
 السيرة الذاتية                                

 اسراء هيثم احمد صالح -االسم الرباعي:-

 24/1/1980 -تاريخ الوالدة:-

 2014 -تاريخ الحصول عليها:                               دكتوراه -الشهادة:-

 جغرافية مدن -التخصص الدقيق:    جغرافية بشرية    -التخصص العام:-

 24/11/2016 -تاريخ الحصول عليها:           استاذ مساعد    -اللقب العلمي:-

 .سنة  15 -وات الخدمة في التعليم العالي:عدد سن-

 اليوجد -عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي:-

 asrahaitham@gmail.com -البريد االلكتروني:-

 الىدي -العراق -الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس:-

 ديالى -العراق -الجهة المانحة لشهادة الماجستير:-

 ديالى -العراق الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه:-

عنوان رسالة الماجستير: انشاء قاعدة معلومات مكانية لتقييم الخدمات الصحية -

 والتعليمية في مدينة المقدادية.

 .التباين المكاني للخدمات الصحية في محافظة ديالى -عنوان رسالة الدكتوراه:-

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها-

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2010-2005 اوراسيا الجغرافية التربية ديالى 

 2012 موارد طبيعية الجغرافية التربية ديالى 

 2013 امريكيتين الجغرافية التربية ديالى 

 2014 اوراسيا الجغرافية التربية ديالى 

 2015 موارد الجغرافية التربية ديالى 



 2016 مدن -اوراسيا الجغرافية التربية ديالى 

 2017 الوطن العربي -مدن الجغرافية التربية ديالى 

 2018 العراق -مدن الجغرافية التربية ديالى 

 االشراف على الرسائل واالطاريح-     

عنوان  القسم الكلية الجامعة ت
الرسالة او 
 االطروحة 

السنة 
 الدراسية

استعماالت  الجغرافية التربية ديالى -1
االرض 

الحضرية 
في مدينة 

 المنصورية.

2017 

التحليل  الجغرافية التربية ديالى -2
المكاني 

للخدمات 
التعليمية في 

مركز 
قضاء 

 بلدروز.

2018 

 والورش التي شارك فيها المؤتمرات والندوات العلمية-

-نوع المشاركة)بحث مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور(

 السنة

مركز -جامعة بغداد -1
التخطيط الحضري 

 واالقليمي

)تقويم كفاءة  بحث جامعة بغداد
الخدمات الصحية في 

مدينة المقدادية 
باعتماد نظم 
المعلومات 
 الجغرافية.

2005 

مركز ابحاث الطفولة  -2
 واالمومة

)واقع التعليم  بحث جامعة ديالى
العام لالناث في 

مدينة بعقوبة 
والمقدادية بعد عام 

دراسة  2003
 مقارنة(.

2009 

وحدة االبحاث  -3
 المكانية

التباين المكاني ) بحث جامعة ديالى
لبعض مؤشرات 

2008 



الصحي الواقع 
وعالقتها بالتنمية 

 (.البشرية

المؤتمر العلمي  -4
التخصصي التاسع 

بمناسبة اليوم العالمي 
 للمياه

بحث )تقييم نوعية  جامعة ديالى
مياه الشرب للمشاريع 
والمجمعات في مدينة 

 (2017بعقوبة لعام 

2018 

المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير  -

 التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

التباين المكاني لبعض مؤشرات  -1
الواقع الصحي وعالقته بمستوى 

التنمية البشرية لمحافظات 
 مصرية.

كلية التربية  -مجلة ديالى
 للعلوم االنسانية

2009 

االحتياجات المستقبلية من  -2
الخدمات الصحية في محافظة 

 .2020ديالى حتى عام 

كلية التربية  -مجلة ديالى
 للعلوم االنسانية

2014 

التعليمي التباين المكاني للمستوى  -3
 للمرأة في العراق وتخطيطها لحياتها

 2015 جامعة واسط -مجلة الرك

التباين المكاني لوالدات االطفال  -4
ووفياتهم دون الخامسة واالطفال 

ناقصي الوزن في اقضية محافظة 
 ديالى: دراسة مقارنة.

كلية التربية  -مجلة ديالى
 للعلوم االنسانية

2015 

التعليمية للمرحلة تحليل كفاية الخدمة  -5
االبتدائية في مدينة بعقوبة للمدة 

2005/2015 

كلية التربية / -مجلة االستاذ
 ابن رشد

2016 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsالمجالت العالمية ومجالت)-

عنوان  الدولة اسم المجلة ت
 البحث

العدد الذي 
 نشر فيه

 السنة

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

 التي يجيدهااللغات  -

 .اللغة االنكليزية -1


