
 نــــدى جواد دمحم علً جواد اخوان االسم الرباعً واللقب

 بغداد/ الدورة عنوان السكن 

 بغداد/الكرادة  التولد ومسقط الرأس

 Nada.jawad@coeduw.uobaghdad.edu.iq البرٌد االلكترونً
 

 المؤهالت العلمٌة

 سنة الحصول على الشهادة الجامعة التخصص الشهادة

 9111-9191 بغداد/ اآلداب جغرافٌة البكالورٌوٌس

 91/99/9111 بغداد/ التربٌة للبنات / بشرٌة/ مدنجغرافٌة  الماجستٌر

 1/4/9191 بغداد/ التربٌة بنات جغرافٌة /بشرٌة/فكر جغرافً الدكتوراه

 

 معلومات وظٌفٌة

 9115 تارٌخ اول تعٌٌن

 9115 تارٌخ اول مباشرة فً التعلٌم العالً 

 9115 المباشرة فً جامعة بغدادتارٌخ 

 

 االلقاب العلمٌة

 تارٌخ الحصول علٌه اللقب

 9111 مدرس مساعد

 9/1/9194 مدرس

  استاذ مدرس

  استاذ

 

 المواد التً قام بتدرٌسها

 اسم المادة التسلسل

 حقوق انسان ودٌمقراطٌة -9

 جٌمور )اشكال سطح االرض( -9

 فكر جغرافً  -3

 الحدٌثة فً الجغرافٌةالتقنٌات  -4

 

 كتب الشكر

 العدد كتب الشكر 

 9 السٌد وزٌر التعلٌم العالً

 3 السٌد رئٌس الجامعة 

 9 السٌد العمٌد

 

 الدورات المشارك فٌها

 مكان االنعقاد اسم الدورة  ت

  عدة دورات/ مختلف المجاالت -9

 

 



 البحوث المنشورة

 السنة المجلد العدد اسم المجلة اسم البحث ت

 الجامعة المستنصرٌة  العباسً العصر من مدٌنتٌن مورفولوجٌة  -9
 كلٌة التربٌة االساسٌة

   

 والسلبٌات االٌجابٌات بٌن ما الصناعٌة الخدمات قانون -9
 (9111 لسنة 31 رقم)
 

    مجلة جامعة كربالء 

 والعباسً األمــوي العصرٌن فً واسط مدٌنة على نافذه  -3
 (المدٌنة مورفولوجٌة فً دراسة)
 

جامعة بغداد /مركز احٌاء 
 العلمً العربً التراث

9  9194 

أثر الصناعة فً التوسع العمرانً لمدٌنة كربالء )دراسة فً  -4
 جغرافٌة المدن(

 9196 3 9 مجلة تراث كربالء

دور المدرسة االمرٌكٌة فً تطور نظم المعلومات الجغرافٌة  -4
 الجغرافً()دراسة فً الفكر 

جامعة عٌن شمس /مجلة 
بحوث الشرق االوسط 
 والدراسات المستقبلٌة 

 9191  / اٌار41

اتجاه المدرسة الجغرافٌة االمرٌكٌة فً اتباع المنهج االقلٌمً من  -5
 منتصف القرن العشرٌن وحتى المرحلة الراهنة

كلٌة التربٌة  -جامعة بابل
للعلوم االنسانٌة/مجلة 

 العلوم االنسانٌة

96 9 9191 

دراسة وتقٌٌم حالة التراث االسالمً لمدٌنة الموصل بعد حربها  -6

 (Gisضد االرهاب باالعتماد على نظم المعلومات الجغرافٌة )

جامعة بغداد/كلٌة اآلداب 
/مجلة دراسات فً 

 التارٌخ واآلثار

19   

 

 التألٌف والترجمة

 عنوانه  نوع المؤلف ت

   

 

 المشاركات االكادٌمٌةالمؤتمرات والندوات 

 المؤتمر أو الندوة ت

 عدة مشاركات 

 

  المناصب

 الى من المنصب ت

 


