
                       

 

 السيرة الذاتية

 التميميعبد األمير احمد عبد الله حسن  -:واللقب  االسم الرباعي -
 11/1791/ 11 بلدروز -تاريخ الوالدة :محل و  -
 :ـ دكتــــــوراهاخر شهاده حاصل عليها -
 التخصص الدقيق : زراعية           بشريةالتخصص العام : جغرافية  -
  11/11/4111ي : استاذ مساعد               تاريخ الحصول عليه اللقب العلمــــ -
 ( اشهر1( سنة و)41عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : ) -
 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : / -
 19810814741:ـ  رقم الموبايل -

 ameeraltemimi@yahoo.comالبريد االلكتروني : -

 1771 كلية اآلداب  جامعة  بغداد               ـالجهة المانحة لشهادة البكالوريوس: -
 47/9/4114 جامعة بغداد كليةاآلداب                 ـالجهة المانحة لشهادة الماجستير : -
 19/5/4111 كلية التربية  الجامعة  المستنصرية                  ـالجهة المانحة لشهادة الدكتوراه : -
 في محافظة ديالى الفاكهةالتباين المكاني لزراعة وإنتاج أشجار                ـعنوان رسالة الماجستير: -

 دراسة في الجغرافية الزراعية –تباين اإلنتاج الزراعي في محافظة ديالى   عنوان أطروحة الدكتوراه :  -
 :ـالوظائف التي شغلها  -

 

 

 ــ المقررات الدراسية التي قام بتدريسها في الدراسات العليا :

 المــــــــــــــــادة  المرحلـــــــــــــــــة الجامعة و الكلية ت

لتربية للعلوم كلية ا -  ديالىجامعة  1
 االنسانية

استعماالت االرض  الماجستيــــــــــــــر
 الزراعيــــــــــــــــة

لتربية للعلوم كليةا-  ديالى جامعة 4
 االنسانية

 النبات الطبيعــــــي  الدكتـــــــــــــــــوراه

 

 :في الدراسة االولية المقررات الدراسية التي قام بتدريسها  -
 

 الدراسيةالسنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

 لحد االن 4114 الزراعية الجغرافية التربية للعلوم اإلنسانية ديالى 1

الجغرافية  التاريخ اإلنسانية للعلوم التربية ديالى 4
 العامة

4114- 4115  

 اإلنسانية للعلوم التربية ديالى 3
 

جغرافية الوطن  التاريخ
 العربي

4114 –4115 
4111- 4114 

 الى  –الفترة من  مكان العمل الوظيفة  ت

 4113ــ  4114 /جامعة ديالىية للعلوم االنسانيةبكلية التر  تدريســــــــــــــــي 1

معاون عميد لشؤون  4
 الطلبة  

 لحد االن 4113 كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالى 
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 -على الرسائل و االطاريح : االشراف -
 

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 اواالطروحة

 السنة الدراسية

التربية للعلوم  ديالــــــــــــــــى 1
 االنسانية

استعماالت االرض  الجغرافية
الزراعية في ريف 

مركز قضاء 
/رسالة الخالص 
 ماجستير

 4115ــ4111

التربية للعلوم  ديالـــــــــــــــــى 4
 االنسانية

تربية االغنام في  الجغرافية 
محافظة ديالى  

 وسبل تنميتها

  4110 ـ4115

التربية للعلوم  ديالــــــــــــــــــــى 3
 االنسانية

التباين المكاني  الجغرافية
للتربة في ناحية 
العبارة وتاثيرها 

على االنتاج 
 الزراعي 

  4119ـ4110

      

 

 والندوات العلمية والورش التي شارك فيها :مؤتمرات ال -

 

نوع  مكان االنعقاد العنوان ت
المشاركة 
)بحث / 
 حضور(

 السنة

/ االقتصاد األخضر في عالم عربي  مؤتمر 1
 متغير

 4111 حضور لبنان  –بيروت 

/ مصادر المياه واالمن المائي مؤتمر 4
لمنطقة الشرق األوسط وحوض البحر 

 المتوسط

 4114 بحث  األردن –عمان 

/ حماية البيئة والمحافظة على جودة  مؤتمر 3
المياه أساس لتعزيز اإلنتاج الزراعي 

 الغذائي والتنمية المستدامة لألمنوضمانه 

 4114 بحث تركيا –انطاليا 

/ مستقبل اجيالنا الواعدة مرهون  مؤتمر 1
 بالبيئة الحضارية التي نصنعها 

كلية التربية 
للعلوم اإلنسانية 

 جامعة ديالى

 4114 بحث

كلية التربية  يوم المياه العالمي /  ندوة 5
 للعلوم اإلنسانية

 جامعة ديالى

 4111 ورقة عمل



 4111 ورقة عمل سد حمرين العالمي المياه يوم/  ندوة 0

9 
 

 مؤتمر/ وحدتنا الوطنية علم وازدهار ورقي   
 

 كلية التربية        
 للعلوم االنسانية

 جامعة ديالى

 4115 بحث            

ديالى ندوة / مشاكل الزراعة في محافظة  8
  وسبل تنميتها

وحدة االبحاث 
المكانية /رئاسة 

 جامعة ديالى

 4110 ورقة عمل

                                                          

