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 االنجازات : 

جامعة بغداد /  اآلدابمن كمية  البكالوريوسحاصل عمى شيادة  .2
 . 2002-2002بالتسمسل االول عمى القسم لمعام الدراسي 

حاصل عمى شيادة الماجستير في الجغرافية السياسية من كمية  .2
االول عمى الدفعة التربية لمعموم االنسانية جامعة ديالى وبتسمسل 

 . 2022لعام 
حصل عمى شيادة الدكتوراه في الجغرافية السياسية من كمية  .2

 . 2029التربية جامعة ديالى وبتسمسل االول عمى الدفعة عام 
 المواد التي تم تدريسيا :  .2

  جغرافية قارة استراليا 
  جغرافيا قارة اسيا 
  جغرافية السكان 



  جغرافية قارة امريكا الشمالية 
  افية قارة امريكا الجنوبية جغر 
  الفكر الجغرافي 
  الجغرافية السياسية 
  الجغرافية العامة 

 (2عدد البحوث المنشورة ) -5

 ( 9)عميد الكمية ،، )( المساعد االداري( رئيس الجامعة2)عدد كتب الشكر) (، -6

عنوان رسالة الماجستير : )انتخابات مجمس محافظة ديالى  -7
 مقارنة في الجغرافية السياسية (دراسة  2005-2009

عنوان اطروحة الدكتوراه )الوزن االستراتيجي لمحافظة ديالى في  -8
 دراسة في الجغرافية السياسية ( –االمن الغذائي العراقي 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Curriculum Vitae 

Name: Hussain Abdul Majeed 

Hameed Saba Al-Zuhairi 

Address: Diyala, Baquba, Hay Al-Moalemeen 

Certificate: Ph.D. Date obtained: 8/22/2019 

Academic title: Teacher Date obtained: 

8/26/2016 

General Specialization: Human Geography Fine 

Specialization: Political Geography 

Achievements : 

1. He holds a Bachelor's degree from the College 

of Arts / University of Baghdad in the first 

sequence on the department for the academic 

year 2003-2004. 

2. He holds a master’s degree in political 

geography from the College of Education for 

Humanities, Diyala University and in the first 

sequence in a class for the year 2013. 



3. Received his PhD in political geography from 

the College of Education, Diyala University, in 

sequence, the first in the class in 2019. 

4. Subjects taught: Geography of the continent of 

Australia 

Geography of Asia 

Population Geography 

Geography of the North American Continent 

Geography of the South American Continent 

Geographical thought 

• Political geography 

• General geography 

5- The number of published papers (4) 

6- The number of thanks books (), () President of 

the University, () Administrative Assistant, Dean 

of the College () 

7- Title of the MA thesis: (Diyala Provincial 

Council elections 2005-2009, a comparative 

study in geopolitics) 

8- Doctorate thesis title (The strategic weight of 

Diyala Governorate in Iraqi food security - a 

study in political geography) 

 

 

 


