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    عبود نجم عبدالحسين نجم   :      ـم ـــــــــاالســ

           جيولوجي دكتوراه : االختصاص العام 

     بعد عن واالستشعار الجيوفيزياء    االختصاص الدقيق : 

  /عميد كلية التربية للعلوم الصرفة وكالة   :     ةــــــالوظيف

      ــــــتاذاس الدرجة العلمية :

 dr.najimnajim@yahoo.com : كترونياإللالبريد 

  -اللغات التي يجيدها:

 خرى:ا                       نعم اللغة اإلنكليزية:                      نعم اللغة العربية:     

  

    ceps.uoKerbala.edu.iq    :  العمل اإللكترونيموقع 

 

  :المناصب التي شغلها

 الفترة المنصب محل العمل الدولة

 العراق
وزارة التعليم العالي والبحث 

 البصرة–المعهد التقني –العلمي 

مقرر قسم المساحة ورئيس قسم 

 بالوكالة
1990-1992 

 العراق
وزارة التعليم العالي والبحث 

 المعهد التقني /كربالء-العلمي
 1997-1996 مدير مركز الحاسب

 العراق
وزارة التعليم العالي والبحث 

 المعهد التقني /كربالء-العلمي
 1999-1997 رئيس قسم نظم الحاسوب

 ليبيا

اللجنة الشعبية العامة للتعليم 

المركز المهني -والتكوين المهني

 للصيد البحريبصبراتةالعالي 

رئيس قسم هندسة بناء سفن 

 الصيد البحري
1999-2001 

 ليبيا

اللجنة الشعبية العامة للتعليم 

المركز المهني -والتكوين المهني

 العالي للصيد البحريبصبراتة

 2003-2001 رئيس قسم االدارة البحرية

 العراق

وزارة التعليم العالي والبحث 

كلية   -جامعة كربالء-العلمي

 التربية

 2004-2003 رئيس فرع الحاسبات

 العراق

وزارة التعليم العالي والبحث 

كلية   -جامعة كربالء-العلمي

 العلوم

 2007-2005 رئيس قسم علوم الحاسبات

 العراق
وزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة كربالء-العلمي

-عضو مجلس جامعة كربالء

 ممثل التدريسيين
2005-2009 

 العراق

وزارة التعليم العالي والبحث 

كلية -جامعة كربالء-العلمي

 العلوم

 تدريسي في قسم الفيزياء
23/3/2013 

 ولغاية االن

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 : بتدريسها قام التي المواد
 
الخرائط  -  )بعد عن االستشعار( النائي التحسس العامة الجيولوجيا : االولية الدراسات -أ

 البرمجة في مقدمة (Basic,Fortran )–  الحاسوب لغات -  الحاسوب اساسيات - البصريات

  نظم - النصوص معالجة ( Ms-Dos , Windows  )   - الحاسوب تشغيل ظمن–

 اتالمعلوم نظم - االحصائي منيتاب نظام - 1,2,3لوتس  - النظم تحليل البيانات قواعد

 (  GIS )الجغرافي
 
 
 : العليا الدراسات - ب
 
 ) ومغناطيسية جذبية( متقدم جيوفيزيائية تحريات -1

 ) الكهربائية ( متقدم جيوفيزيائية تحريات 2 - 

 . الجغرافي المعلومات نظم 3 - 
 

 دكتوراه (  3ماجستير,6( طالب )9: ) االشراف على طلبة الدراسات العليا
 

 بحث :( 22) المنشورة البحوث
 

  ( 21: ) فيها المشارك العلمية المؤتمرات
 

 :الدراسي االهتمام مجاالت
 المعالجة + الجغرافية المعلومات نظم + بعد عن االستشعار + الجيوفيزياء
 الصورية


