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 االسم : دكتورة مي ثامر رجب عبود 

 / قسم الجغرافية  اإلنسانيةتدريسية من جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم 

 تخصص الجغرافية البشرية / جغرافية صناعية 

 

شههدادة الجاجسههتير مههن جامعههة بغههداد كليههة التربيههة للبنهها  عنواندهها   اثههر 

يهههة االقليجيهههة   دراسهههة تىبي يهههة علهههى الجسهههتوتنا  الصهههناعية فهههي التنج

 2002مستوتنة الندروان الصناعية في العراق( عام 

 

الدكتوراه من جامعة ديهالى كليهة التربيهة للعلهوم االنسهانية عنواندها   دليه  

 2015التنجية الصناعية في الوتن العربي ( عام 

 

هؤ  لي العديد من البحوث المنشورة في مجالت علمية رصينة ومؤتمماات من

: 

التمثيؤؤا الرؤؤ رموياافي للاؤؤن ع ت اؤؤؤديدة التلؤؤوث فؤؤي مدينؤؤة   ؤؤؤدا   -1

 2012/  12/1منشور في مجلة كلية التا ية الج معة المستنااية .

التوزيؤؤا الج اافؤؤي لمشؤؤ ريا صؤؤن عة ال ؤؤ  وة فؤؤي مح ف ؤؤة   ؤؤدا     -2

مجلة  ي لى للعلوم االنسؤ نية (  2009 – 1985 راسة قبا و عد ع م 

 2011ع م 

مجلؤة  2009ش ريا صن عة ال   وة في مح ف ة  ي لى لعؤ م موزيا م -3

 2013 ي لى للعلوم االنس نية ع م 

م ؤؤور المسؤؤت اات الح ؤؤاية مؤؤوط المسؤؤتوعن ت الاؤؤن عية    راسؤؤة  -4

مجلؤة كليؤة التا يؤة م لة مستوعنة النهاوان الاؤن عية فؤي العؤااة ( .

 2011ج معة  ي لى 

   راسؤؤة  2015هيرؤؤا الاؤؤن عة التحويليؤؤة فؤؤي مح ف ؤؤة  يؤؤ لى لعؤؤ م  -5

/  1/9مجلؤؤة االسؤؤت    خ صؤؤة علؤؤى الاؤؤن ع ت الاؤؤ ياة والربيؤؤاة (

2018 

 2015التب ين المرؤ ني للاؤن ع ت الاؤ ياة فؤي مح ف ؤة   ؤدا  لعؤ م  -6

 مجلة اانون  /ج معة  ي لى 

يؤ   نهؤؤا الشؤاكة الع مؤة لاؤؤن عة ال يؤوت النب ميؤؤة وي اهؤ  فؤي ملؤؤوث م -7

/ متمما المي   في ج معة  يؤ لى 2018/ 3/ 23.  جلة في مدينة   دا 

 2017كلية التا ية للعلوم االنس نية 



 1/7/2015 ليا التنمية الان عية في الوعن العا ي  -8

ل  يؤؤة عؤؤ م  1972م ورالتنميؤؤة الاؤؤن عية فؤؤي البلؤؤدان العا يؤؤة مؤؤن  -9

ا يؤؤؤة منشؤؤؤور فؤؤؤي مجلؤؤؤة كليؤؤؤة الت2015/ 1/7منشؤؤؤور فؤؤؤي  .2012

 االس سية المستنااية

التب ين المر ني للان ع ت العذائية الربياة الحجم فؤي مح ف ؤة   ؤدا  -10

 منشور في مجلة ريس التاكية  2017لع م 


