
 السٌرة الذاتٌة                                

 اسراء هٌثم احمد صالح :-االسم الرباعً-

 24/1/1980 :-تارٌخ الوالدة-

 2014 :-تارٌخ الحصول علٌها                               دكتوراه :-الشهادة-

 (خدمات) جغرافٌة مدن :-التخصص الدقٌق    جغرافٌة بشرٌة    :-التخصص العام-

 24/11/2016 :-تارٌخ الحصول علٌها           استاذ مساعد    :-اللقب العلمً-

 .سنة  14 :-عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً-

 الٌوجد :-عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً-

 www.asraa_he80 :-البرٌد االلكترونً-

 دٌالى -العراق :-انحة للشهادة البكلورٌوسالجهة الم-

 دٌالى -العراق :-الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر-

 دٌالى -العراق :الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه-

انشاء قاعدة معلومات مكانٌة لتقٌٌم الخدمات الصحٌة : عنوان رسالة الماجستٌر-

 .والتعلٌمٌة فً مدٌنة المقدادٌة

 .التباٌن المكانً للخدمات الصحٌة فً محافظة دٌالى :-الدكتوراهعنوان رسالة -

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها-

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2010-2005 اوراسٌا الجغرافٌة التربٌة دٌالى 

 2012 موارد طبٌعٌة الجغرافٌة التربٌة دٌالى 

 2013 امرٌكٌتٌن الجغرافٌة التربٌة دٌالى 

 2014 اوراسٌا الجغرافٌة التربٌة دٌالى 

 2015 موارد الجغرافٌة التربٌة دٌالى 

http://www.asraa_he80/


 2016 مدن -اوراسٌا الجغرافٌة التربٌة دٌالى 

 2017 الوطن العربً -مدن الجغرافٌة التربٌة دٌالى 

 االشراف على الرسائل واالطارٌح -    

عنوان  القسم الكلٌة الجامعة ت
الرسالة او 
 االطروحة 

السنة 
 الدراسٌة

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها-

-بحث)نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 (حضور

 السنة

مركز -جامعة بغداد 
التخطٌط الحضري 

 واالقلٌمً

 2005 بحث جامعة بغداد

الطفولة مركز ابحاث  
 واالمومة

 2009 بحث جامعة دٌالى

وحدة االبحاث  
 المكانٌة

 2008 بحث جامعة دٌالى

المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر  -

 التعلٌم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

التباٌن المكانً للمستوى التعلٌمً  -1
 للمرأة فً العراق وتخطٌطها لحٌاتها

 2015 جامعة واسط -مجلة الرك

تحلٌل كفاٌة الخدمة التعلٌمٌة للمرحلة  -2
االبتدائٌة فً مدٌنة بعقوبة للمدة 

2005/2015 

/ كلٌة التربٌة -مجلة االستاذ
 ابن رشد

2015 

 التً قام بالنشر فٌها( impact factors)المجالت العالمٌة ومجالت-

عنوان  الدولة اسم المجلة ت
 البحث

ذي العدد ال
 نشر فٌه

 السنة

--- --- --- --- --- --- 

 اللغات التً ٌجٌدها -

 .اللغة االنكلٌزٌة -1

 

 

 



Personal  in formation       

  Address: Iraq-Diyala-Baquba   

Email: dr.asraa1980@gmail.com 

Cell phone: 07728199291 

Marital status: Married 

Nationality: lraqi 

Date of Birth: 1980 

Gender: Female 

Professional Experience: 2002-2005 self-employed, Associate observant  and computer 

services office. 

2005 –2010 worked as Assistant teacher in the Department of Geography. 

As it activated the Department of Geography, and worked head Department of Geography.   

Education: 2000-2001 college of Education- Department of Geography-University of Diyala. 

2005 Master Geography- University of Diyala  

2013 phD Geography- University of Diyala  

2016 Assistant professor  

Computer skills: windows Me,xp, Ms word2010, presentation power point 2010, Excel 2010, 
MathLab 5.3, Arc view 3.x ,Arc Gls 9. 

Languages: Arabic , English (Reading and Writing) 

Lnterests: Geographical services and scientific research to develop. 

 


