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التحريل 

 الجراسي
 0770/0772/  جغخافية.  بكمؽريؽس 0 :

.  ماجدتيخ جغخافية بذخية / بسؽجب االمخ الجامعي . د.ع/ 2
 07/7/2102في  0407

  طالبة دكتؽراه . 7
 عخبية/ عخاقية  : القؽميػػػػػػػػة
 معيجة في قدػ الجغخافية  1996 - 1992مؼ   الخبرة :

 مؽظفة ادارية  2012  – 2008 اعادة تعيين:
 تجريدية   2018 – 2012                 

 02/00/0771ػػػ  22/0/0772 قدػ الجغخافية  مداعج باحث  . 1

 باحث  .2
ادارية في عسادة كمية 

جامعة -لمبشات تخبية 
 بغجاد

 07/7/2102ػػ  0/7/2112

 مجرس مداعج  .3
ادارية في عسادة كمية 

جامعة -تخبية لمبشات 
 بغجاد / شعبة االفخاد 

07/07/2102 

 جامعة بغداد  \التربية لمبنات كمية  \قدم الجغرافية  -طالبة دكتهراه العمل الحالي : 
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mailto:kawtharnassri@gmail.com


 العسيج 0/02/2112في  00/7719شكخ وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري  
 العسيج 00/02/2112في  00/7777شكخ وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري 
 العسيج 21/0/2117في  00/0702شكخ وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري 
 العسيج 2/7/2117في  00/200شكخ وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري 

  27/2/2117في  4/791شكخ وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري م ش /
 العسيج 22/01/2117في  00/1119وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري شكخ 

 العسيج  70/0/2107في  00/009شكخ وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري 
مداعج رئيذ  0/0/7210في  271/د/1/9 شكخ وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري 

 الجامعة
 العسيج 27/7/2107في  00/7011شكخ وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري 

 العسيج 00/01/2107في  00/7177بسؽجب االمخ االداري  شكخ وتقجيخ
 العسيج  01/0/2100في  00/210شكخ وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري 
 الؽزيخ 01/2/2100في  221م و ه/ شكخ وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري 
مداعج  02/2/0210في  710/د/1/9 شكخ وتقجيخ بسؽجب االمخ االداري 

 رئيذ الجامعة
 العسيج 27/7/2100في  00/7729بسؽجب االمخ االداري شكخ وتقجيخ 

 المذاركات وتاييد الحضهر
لغاية  21/9/2112مذاركة بجورة تأىيل طمبة الجراسات العميا لمفتخة مؼ 

 في مخكد الحاسبة االلكتخونية 7/2/2112
بسؽجب  01/0/2117-4مذاركة بجورة السحادثة االساسية بالغة االنكميدية لسجة 

 71/7/2117في  74/0110االمخ 
في  7119الجراسات العميا بسؽجب االمخ الجامعي د.ع / بقبؽلي 

 كطالبة ماجدتيخ 29/01/2117



 بعج اكسال مشاقذة رسالة الساجدتيخ  0/9/2102مباشخة في شعبة االفخاد بتاريخ 
  71/2/2112ػػػ  21/9/2112( لمسجة 00مذاركة بجورة الحاسبة )

 
 21/00/2101ػػػ  07/7/2101ة االساسية لمفتخة مذاركة في دورة الحاسب

 
   00/00/2101ػػ  70/01/2101مذاركة في دورة االنتخنت لمسجة 

 7/4/2102ػػػ  2/0/2102لمسجة   IC3مذاركة في دورة ال 
 74( بسؽجب االمخ 000( والمغة العخبية )091مذاركة بجورة التأىيل التخبؽي )

  01/0/2107ػػػ  2/02/2102لمسجة  01/0/2107في 
 20/0227لقاء السحاضخات في قدػ الجغخافية بسؽجب االمخ االداري تفخغ ال

