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 السيرة الذاتية

 . المعلومات الشخصية 1

 نيالبريد االلكترو الجنسية سنة التولد االسم الثالثي واللقب

 ربيعياسراء طالب جاسم ال

 
 Israa.t@uokerbala.edu.iq عراقية 1981

 

 . المؤهالت العلمية 2

 التخصص الدقيق التخصص العام اللقب العلمي اخر شهادة علمية

 ماجستير

 
 الجغرافية الزراعية الجغرافية مدرس

 

 . مكان العمل وسنوات الخدمة الوظيفية 3

 عدد سنوات الخدمة القسم الكلية الجامعة

 كربالء
 التربية للعلوم االنسانية

 

 الجغرافية التطبيقية
 سنة 14

 

 . التحصيل العلمي 4

 الدولة الجامعة –الكلية  سنة الشهادة

 2004 البكالوريوس
 جامعة بغداد –اآلداب 

 
 العراق

 الماجستير

 
 العراق جامعة كربالء –التربية للعلوم االنسانية  2015

    الدكتوراه

    ما بعد الدكتوراه

 

 ( بحث      7. البحوث العلمية المنشورة داخل العراق وعددها )     5

 الجهة العدد / السنة اسم المجلة عنوان البحث

التقييم النوعي لمياه مبازل قضاء 

 الهندية ومدى صالحيتها الغراض الري

  

 2015/ 127 الباحث
جامعة كربالء / كلية 

 التربية

االستهالك المائي لمحاصيل البستنة في 

اراضي ناحية الحسينية ) محافظة 

 كربالء ( واثرها في االنتاج الزراعي

جامعة كربالء 

 العلمية
 كربالءجامعة  2017/  161
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تحليل جغرافي لمظاهر التلوث البصري 

في مركز قضاء المسيب وتأثيراته 

 البيئية

مجلة كلية 

التربية 

 االساسية

 جامعة بابل 2017/  35

تحليل جغرافي لدور العوامل الطبيعية 

 في تربية الدواجن في محافظة كربالء
 2018/  7 مجلة السبط

االمانة العامة للعتبة 

 الحسينية المقدسة

/مركز كربالء 

 للدراسات

التباين المكاني لتربية وانتاج النحل في 

 محافظة كربالء 
 2017/  538 مجلة الباحث

جامعة كربالء / كلية 

 التربية

السياحة البيئية المتاحة في ناحية 

 الحسينية واستثمارها 

مجلة جامعة 

 اهل البيت
2019 

كربالء / جامعة اهل 

 البيت

كربالء الدولي في دور واهمية مطار 

تحقيق التنمية االقتصادية في محافظة 

 كربالء

 

 2019 - 112 مجلة الباحث
جامعة كربالء / كلية 

 التربية

اإلمكانات الجغرافية لسياحة الزراعة في 

 محافظة كربالء 

مجلة جامعة 

 بابل
 جامعة بابل 2020في  11

تحليل كفاءة الخدمة التعليمية في مدينة 

 المسيب
 جامعة كربالء 716 الباحثمجلة 

 

 ( بحث      4. البحوث العلمية المنشورة خارج العراق وعددها )     6

 الجهة العدد / السنة اسم المجلة عنوان البحث

التقييم النوعي لمياه مبازل ري 

الحسينية ) محافظة كربالء ( ومدى 

 صالحيتها الغراض الري 

مركز البحوث 

 الجغرافية
 جامعة المنوفيةمصر /  2017

التحليل المكاني لمصادر التلوث 

الضوضائي في مدينة المسيب ) حي 

 الجمهورية انموذجاً ( 

مركز البحوث 

 الجغرافية 
 مصر / جامعة المنوفية 2019

استدامة المدن ) المدن الذكية 

 انموذجاً (
 تركيا / جامعة االنيا كيكوبات 2019 مجلة ريس

التوزيع الجغرافي لنمط واتجاه 

في العراق  covid-19انتشار 

 GISباستخدام الـ 

 جامعة باندرما/  تركيا 2021 مجلة ريس

 

 

 

 . المؤلفات العلمية المنشورة 7
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 الدولة السنة دار النشر عنوان الكتاب

    

    

    

 

 ( مؤتمراً      1. المؤتمرات العلمية داخل العراق وعددها )      8

 نوع المشاركة  عنوان المؤتمر 

 باحث / حضور

 الجهة السنة 

جامعة اهل البيت / كلية العلوم  2019 باحث العراق  يرتقي بالعلم وااليمان

 االسالمية

 

 ( مؤتمراً       3. المؤتمرات العلمية الدولية خارج العراق وعددها )     9

 عنوان المؤتمر
 نوع المشاركة

 / حضور باحث
 الجهة السنة

الموارد المائية في الوطن 

العربي بين المعوقات وافاق 

 التنمية

 2017 باحث
مصر / جامعة المنوفية / كلية 

 اآلداب

التنمية المستدامة في الوطن 

العربي بين االمكانيات 

 وطموحات الشعوب

 2019 باحث
مصر / جامعة المنوفية / كلية 

 اآلداب

المؤتمر العلمي الثالث 

 للعلوم االنسانية ) بابير (
 تركيا / جامعة االنيا كيكوبات  2019 باحث

 

 . الدورات التدريبية ) داخل العراق وخارجه ( وعددها )         ( 10

 الدولة السنة الجهة المنظمة برنامج الدورة

 العراق 2016 جامعة كربالء دورة طرائق تدريس 

 العراق 2018 كربالءجامعة  دورة حاسبات 

 العراق 2018 جامعة كربالء  دورة كفاءة اللغة االنكليزية

 العراق 2007 جامعة بابل دورة انترنت

 العراق 2017 معهد الكفيل دورة اللغة 
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 . المواد الدراسية التي درسها في الجامعة 11

 العام الدراسي المرحلة المادة نوع الدراسة

 االوليةالدراسة 

 2016 االولى افريقيا واستراليا

 2017 الثانية جيومورفولجي

جغرافية الوطن 

 العربي
 2017 الثانية

 2018 الثالثة جغرافية الزراعة

 2019 الثانية جيومورفولجي

جغرافية الوطن 

 العربي
 2019 الثانية

 2020 الثالثة جغرافية السياحة

 2021 الثالثة جغرافية السياحة

 2022 الثانية تقنيات حديثة

   

   

    مرحلة الماجستير

    مرحلة الدكتوراه

 

 دكتوراه (  –. االشراف على طلبة الدراسات العليا ) ماجستير 12

 العام الدراسي عدد الطلبة نوع الدراسة

   

 

 دروع شرف ( وعددها )        (  –. التكريمات الحاصل عليها ) جوائز 13

 الدولة السنة الجهة المانحة التكريمنوع 

    

    

 

 (    18. كتب الشكر والتقدير وعددها )    14

 السنة العدد كتب الشكر

 2008 3000 عميد كلية
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520 2008 

1486 2008 

470 2009 

808 2009 

872 2009 

6951 2010 

8779 2011 

3486 2011 

1810 2011 

147 2012 

658 2012 

398 2016 

1478 2017 

815 2017 

 كربالء رئيس جامعة

9406 2016 
15036 2011 

16520 2008 

 6/5/2020 2/208م و وزير التعليم العالي 

 9/8/2020 2/532م و 

 9/9/2020 408 رئيس مجلس نقابة االكاديميين 
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