
 السيرة الذاتية والعلمية

 البيانات الشخصية

 هناء ثامر منصور الجبوري االسم الثالثً واللمب

 بغداد / الرصافة / المشتل عنوان السكن 

سنة التولد ومسمط  
 الرأس

 / بغداد 1973

 hanaa.thamir@coeduw.uobaghdad.iq البرٌد االلكترونً

 

 المؤهالت العلمية

سنة الحصول على  الجامعة التخصص الشهادة
 الشهادة

كلٌة التربٌة للبنات /  تربٌة / جغرافٌة البكالورٌوس
 بغداد

2003/ 8/16 

جغرافٌة بشرٌة /  الماجستٌر
 جغرافٌة الصناعة

كلٌة التربٌة للبنات / 
 بغداد

2014/ 8/ 10 

 

 معلومات وظيفية

  تارٌخ أول تعٌٌن فً دوائر الدولة

المباشرة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث  التعلٌم العالًتارٌخ المباشرة فً 
العلمً/ جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات فً 

(، 2005/12/7ٌوم األربعاء الموافك )

( فً 2454/1بموجب االمر اإلداري )

(2005/12/11) 

  تارٌخ المباشرة فً جامعة بغداد

 

 األلقاب العلمية

 تأرٌخ الحصول علٌه اللمب

 (31 /8 / 2014) مدرس مساعد

 / مدرس

 / أستاذ مساعد

 / أستاذ
 

 



 التدريس

 العام الدراسً نوع الدراسة المرحلة المادة الدراسٌة المسم

جغرافٌة  الجغرافٌة
 الصناعة

 (2015/2014) المسائٌة الثالثة

جغرافٌة الوطن  
 العربً

 (2016/2015) الصباحٌة الرابعة

 مورفولوجٌاوجٌ 
 التطبٌمً

 (2017/2016) الصباحٌة الثانٌة

مورفولوجٌا وجٌ 
 التطبٌمً

الصباحٌة /  الثانٌة
 شعبة )ب(

(2018/2017) 

جغرافٌة الوطن  التأرٌخ
 العربً

من العام  الصباحٌة الثانٌة
(2016/2015 )

ولغاٌة العام 
الدراسً 

(2018/2017) 

 

 كتب الشكر

 التأرٌخ العدد اإلصدارجهة 

السٌد وزٌر التعلٌم العالً 
 والبحث العلمً 

 (2014/2/16) 5 / 280م.و. 

السٌد مساعد رئٌس جامعة 
 بغداد للشؤون العلمٌة

2342 (2014/11/9) 

 ((2016/8/18 10262/  69م.ر.و. /  مكتب السٌد رئٌس الوزراء

السٌدة عمٌد كلٌة التربٌة 
 للبنات

1671/ 11 (2018/5/22) 

 

 الدورات

 مالحظات التأرٌخ المكان الدورةاسم  ت

ج. بغداد / كلٌة اآلداب  الصالحٌة اللغوٌة 1.
 / وحدة التعلٌم المستمر 

24- 21  /9  /

2014 
 

 (،191التأهٌل التربوي ) .2

 (165واللغة العربٌة )

جامعة بغداد / مركز 
التطوٌر والتعلٌم 

 المستمر

10 /27-12  /

2014 
 

.3 Microsoft Power 
Point 2010 

ج. بغداد / كلٌة التربٌة 
 للبنات / لسم الحاسبات

/16-14 /12 

2014 
 

نظام التشغٌل  .4
WINDOWS 7 

ج. بغداد / كلٌة التربٌة 
 للبنات / لسم الحاسبات

4-2 /3 /2015  
 
 



دورة تدرٌبٌة بجودة  .5
 واعتماد المختبرات

جامعة بغداد/ كلٌة 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

الرٌاضة / مجمع 
 الجادرٌة

2015/12/22  

.6 Research Gate   جامعة بغداد / مركز
التطوٌر والتعلٌم 

 المستمر

2017/3/15  

دورة نظم المعلومات  7.
الجغرافٌة المستوى األول 

 والثانً

لاعة الشهٌد مهدي 
عجٌل مبارن الدراجً 

فً منتدى السالم 
 الدولً للثمافة والعلوم

1/28) - 2/1 

(2018/ 

دورة 
 خارجٌة

دورة التحسس النائً /  .8
 المستوى األول والثانً 

لاعة الشهٌد مهدي 
عجٌل مبارن الدراجً 

فً منتدى السالم 
 الدولً للثمافة والعلوم

1/28) - 2/1 

(2018/ 

دورة 
 خارجٌة

دورة إعداد الدرب  9.
المحترف فً مجال 

 التنمٌة البشرٌة

مؤسسة العرالة / فرع 
 المنصور

/19-13) 8 / 
2018) 

دورة 
 خارجٌة

 

 

 البحوث المنشورة

نوع  عنوان البحث ت
 البحث

مكان  اسم المجلة
 النشر

 السنة المجلد العدد

الممومات الطبٌعٌة  .1
لصناعة منتوجات 
األلبان فً محافظة 

 بغداد

مجلة كلٌة  مستل
 التربٌة للبنات

العراق / 
 بغداد

2 27 2016 

األدغال المائٌة  .2
وتأثٌراتها فً تملص 
التنوع االحٌائً فً 

جنوب العراق 
)دراسة حالة زهرة 

 النٌل(

مجلة الفنون  مشترن
واألدب 
وعلوم 

اإلنسانٌات 
 واالجتماع

كلٌة 
االمارات 
للعلوم 

التربوٌة / 
 دبً

16  2017 

        

        

        
 

 

 



 المؤتمرات والندوات 

 التأرٌخ المكان عنوان النشاط نوع المشاركة نوع النشاط

ات الحدٌثة التمنٌ بحث مشترن ندوة
فً الدراسات 

 الجغرافٌة

ج. كلٌة التربٌة 
للبنات / لسم 

 الجغرافٌة

2017/10/11 

معرض بعنوان )دور  معرض
المظاهر 

الجٌومورفولوجٌة فً 
 النشاط البشري(

ج. كلٌة التربٌة  ٌوم التصمٌم
للبنات / وحدة 

التأهٌل 
 والتوظٌف

2018/5/2 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