 

 -:دورات التي شارك بها لا -
 

 السنة مكان االنعقاد الدورةعنوان  ت

 4113 رئاسة جامعة ديالى دورة كفاءة الحاسوب 1

وحدة االبحاث المكانية ـ جامعة  نظم المعلومات الجغرافية 4
 ديالى

4114 

  4114 كلية التربية جامعة ديالى دورة طرائق التدريس 3

الهيثم/جامعة كلية التربية /ابن  الدورة التاهيليةلتعليم الحاسوب 1
 بغداد

4114 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم :    

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

العوامل الجغرافية واثرها في اختيار الموقع  1
 المالئم للسياحة في محافظة ديالى

كلية  –مجلة الفتح 
 –التربية األساسية 

 جامعة ديالى

 4110,  40العدد 

في العراق ـ  واقع متردي  الزراعةقطاع  4
 وخطط عرجاء 

األستاذ, كلية  ةمجل
التربية ابن رشد جامعة 

 بغداد 

 41111193العدد 

في ريف مركز قضاء  الزراعةتحديد أنماط  3
 بلدروز

مجلة ديالى , كلية 
 ةالتربية للعلوم االنساني

 ,جامعة ديالى

 41111,  54العدد  

ير انشاء مزارع تسمين العجول يأسس ومعا 1
 مع التركيز على محافظة ديالى

وقائع المؤتمر العلمي 
 ةالسابع لكلية التربي

جامعة  للعلوم االنسانية
 ديالى

 4114 

األنهار الحدودية المشتركة بين العراق  5
وايران واثرها على االراضي الزراعية 

 واالمن المائي العراقي

مجلة جامعة تكريت 
 ةللعلوم االنساني

,  1, العدد   41المجلد 
4113 

في محافظة ديالى واثرها في  المائيةالموارد  0
 تغيير الخارطة  الزراعية

مجلة المستنصرية 
للدراسات العربية 

دولية , مركز الو
المستنصرية للدراسات 

,  ةدوليالالعربية و
 الجامعة المستنصرية

 4114,  37العدد  

 4114 للبيئة الدوليةالمجلة األنهار والوديان الحدودية المشتركة بين  9



والمياه , المنظمة  العراق وايران ضمن محافظة ديالى 
 ألبحاثاألورو عربية 
لصحراء االبيئة والمياه و

 , عمان

نحو استراتيجية للتنمية الزراعية في محافظة  8
 ديالى

العلمي الثامن  الموتمر
لكلية التربية للعلوم 

 االنسانية جامعة ديالى

4115 

استعماالت االرض للثروة الحيوانية في ريف  7
  4111مركز قضاء الخالص/محافظة ديالى 

 4115ــ  95العدد/ قبول نشر/مجلة ديالى  

اثر عناصر المناخ على تربية االغنام في  11
 محافظة ديالى 

 4119لسنة 97العدد / ديالىقبول نشر /مجلة 

 

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على جوائز / شهادات تقديرية / كتب شكر -
نوع االبداع او  ت

