
  

 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية 

 عادل رسول إسراء الثالثي ـمـــــــــاالســ

 المنصور عنوان السكن 

  0891بغداد التولد ومسقط الرأس

 israa_alali27j@yahoo.com البريد االلكتروني

 المؤهالت العلمية

 التاريخ الجامعة التخصص الشهادة

 2112 بغداد جغرافية البكالوريوس

 29/4/2119 بغداد مناخ الماجستير 

 9/02/2102 بغداد بيئة الدكتوراه

 معلومات وظيفية

 2/00/2112 تاريخ اول تعيين

 2/00/2112 تاريخ المباشرة في التعليم العالي

 2/00/2112 تاريخ المباشرة في جامعة بغداد
 االلقاب العلمية

 التاريخ اللقب

 82/4/8002 مدرس مساعد

 8/23/3124 مدرس 

 61/6/8062 مساعد أستاذ

  استاذ
 المواد التي قام بتدريسها

 اسم المادة التسلسل

 خرائط عملي 0

 وطن عربي 2

 منهج بحث 2

 تقنيات 4

mailto:israa_alali27j@yahoo.com
mailto:israa_alali27j@yahoo.com


 بيئة 5

 أمريكيتين 6

 كتب الشكر

 العدد كتب الشكر

 0 السيد وزير التعليم العالي

 0 السيد رئيس الجامعة

 2 السيد العميد
 الدورات المشارك فيها

 مكان االنعقاد اسم الدورة ت

0 Google scholar جامعة بغداد التعليم المستمر/ 

2 Research Gate جامعة بغدادالتعليم المستمر/ 

 قسم الحاسبات /كلية التربية للبنات دورة حاسبت /بور بوينت 2

 /جامعة بغدادالتعليم المستمر تأهيل تربوي 4

 /جامعة بغدادالتعليم المستمر لغة عربية 5

 قسم الحاسبات /كلية التربية للبنات حاسبات ورد 6

7   
 البحوث المنشورة

 مكان النشر اسم البحث ت

نهعية الههاء في مديشة بغداد  0
 ( " 3121لعام)

مجمة كمية التربية لمبشات /جامعة 
( 3العدد)( 32بغداد/مجمد )

 .)مدتل(3122
تاثير بعض ممهثات الههاء  2

)الدقائق العالقة والرصاص(عمى 
 صحة االندان " 

مجمة كمية التربية لمبشات /جامعة 
.  3122( 3( العدد)32بغداد/مجمد )

 )مدتل(
تقييم نهعية ههاء محافعة البررة  2

  " 
مجمة كمية التربية لمبشات /جامعة 

 .  3122( 4( العدد)32بغداد/مجمد )
تمهث الههاء داخل السباني واثره  4

 في صحة الذاغمين " 
مجمة السخطط والتشسية /التخطيط الحزري 

 .)مشفرد(3122( 45العدد)



تهظيف تقشية نعم السعمهمات  5
الجغرافية في انعاش وتشسية 

 االههار" 

السؤتسر الدولي الثاني لشعم السعمهمات 
لمشذر ،  .)مشفرد(مقبهل3122الجغرافية / م 

 .)مشفرد(8/22/3122

االثر البيئي لحفر االبار الشفطية في  6
 تمهث الههاء بالدقائق العالقة

)دراسة تطبيقية في محافعة 
 البررة(

/مجمة حهليات 22/23/3122مقبهل لمشذر
مرر /  -جامعة عين شسس -كمية االداب 

ديدسبر من –ويشذر في العدد الرابع اكتهبر 
 3128لعام  52السجمد

 المؤتمرات والندوات والمشاركات االكاديمية

ورشة عسل )السخلفات البيئية واستراتيجية 
 ادارتها(

عشهان السحاضرة)السخلفات السشزلية واعادة 
 61/3/6161تدويرها( 

 3/5/6165دور السراة في الهعي البيئي حلقة دراسية

 حلقة دراسية
في الرحة الجدسية  التلهث الزهضائي واثره

 61/6/6161والشفدية

 63/66/6161الشباتات السشقية للههاء حلقة دراسية

 6/66/6161تلهث الههاء داخل السشزل حلقة دراسية

 حلقة دراسية
 السخربات الكيسائية واثرها في تلهث الغذاء

18/1/2018 

)االجراءات االحترازية  بعشهان ورشة عسل
 لسهاجهة الفيزان(

السذاركة)استراتيجية مهاجهة عشهان 
 1/6/6162 الفيزانات(

 تقليص نفايات مديشة بغداد )نفاياتشا ثروات لشا( محاضرة علسية )سسشار(
5/6/6162 

عشهان السذاركة)التلهث واثره في االمن الغذائي  ندوه بعشهان)االمن الغذائي في العراق(
 66/6/6162 في العراق(

 عشهان السذاركة)معاهر الترحر في العراق(ورشة عسل  بعشهان)الترحر وتدههر االراضي 
5/1/6162 



 في العراق(

يهم الترسيم االول السهسهم)الفكرة خطهة نحه 
 )االبداع

عشهان العسل/ ادارة السخلفات السشزلية 
65/1/6162 

ورشة عسل  بعشهان)مهارات العسل في الحياة 
 التخرج(السهشية بعد 

عشهان السذاركة)وسائل ومقهمات العسل 
 الجساعي للحياة السهشية بعد التخرج(

31/1/6162 
عشهان السذاركة)تهظيف الحاسهب والتقشيات  ورشة عسل  بعشهان)السدتقبل السهشي(

 65/5/6162الحديثة في تطهير السهارات( 

 الذاغلين()السباني السريزة واثرها في صحة  محاضرة علسية )سسشار(
66/1/6162 

 المناصب

 2108-2109مدير متحف كلية التربية للبنات 


