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 العراق ، محافظة المثوى ، مديوة السماوة

 المؤثمرات العلمية والمشاركات

 المؤهالت الجعليمية

واالكادميةالحسابات العلمية   

 اللغـات

 اإلهجمامـات والهوايـات

 راءةـالك

 الرياضـة

 السفــر

ه
أ
 رهـتـجـاال

 جامعة من دكـجوراى ،م2012  الكادسية جامعة من ماجسجير ، م2009  المثوى جامعة من بكالوريوس
 م2020  واسط

 آمال هادي كاظم محمد الجابري

 .علم الخرائط والجكويات الجغرافية: الدليق  اإلخجصاص    -جغرافيا  :   اإلخجصاص

 معلومات عامة

 الدورات

 العربيـة

 اإلهجليزيـة

Amal Aljabery 

Amal Aljabery 

Amal Aljabery 

Amal Aljabery 

 التأريخ الجهة المنظمة المؤتمر أو الندوة ت

1 
مؤتمر جامعة ذي قار وتجمع 

 األكادٌمٌٌن العراقٌٌن

جامعة ذي قار وتجمع األكادٌمٌٌن 

 العراقٌٌن
 .م2012

 ندوة التغٌر المناخً 2
 .كلٌة الزراعة ، جامعة المثنى

 ومنظمة ساوة البٌئٌة
 .م2015

3 
لمؤتمر العلمً الدولً العاشر ا

 لكلٌة التربٌة
 .م2017 جامعة واسط

4 
لمؤتمر العلمً الخامس لقسم ا

 الجغرافٌا

رشد للعلوم  إبنكلٌة التربٌة 

 اإلنسانٌة ، جامعة بغداد

كانون الثانً  25 - 24

 .م2018

5 
المؤتمر العلمً األول لقسم 

 الجغرافٌا

كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة ، 

 جامعة كركوك
 .م2018نٌسان  10

6 

المؤتمر العلمً الدولً األول 

  GISلنظم المعلومات الجغرافٌة 

 لقسم الجغرافٌا

 كلٌة اآلداب ، جامعة القادسٌة
تشرٌن الثانً  14

 .م2018

 المؤتمر العلمً الدولً للمٌاه 7
جامعة / مركز أعالً الفرات 

 األنبار
 .م2019آذار 

8 
ندوة نظم المعلومات الجغرافٌة 

GIS 

كلٌة التربٌة للعوم / قسم الجغرافٌا 

 جامعة تكرٌت/ اإلنسانٌة 
 .م2019نٌسان 

9 
المؤتمر العلمً الدولً لجامعة 

 الحمدانٌة
 الحمدانٌةجامعة 

تشرٌن الثانً  20-21

 .م2019

10 

المؤتمر الدولً الحادي عشر 

للعلوم اإلجتماعٌة واألبحاث 

 تركٌا/ الراهنة 

 جوروم –جامعة هٌتٌت 

 جامعة غازي عثمان باشا توقات

 تركٌا -جمعٌة احترام العلوم 

 .م2019

 التأريخ الجهة المنظمة الدورة ت

 .م2010 كلٌة اآلداب ، جامعة ذي قار دورة قسم الجغرافٌا 1

 .م2011-2010 جامعة بغداد إبن رشد -دورة كلٌة التربٌة  2

 .م2011 كلٌة اآلداب ، جامعة تكرٌت دورة قسم الجغرافٌا 3

 .م2011 دورة كلٌة التربٌة ، جامعة المثنى دورة قسم الجغرافٌا 4

5 
دورة كلٌة اآلداب ومركز 

 اإلستشعار من بعد
 .م2012 جامعة الكوفة

6 
دورة منتدى السالم الدولً للعلوم 

 والثقافة

مركز منتدى السالم ، باب المعظم 

 ، بغداد
 .م2016

7 
الدورة المتقدمة بالتقنٌات 

 (RS - GIS)الجغرافٌة 

مركز منتدى السالم ، باب المعظم 

 ، بغداد
 .م2017


