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    عبود نجم عبدالحسين نجم :  ـن ـــــــــاالســ

           جيولوجي دكتوراه : االختصاص الؼام 

     بعد عن واالستشعار الجيوفيزياء االختصاص الدليك : 

  ػويد كليح التستيح للؼلىم الصسفح وكالح   :     حــــــالىظيف

      ــــــتاذاس الدزجح الؼلويح :

  dr.najimnajim@yahoo.com : كتسونياإللالثسيد 

  -اللغاخ التي يجيدها:

 اليىجد  اخسي:                       نؼن اللغح اإلنكليصيح:                      نؼن اللغح الؼستيح:     

  www.ceps.uokerbala.edu.iq  :  الؼول اإللكتسونيهىلغ 

 

  :الوناصة التي شغلها

 

 الفتسج الونصة هحل الؼول الدولح

 الؼساق
وشازج التؼلين الؼالي والثحث 

 الثصسج–الوؼهد التمني –الؼلوي 

همسز لسن الوساحح وزئيس لسن 

 تالىكالح
0991-0991 

 الؼساق
وشازج التؼلين الؼالي والثحث 

 الوؼهد التمني /كستالء-الؼلوي
 0991-0995 هديس هسكص الحاسة

 الؼساق
وشازج التؼلين الؼالي والثحث 

 الوؼهد التمني /كستالء-الؼلوي
 0999-0991 زئيس لسن نظن الحاسىب

 ليثيا

اللجنح الشؼثيح الؼاهح للتؼلين 

الوسكص الوهني -والتكىين الوهني

 للصيد الثحسيثصثساتحالؼالي 

زئيس لسن هندسح تناء سفن 

 الصيد الثحسي
0999-1110 

 ليثيا

اللجنح الشؼثيح الؼاهح للتؼلين 

الوسكص الوهني -والتكىين الوهني

 الؼالي للصيد الثحسيثصثساتح

 1112-1110 زئيس لسن االدازج الثحسيح

 الؼساق

وشازج التؼلين الؼالي والثحث 

كليح   -جاهؼح كستالء-الؼلوي

 التستيح

 1113-1112 زئيس فسع الحاسثاخ

 الؼساق

وشازج التؼلين الؼالي والثحث 

كليح   -جاهؼح كستالء-الؼلوي

 الؼلىم

 1111-1114 زئيس لسن ػلىم الحاسثاخ

 الؼساق
وشازج التؼلين الؼالي والثحث 

 جاهؼح كستالء-الؼلوي

-ػضى هجلس جاهؼح كستالء

 هوثل التدزيسيين
1114-1119 

 الؼساق

وشازج التؼلين الؼالي والثحث 

كليح -جاهؼح كستالء-الؼلوي

 الؼلىم

 1102-1111 تدزيسي في لسن الفيصياء
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 : بتدريسها قام التي المواد

 : االولية الدراسات.أ
 العامة الجيولوجيا .1
  )بعد عن االستشعار( النائي التحسس  .2
 الخرائط .3
  البصريات .4
 الحاسوب اساسيات .5
 ( Basic )الحاسوب لغات  .6
  (Fortran )لغات الحاسوب  .7
  البرمجة في مقدمة .8
  ( Ms-Dos , Windows  )    الحاسوب تشغيل ظمن .9

  النصوص معالجة .11
 البيانات قواعد نظم .11
 (  GIS )الجغرافي المعلومات نظم- االحصائي منيتاب نظام- 1,2,3لوتس : النظم تحليل .12

 الجيولوجياالتركيبية .13
جيولوجياالنفط .14
 
 : العليا الدراسات . ب

 ) ومغناطيسية جذبية( متقدم جيوفيزيائية تحريات .1
 ) الكهربائية ( متقدم جيوفيزيائية تحريات .2
 . الجغرافي المعلومات نظم .3


(طالب8:)االشراف على طلبة الدراسات العليا

 5ماجستيرعدد .1
3دكتوراهعدد .2


 بحث(22  :  (  المنشورة البحوث

 
 (11:)فيها المشارك العلمية المؤتمرات

 
 :الدراسي االهتمام مجاالت
  الجيوفيزياء .1
  بعد عن االستشعار .2
  الجغرافية المعلومات نظم .3
 الصوريةالمعالجة .3

 

 


