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 السيرة الذاتية

                                  تنزٌه مجٌد حمٌداالسم الثالثً  : 

 1793 -2 -1تارٌخ المٌالد :  

 2007 -2- 12الشهادة : دكتوراه  تارٌخ الحصول علٌها  

 التخصص العام : جغرافٌة بشرٌة   التخصص الدلٌك : خرائط 

 2013 -5 -30تارٌخ الحصول علٌه  :   اللمب العلمً : استاذ مساعد

 ( سنة14عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً : )

 ( سنوات10عدد سنوات الخدمة  خارج التعلٌم العالً : )

 drtanzeeh 222@gmail .comالبرٌد االلكترونً : 

 ابن رشد –كلٌة التربٌة  –الجهة المانحة لشهادة البكالورٌوس : جامعة بغداد 

 جامعة دٌالى  – المانحة لشهادة الماجستٌر : كلٌة التربٌةالجهة 

 جامعة بغداد –الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه : كلٌة التربٌة للبنات 

عنوان رسالة الماجستٌر : اثر الرسم البٌانً للمصورات فً تحصٌل المعلومات الجغرافٌة واستبمائها وتنمٌة مهارة الرسم 

 متوسط لدى طالبات الصف االول ال

 عنوان اطروحة الدكتوراه : تحدٌث خرائط استعماالت االرض الحضرٌة فً مدٌنة بعموبة

 الوظائف التً شغلها

 الى -الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 2000-1772 وزارة التربٌة مدرسة 1

 2019-2003 وزارة التعلٌم العالً تدرٌسٌة 2
 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة / الجامعة / الكلٌة / المعهد ت

  2019 -2003 جامعة دٌالى –كلٌة التربٌة  1
 

 المواضٌع الدراسٌة التً لام بتدرٌسها

 العام الدراسً المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 2010-2004 افرٌمٌا واسترالٌا الجغرافٌة التربٌة دٌالى 1

الخرائط علم  = = = 2
 والصور الجوٌة

2010- 2019 

جغرافٌة الوطن  = = = 3
 العربً

2016-2019 

 

 

 



 

 المواضٌع الدراسٌة التً لام بتدرٌسها فً الدراسات العلٌا

 العام الدراسً المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

رسم الخرائط  الجغرافٌة التربٌة دٌالى 1
 واالطالس

2013-2019 

 مشكالت بٌئٌة = = = 2
 حضرٌة معاصرة

2015- 2016 

االستشعار عن  = = = 3
 بعد

2015-2016 

مشكالت  = = = 4
دٌموغرافٌة 

 معاصرة

2015- 2019 

 

 

 البحوث المنشورة

 اسم البحث ت

 عن مولع طمر العماري صحً فً مدٌنة بغداد دراسةموالع الطمر الالثلوث الناجم عن  1

 والمرى المحٌطة بهاتغٌر الغطاء النباتً فً مدٌنة بعموبة  2

خرائط خطوط الحركة دراسة تطبٌمٌة عن اثر جامعة دٌالى على حركة النمل المروري فً  3
 مدٌنة بعموبة

 تصمٌم خرٌطة الستعماالت االرض  لمدٌنة بهرز 4

 كفاءة خدمة التعلٌم االبتدائً فً ناحٌة كنعان 5

 خرائط التوزٌعات فً حضارات الشرق االدنى المدٌم 6

 التجاوزات السكنٌة على التصمٌم االساس لمدٌنة بعموبة 9

 التجاوزات السكنٌة على التصمٌم االساس لمدٌنة الخالص 8

تجاوزات الورش الصناعٌة على التصمٌم االساس لمدٌنة بعموبة واثرها على سكان حً  7
 المعلمٌن

 االخطاء الكارتوكرافٌة فً البحوث الجغرافٌة االكادٌمٌة 10

شكالت التً تواجه طلبة الصف االول لمسم الجغرافٌة فً مادة الخرائط والصور الجوٌة الم 11
 والحلول الممترحة لها

دراسة تطبٌمٌة عن لضاء  DEMتصمٌم الخرائط الكنتورٌة بأستخدام انموذج االرتفاع الرلمً  12

 كوٌسنجك
 

 االشراف على رسائل الماجستٌر واطارٌح الدكتوراه

 الدكتوراه الماجستٌر ت

 1 5 العدد

 

 عضوٌة الجمعٌات العلمٌة واالكادٌمٌة فً الداخل والخارج : 

 عضو هٌئة تحرٌرفً مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة التابعة لكلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -1

 



 

)  عضو اللجنة المركزٌة لمتابعة الرسائل واالطارٌح -1 المسئولٌات االدارٌة واللجان المختلفة
 لجنة االستالل (

عضو لجنة انجاز متطلبات محاور لٌاس درجة تموٌم  -2 
 لسم الجغرافٌة

 ( لجان داخلٌة ضمن لسم الجغرافٌة8عضو ) -3 
 

عدد المنالشات التً تم 
 المشاركة فٌها

 الدكتوراه الماجستٌر

 8 7 
 

الندوات وورش العمل التً تم المشاركة فٌها كمحاضر او 
 حضور

 ندوة 36

 

 ( بحث لمجلة جامعة دٌالى للعلوم االنسانٌة 16تموٌم ) -1 االستشارات العلمٌة 

 (بحوث لمجلة اشنونا3تموٌم ) -2 

( بحوث لمجلة كلٌة الزراعة الصادرة عن 4تموٌم ) -3 
 جامعة دٌالى

 

 عمٌد كلٌة رئٌس جامعة وكٌل الوزٌر الوزٌر عدد كتب الشكر

 1 1 3 12 
 

 المؤتمرات الخارجٌة الداخلٌةالمؤتمرات 

5 2 

 


