اآلدابكلية  1001 الدكتوراه 6

 

 االلقاب العلمية:

 الجهة المانحة تاريخ الحصول عليه اللقب العلمي ت

 جامعة االنبار 1001  مدرس مساعد 1

 جامعة االنبار    1002            مدرس  2

 جامعة االنبار 1007 استاذ مساعد 2

 جامعة االنبار 1022 استاذ   3

 

 االشراف على الرسائل العلمية:

 العدد الرسائل واالطاريح ت

 2 الدكتوراه 1

 6 الماجستير 2
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 2الصفحة 

 

 

 :والبحوث المنشورة المناقشات العلمية

 تقيم البحوث البحوث المنشورة االطاريح الرسائل ت

 12 27 22 20 العدد

 

 : كتب الشكر والتقدير

 العميد رئيس الجامعة الجهه

 1 1 العدد

 

 : األوليةالتدريس في الدراسات 

 . 1001 – 1001للعام الدراسي   الجغرافيةمادة علم الخرائط المرحلة االولى قسم 

 -1001للعام الدراسي   والرابعة الثالثة للمرحلةمادة جغرافية المدن وجغرافية الوطن العربي 

1002 . 

  1002 -1002للعام الدراسي  الرابعةو  الثالثة للمرحلةمادة جغرافية المدن وجغرافية النقل 

 -1002للعام الدراسي  والرابعة الثالثةلنقل للمرحلة ادة جغرافية االمريكيتين وجغرافية ام

1001 . 

 – 1009للعام الدراسي  والرابعة الثالثة للمرحلةمادة جغرافية الوطن العربي وجغرافية النقل 

1009  

  1007 -1009للعام الدراسي  الرابعة للمرحلةمادة جغرافية العراق والفكر الجغرافي 

للعام الدراسي  والرابعة الثالثة للمرحلةالعراق والفكر الجغرافي  وجغرافيةمادة جغرافية المدن 

1007 – 1020  

للعام الدراسي  والرابعة الثالثة للمرحلةالعراق والفكر الجغرافي  وجغرافيةمادة جغرافية المدن 

1020 -1022  

  1021 -1022للعام  الرابعةافية العراق للمرحلة مادة الفكر الجغرافي وجغر
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 3الصفحة 

للعام  والرابعة الثالثة للمرحلةمادة جغرافية المدن والتخطيط االقليمي ومادة جغرافية العراق 

  1021 -1021الدراسي 

  1022 -1021للعام الدراسي  الثالثة للمرحلةمادة جغرافية المدن  والتخطيط االقليمي 

 1022للعام الدراسي  والرابعة الثالثةدرس مادة جغرافية النقل والتخطيط االقليمي للمرحلة  

– 1022  

قسم  الثالثة والرابعةللمرحلة  وجغرافية العراق المدن وجغرافيةدرس مادة التخطيط االقليمي 

 1021 – 1022الجغرافية ومادة جغرافية العراق للمرحلة الثالثة قسم التاريخ للعام الدراسي 

درس مادة التخطيط االقليمي ومادة جغرافية المدن ومادة الفكر الجغرافي للمرحلة الثالثة 

 . 1029 – 1021والرابعة قسم الجغرافيا للعام الدراسي 

 

 التدريس في الدراسات العليا: 

 . 1020 – 1007مرحلة الماجستير للعام درس مادة مشكالت اقتصاديه 

 . 1021اقتصاديه ومشكالت حضريه لمرحلة الماجستير حتى عام درس مادة مشكالت 

درس مادة مشكالت النقل لمرحلة الماجستير ومادة مورفولوجية المدينه لمرحلة الدكتوراه 

 . 1029 -1021لعام 

 

 شارك فيها :التي والندوات  المؤتمرات

، نوع  1022لعام  المؤتمر العلمي االول لكليات العلوم االنسانيه  في جامعة االنبار -2

 المشاركة باحث.

، نوع  1021المؤتمر العلمي الثاني لمركز دراسات الصحراء في جامعة االنبار ، لعام  -1

 المشاركه باحث.

 ، نوع المشاركة باحث . 1022ندوة تراث وتاريخ محافظة االنبار في جامعة االنبار ، لعام  -1

ي ، في كلية االداب جامعة االنبار ، لعام حضور ندوه علمية عن  تطوير مدينة الرماد – 2

1021 .  

 اللجان المشارك فيها : 

 -1021كلف عضواً في لجنة الترقيات العلمية في كلية التربيه للعلوم االنسانيه للعام  -2

1022  . 
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 4الصفحة 

 ولحد االن . – 1007عضواً في اللجنه العلمية لقسم الجغرافيه من عام  -1

منذ  جامعة االنبار كلية التربية للعلوم االنسانية -عضو هيئة تدريسية في قسم الجغرافية -1

 ( ولحد االن. 1001العام )

 