 النشاط
ما حصل عليه 
جائزة / شهادة 
تقديرية / كتاب 

 شكر

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

 المنظمة األورو شهادة تقديرية مؤتمر 1
عربية ألبحاث  

البيئة  والمياه 
 والصحراء

األنهار الحدودية المشتركة بين 
 العراق وايران ضمن محافظة ديالى

4114 

كلية التربية  شهادة تقديرية مؤتمر  2
للعلوم اإلنسانية / 

 جامعة ديالى

أسس ومعايير انشاء مزارع تسمين 
العجول مع التركيز على محافظة 

 ديالى 

4114 

كلية التربية  شهادة تقديرية ندوة  3
/  للعلوم اإلنسانية

 جامعة ديالى

 4111 المياه بين التقديس والمنافع الربانية

السيد رئيس   كتاب شكر لجان امتحانية 4
 ديالى جامعة

/ 4113 

السيد رئيس    كتاب شكر لجان امتحانية 5
 ديالى جامعة

/  
4114 

السيد رئيس  كتاب شكر لجان امتحانية 6
 ديالى جامعة

/ 4111 

 1779 المشاركة في ندوة ديالى والحضارة  السيد العميد كتاب شكر ندوة  7

 1778 جهوده في خدمة الكلية  السيد العميد كتاب شكر  لجان  8

 4111 لجان فرعية في الكلية  السيد العميد كتاب شكر  لجان 9

 4111 / السيد العميد كتاب شكر  لجنة امتحانية  11

لجنة  11
 االمتحانات

 4114 انجاح االمتحانات المركزية  السيد العميد كتاب شكر 

 4113 لجنة استالم الرواتب  السيد العميد كتاب شكر  لجنة  12

 4113 جهوده في خدمة المسيرة العلمية  السيد العميد كتاب شكر  لجان 13

 4111 حفل التخرج جهوده في اقامة السيد العميد كتاب شكر  لجان 14

 4111 جهوده في اداء االعمال الموكلة الية  السيد العميد كتاب شكر  لجان 15



 4115  لياته االدارية مسؤو ألداء السيد العميد كتاب شكر  شؤون ادارية  16

 4115 حصولة على ترقية علمية  السيد العميد كتاب شكر  نشاط علمي  17

المشاركة في الندوة العلمية الثالثة ليوم  السيد العميد  كتاب شكر  ندوة 18
 المياه العالمي 

4111 

المشاركة في المؤتمر العلمي السابع  السيد العميد كتاب شكر  مؤتمر  19
 لكلية التربية للعلوم االنسانية 

4114 

المشاركة في المؤتمر الثامن للكلية /  السيد العميد كتاب شكر  مؤتمر  21
 جامعة ديالى 

 

4115 

السيد رئيس  كتاب شكر لجــان 21
 الجامعة

 4110 اداء االعمال الموكله اليه

          

 4110 اداء االعمال الموكله اليه السيد العميد كتاب شكر لجـــان  22

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biography 

- Full name and surname: - Abdul Amir Ahmed Abdullah Hassan al-Tamimi 

- The place and date of birth: - Balad Ruz 1970/10/11 

- The last certificate holds them: Ph.D. 

- Major: geographic human Specialization: Agricultural 

- Academic title: assistant history professor get him 2014/10/14 

- The number of years of service in higher education: (20) years and 1 months 

- The number of years of service outside of higher education/ : 

- Mobile number: 07816802921 

- Email: ameeraltemimi@yahoo.com 

- The donor of a Bachelor's degree: Faculty of Arts, University of Baghdad in 1994 

- Donor master's degree: Klahaladab Baghdad University 2002/7/29 

- Donor Ph.D.: Faculty of Education, University of Mustansiriya 2010/5/17 

- The title of the thesis: spatial variation for the cultivation and production of fruit 

trees in the province of Diyala 

- Dissertation Title: Agricultural production variation in Diyala province - a study in 

agricultural geography 

- Positions: 

 

T. Job place to work from - to 

1, teaching College of Education for Human Sciences / University of Diyala 2012/2013 

2. Associate Dean for Student Affairs College of Education for Human Sciences / 

University of Diyala in 2013 so far 



 

Tuition Courses taught in graduate studies: 

V University and College stage art. 

1. Diyala University - College of Education for Human Sciences Master uses farmland 

2.klahalterpah Diyala University of Human Sciences doctoral natural plant 

- Courses taught included in the initial study: 

T. University College art department of the school year 

1. Diyala Education and Human Sciences geographical farm in 2002 so far 

2. Diyala Education and Human Sciences general geographical history 2002/2005 

3. Diyala Education and Human Sciences 

History Arab World Geography 2002/2005 

2010/2012 

 

- Supervision of messages and Alatarih: - 

T. University College section title message Awalatrouhh school year 

1 Diyala Education for Human Sciences geographical uses of agricultural land in the 

countryside of Khalis Center / Master 20,142,015 

2 Diyala Education for Human Sciences geographical raising sheep in Diyala province 

and ways of development 2015 2016 

3 Diyala Education for Human Sciences geographical spatial variation of the soil in 

terms of the ferry and its impact on agricultural production 20,162,017 

 

- Scientific conferences, seminars and workshops in which he participated: 

T. Title Place Type Post (Search / attendance) year 

1 Conference / green economy in the Arab world variable Beirut - Lebanon attend 

2011 

2 Conference / water sources and water security for the Middle East and the 

Mediterranean Amman - Jordan Search 2012 

 



 

3 Conference / protect the environment and maintain the water quality of the basis 

for the promotion of agricultural production and ensure food security and sustainable 

development of Antalya - Turkey Search 2012 

4 Conference / promising future of our generations depends on the cultural 

environment in which we make the College of Education and Human Sciences 

University of Diyala Search 2012 

5. Symposium / World Water Day, the College of Education and Human Sciences 

Diyala University working paper in 2010 

6. Seminar / World Water Day Hamrin Dam Working Paper 2011 

7.Conference / national unity and prosperity of the science paper 

Faculty of Education 

For Human Sciences 

Diyala University Search 2015 

8. seminar / problems of agriculture in the province of Diyala and ways of 

development and unity of spatial / Presidency of Diyala University Research Working 

