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 المؤهالت العممية

 سشة الحرهل عمى الذيادة الجامعة التخرص الذيادة

 1983 االردنية  كمية العمهم /جيهلهجيا البكالهريهس

كمية العمهم  الساجدتير
 /جيهلهجيا/التحدس الشائي 

 1989 بغداد

كمية العمهم  الدكتهراه 
السهرفهتكتهنيك/التحدس 

 (الشائي والتحميل االلي 
GIS) 

 1996 بغداد

 

 معمومات وظيفية

 دوائر الدولةتار يخ اول تعيين في 
 

23/8/1989 

 تاريخ السباشرة في التعميم العالي
 

23/8/1989 

 تاريخ السباشرة في جامعة بغداد
 

23/8/1989 



 

 

 االلقاب العممية

 تاريخ الحرهل عميو المقب
 1989 مدرس مداعد

 1993 مدرس
 25/6/2005 استاذ مداعد

  استاذ
 المواد التي قام بتدريدها

 السادةاسم  التدمدل
 الجيهمهرفهلهجيا لمدراسات االولية والساجدتير والدكتهراة  -1
 الجيهمهرفهلهجيا التطبيقية لمدراسات االولية والساجدتير والدكتهراة  -2
 االستذعار عن بعد لمدراسات االولية والساجدتير والدكتهراة  -3
 ( لمدراسات االولية والساجدتير والدكتهراة  GISنظم اتمسعمهمات الجغرافية )  -4
  العمياالخرائط لمدراسات االولية و   -5
 نرهص جغرافية انكميزية لطمبة الداسات العميا الدكتهراة   -6
 الجيهلهجيا ، البحار والسحيطات ، االندان والبيئة ،نفط وطاقة، مشيج بحث  لطمبة الدراسات االولية  -7

 كتب الذكر

 العدد الذكركتب 
 2 الديد وزير التعميم العالي

 2 الديد رئيس الجامعة
 24 الديد العسيد

 الدورات المذارك فيها

 مكان االنعقاد اسم الدورة ت
  خارج العراق GISالسذاركة في دورة ال   -1
  السذاركة في ثالث دورات محمية في داخل الجامعة  
   
   



 

 البحوث المنذورة

 الدشة السجمد العدد اسم السجمة البحثاسم  ت
عددددددددددد البحددددددددددهث  

( 24السشذددددددددددهرة )
 بحث 

    

 التاليف والترجمة

 عشهانو نهع السؤلف ت
 ,o Thair M. Alazzawi (2008) كتاب -1

Introduction To Geographic 
Information Systems and Their 
Data With applications of ArcView 
GIS), First.ED, Al – Hamid  Book 
Company , Amman-Jordan, 
310pp.(In Arabic).  

 

 .o Thair M, Alazzawi and Ayad H كتاب  -2
Altaii ( 2013 ) , Modern 
technologies in geography (Digital 
maps, GPS, Total station, GIS, 
Remote sensing), First.ED, Al – 
Jinan Book Company ,Amman-
Jordan,348pp ( In Arabic ) . 
 

 

 o Thair M. Azzawi and etal (2011), Cartography كتاب  -3
and Geotechnologies ( For first class of 
Teacher Preparation Institutes) , First.ED, 
Republic of Iraq , Ministry of Education , 
General Directorate of Curricula ,Baghdad-
Iraq,128pp ( In Arabic).  

 

 o Thair M. Azzawi and etal (2012), Physical كتاب  -4
Geography ( For second  class of Teacher 
Preparation Institutes) , First.ED, Republic of 
Iraq , Ministry of Education , General 
Directorate of Curricula,Baghdad-Iraq,180pp 
( In Arabic) .  
 



o  

 

 المؤتمرات والندوات والمذاركات االكاديمية

 السؤتسر او الشدوة ت

1- o Scientific Day Program of New Applied for Arial photographs And 
Images Satellite , Royal Jordanian Geographic Center ,Amman,17-
12-2011,Jordan. 

 

2-  o The first international conference on Geoinformation 
technologies to support sustainable development in Africa, 
Tripoli,5-7 April,2008, Libya. 

 

3-  o The fourth scientific congrees for spatial development in Iraq 
under modern trends, 31Jul-1Aug.2005, Baghdad-Iraq. 

 

4- o International Conference on Advanced Remote Sensing for 
Observation Systems, Techniques and Applications, Riyadh ,8-10 
May.2005,Kingdom Saudi Arabia.  

 

5-  The First Conference of Remote Sensing, Baghdad, Dec, 1997, Iraq 

6- o The Second Mineralogical Jordanian Conference, Amman, 26-29 
April.1997, Jordan. 

7- o International conference of Coastal Environments of the 
Northern Arabian Gulf, Basrah, 5-7 Dec.1994, Iraq. 



8- o Many Iraqi Geological Conferences from 1992 to date 

9- o Many national seminars and workshops in applications of Geo-
technologies in earth and environmental sciences.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 المناصب

 الى من السشرب ت

عزه ىيئة تدريس في كمية التربية   -1

 جامعة بغداد  –لمبشات 

 لحد االن 1989

كمية التربية  –مقرر قدم الجغرافية   -2

 جامعة بغداد –لمبشات 

2003 2005 

 2014 2012 مدتذار في مجمس الشهاب العراقي  -3



عزه الييأة االستذارية في مركز   -4

 كربالء لمدراسات والبحهث 

 لحد االن  2014

 

 