 07/4/2107في 
حزؽر ورشة عسل لؽحجة بحؽث السخأة صيانة السياه والغابات في  

22/0/2100  
 4/2/2100حزؽر نجوة رياض االطفال )الجؽدة الذاممة في رياض االطفال ( 

 29/2/2100ة في حزؽر ورشة عسل لؽحجة بحؽث السخأ 
 29/2/2100حزؽر نجوة قدػ  التاريخ الجير العخاقي الريخورة والتحجيات 
لمسجة  2100مذاركة بسمتقى جامعة بغجاد لمتعميػ االلكتخوني السؽسػ الثالث 

 في مخكد التطؽيخ والتعميػ السدتسخ 21-20/4/2100
قدػ الحاسبات لمسجة   2101مذاركة في دورة السايكخوسؽفت وورد 

01/7/2100- 02/7/2100 
مذاركة في ورشة العسل مذكالت الجراسات الجغخافية ) ىسؽم ومذكالت الطمبة 

  00/0/2104الجامعييؼ( في 
 0/0/2109حزؽر ورشة االجخاءات االحتخازية لسؽاجية اخطار الفيزان في 



 00/0/2109مذاركة في نجوة االمؼ الغحائي في العخاؽ  عمى قاعة السرطفى 
 70/0/2109الشجوة كيف تربح باحثا متسيدا في قدػ الكيسياء في  مذاركة في

مذاركة  في ورشة العسل الترحخ وتجىؽر االراضي في العخاؽ )االسباب 
 4/0/2109الطبيعية والبذخية لمترحخ والدحف الرحخاوي في العخاؽ في 

سع مذاركة  في الشجوة العمسية مذكمة السخجرات واثخىا في االمؼ االنداني لمسجت
 07/01/2109العخاقي في مخكد البحؽث الشفدية  في 

حزؽر نجوة عمسية ) لغة الزاد ، لغة العمػ واالبجاع والجسال( في قدػ المغة 
 09/02/2109العخبية في 

الجدء الثالث في كمية  -مذاركة في الشجوة العمسية  الشذخ في السجالت العالسية
 00/0/2102اليشجسة الخؽارزمي في 

وة العمسية ) السذكالت الجفخافية في محافعة بغجاد( في حزؽر الشج
24/0/2102 
 
 

عزؽ لجشة مطابقة السؽاصفات الستعمقة بالسذتخيات بسؽجب االمخ االداري 
  21/7/2107في  07/0171

في  0192مشح لقب عمسي مجرس مداعج بسؽجب االمخ االداري م ش /
  07/7/2102اعتبارا مؼ  02/01/2102

 02/7/2102في  0/7101مخ االداري واحجة بسؽجب االمشح قجم سشة 
 حرؽلي عمى شيادة اعمى ل

  0/7/2107في  07/2742عزؽ لجشة اتالؼ اختام بسؽجب االمخ 
في  29/0110تشديب الى قدػ الجغخافية بسؽجب االمخ االداري  

09/02/2107  



 

جب االمخ تكميف بسيام مقخرية قدػ الجغخافية لمجراستيؼ الرباحية والسدائية بسؽ 
  02/0/2100في  0/020االداري 

لمعام  04/4/2100في  07/0740عزؽ لجشة امتحانيو بسؽجب االمخ االداري 
 2107/2100الجراسي 

اعفاء مؼ ميام مقخرية القدػ لمجراستيؼ الرباحية والسدائية بسؽجب االمخ 
 ه غ لقبؽلي لمجكتؽرا ذلو  0/01/2104في  0/2271االداري 

 بحؽث ال
)التؽزيع الجغخافي لسحرؽل الحرة الرفخاء في محافعة واسط لمسجة بحث مدتل 

 2107( في 2في مجمة كمية التخبية لمبشات )عجد خاص( ) 2117-2101
-2117قبؽل بحث لمشذخ تؽزيع الجغخافي لمقطؼ في اقزية محافعة واسط 

  2100سشة  212في مجمة االستاذ العجد  2101
مقسح في اقزية محافعة واسط لمسجة قبؽل بحث لمشذخ التؽزيع الجغخافي ل

  4/7/2107( 92بسؽجب العجد ) 2117-2101
 