Paper 2016 

                                                  

- Sessions in which they participated: - 

T. Course Title Place Year 

1 .computer-efficient cycle presidency of Diyala University, 2013 

2. geographical unit research spatial information systems Diyala University, 2012 

3 .teaching methods Faculty of Education, University of Diyala 2002 session 

4. session Altahiluhltalim Computer College of Education / Ibn al-Haytham / 

University of Baghdad in 2002 

    Research projects in the field of specialization to serve the community or the 

environment and the development of education: 

T. title search Publishing year replaced 

1 .geographical factors and their impact in the selection of an appropriate site for 

tourism in the province of Diyala Open magazine - College of Basic Education - 

University of Diyala number 26.2006 



2. agriculture sector in Iraq and the reality of a worsening plans lame magazine, 

Professor, College of Education, Ibn Rushd Baghdad University, No. 2011.173 

3 .determine cropping patterns in the countryside of Baladrooz center Diyala 

Magazine, College of Education for Human Sciences, University of Diyala number 

52.20011 

4 .bases and criteria for the establishment of fattening calves farms with a focus on 

Diyala province, the facts of the Seventh Scientific Conference of the College of 

Education, University of Human Sciences Diyala 2012 

5. common border rivers between Iraq and Iran, and its impact on agricultural land 

and water security of the Iraqi Journal of Tikrit University of Human Sciences Volume 

20, Number 1.2013 

6. of water resources in the province of Diyala and its impact in changing the 

agricultural map Magazine Mustansiriya Arab and International Studies, Mustansiriya 

Center for Arab and International Studies, University of Mustansiriya number 39.2012 

7. rivers and valleys common border between Iraq and Iran in Diyala province, the 

International Journal of Environment and Water, the Euro-Arab Organization for 

Research on Environment, Water and Desert, Oman 2012 

8. Towards a strategy for agricultural development in the province of Diyala 

Conference (OIC) Scientific eighth of the Faculty of Education, University of Human 

Sciences Diyala 2015 

9. uses the land for livestock in the countryside of Khalis / Diyala province in 2014 to 

accept an / Diyala Magazine Issue / 752,015 

10. elements of the impact of climate on raising sheep in Diyala province accept the 

deployment / Diyala Magazine Issue / 79 for the year 2017 

 

- Creations or activities where he received awards / certificates of appreciation / 

books thanks 

T. type of creativity or activity gets the award / certificate of appreciation / book title 

thanked the donor activity or creativity Year 

1. Conference discretionary certification organization Euro-Arab Research Center for 

Environment, Water and Desert rivers shared border between Iraq and Iran in Diyala 

province, 2012 

 



 

2. conference certificate of appreciation College of Education and Human Sciences / 

University of Diyala bases and criteria for the establishment of fattening calves farms 

with a focus on Diyala province, 2012 

3 .seminar certificate of appreciation College of Education and Human Sciences / 

University of Diyala waters between sanctification and benefits rabbinic 2011 

4 committees Examination letter of thanks of the President of Diyala University / 

2003 

5 .committees Examination letter of thanks of the President of Diyala University / 

2012 

6. committees Examination letter of thanks of the President of Diyala University / 

2014 

7. seminar book thanked Mr. Dean participate in Diyala seminar and civilization 1997 

8. committees Book thanked Mr. Dean in his 1998 college Service 

9. committees Book thanked Mr. Dean sub-committees at the college in 2004 

10. of the Committee on Examination book thanked Mr. Dean / 2011 

11. Examination Commission letter of thanks Mr. Dean success of the central 

examinations 2012 

12. of the Commission letter of thanks to Mr. Dean Commission receiving salaries in 

2013 

13. committees Book thanked Mr. Dean efforts in scientific march 2013 service 

14. committees Book thanked Mr. Dean his efforts to set up a 2014 graduation 

ceremony 

15. committees Book thanked Mr. Dean his efforts in doing business entrusted to him 

in 2014 

16 administrative affairs book thanked Mr. Dean for the performance of 

administrative responsibilities 2015 

17. scientific activity book thanked Mr. Dean obtaining scientific upgrade 2015 

18 symposium book thanked Mr. Dean to participate in the Third Symposium for 

World Water Day 2011 

 



 

 

19. Book thanked Mr. Dean participate in the Seventh Scientific Conference of the 

College of Education for Human Sciences 2012 Conference 

Book 20 Conference thanked Mr. Dean to participate in the Eighth Conference of the 

College / University of Diyala 

2015 

21 committees letter of thanks of the President of JAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


