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 السيرة الذاتيةستمارة إ

 
 
 
 

 اإلنسانية / قسم الجغرافيةالتربية ابن رشد للعلوم  كلية  - بغداد جامعة

  
 

أوال
ʺ 

 التحصيل العلمي  : معلومات
 

 جميل يوسف خلف زينة  االسم الرباعي
 الدكتوراه التحصيل العلمي   

 استاذ مساعد  المرتبة المطلوبة مدرس  المرتبة العلمية

 جغرافية االختصاص العام 
 الجغرافية البشرية  االختصاص الدقيق

 GISالخرائط و المسار البحثي
القسم / الفرع  

 قسم الجغرافية  العلمي  

 الشهادات الجامعية
 البكلوريوس

 السنة القسم   الكلية الجامعة
 

 03/6/5332 الجغرافية التربية ابن رشد   بغداد 

 الماجستير
 السنة القسم   الكلية الجامعة

 5/6/5322 الجغرافية التربية ابن رشد  بغداد
عنوان الرسالة 
 حلة التمثيل الكارتوكرافي الرقمي الستعماالت االرض الحضرية في مدينة ال باللغة العربية

 Digital Cartographic Representation of Civilized Usages of land in Hillahعنوان الرسالة 
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  City باللغة االنكليزية
 الطائي حمزة اياد عاشور  . د . أ اسم المشرف

 الدكتوراه
 السنة القسم   الكلية الجامعة

  بغداد 
  الجغرافية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 

25/23/5322 
عنوان األطروحة 

 التحليل الكارتوكرافي للتنمية السياحية في محافظة اربيل  باللغة العربية

عنوان األطروحة 
 Cartographic Analysis of the tourism Development in Arbil province باللغة االنكليزية

 الطائيحمزة د. اياد عاشور  . أ اسم المشرف
 شهادات اخرى

 

 

اثاني
ʺ 

 الدورات: 
 

 المالحظات األمر اإلداري تاريخها الدورة

 52/22/5322 التأهيل التربوي
جامعة بغداد / مركز التطوير  2522

 والتعليم المستمر

جامعة بغداد / مركز التطوير  2522 52/22/5322 دورة اللغة العربية

 والتعليم المستمر

 

 

ثالثا  
 

 األبحاث العلمية: 

 

أو  منفرد عنوان النتاج ت
 مشترك

أسماء الباحثين 
 المشاركين 

تسلسل 
 معلومات النشر  طالب الترقية

2 
Study of spatial 

Distribution of Greenhous 
gass methanegas over 

 مشترك
حسين زيدان  د.

  علي
جامعة االسراء 

5 
 552منشور في العدد 
لسنة المجلد الرابع 

 مجلة االستاذ في  5325
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Iraq using Geostatistical 
Analysis  

دراسة التوزيع المكاني للغازات 
الدفيئة غاز الميثان فوق العراق 

 احصائي  باستخدام التحليل الجيو

جامعة بغداد / كلية  االهلية 
التربية ابن رشد للعلوم 

 االنسانية 
قبول النشر حسب العدد 

بتاريخ  240
55/0/5325 

 %5بنسبة اقتباس 

5 
ت التجارية التحليل المكاني للمجمعا

الكبيرة المغلقة )الموالت( في مدينة 
 GISبغداد باستخدام 

 ــــ ال يوجد منفرد

في العدد الثالث / منشور 
المجلد الحادي عشر 

 في 5325بتاريخ 
جامعة المثنى /كلية 

التربية للعلوم االنسانية / 
مجلة اوروك للعلوم 

 االنسانية 
قبول النشر حسب العدد 

بتاريخ  022
55/2/5325 

 %2بنسبة اقتباس 

0 

التباين المكاني للمواقع السياحية 
والترفيهية داخل التصميم االساسي 
للمدن كمؤشر للتنمية السياحية 
المستدامة ) مدينة بغداد حالة 

 دراسية ( 

 ـــ يوجد ال منفرد

قبول النشر حسب العدد 
بتاريخ  0323

23/0/5323 
جامعة عين شمس / 
كلية االداب / مجلة 

  حوليات
 غير منشور

ينشر بالعدد الرابع 
 43ديسمبر من المجلد 
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 5352لعام 
 %3بنسبة اقتباس 

4 

تمثيل خرائطي لمشكلة التجاوزات السكنية 
في منطقة الرشيدية )قضاء الموصل( 
وانعكاساتها على التنمية الحضرية لعام 

5320 

 مشترك

 مشترك   

م.م.فارس احمد 

 منصور 

م.م. محمد طارق 

 حامد 

لموصل جامعة ا

كلية التربية للعلوم 

 االنسانية

قبول النشر حسب العدد  2
اذار  56بتاريخ  422

5323 
الجامعة العراقية / كلية 

 االداب /مجلة مداد االداب 
 غير منشور 
 %2بنسبة اقتباس 

2 

Cartographic Analysis for 
the Green Space 

Distributions Efficiency in 
the City of Baghdad 

(Rasheed Municipality 
Department as a cas 
study by using GIS 

التحليل الخرائطي لكفاءة توزيع 
المساحات الخضراء في مدينة بغداد 
)بلدية الرشيد حالة دراسية باستخدام 

GIS ) 

 ـــ اليوجد منفرد

المجلد  65منشور في العدد 
 5323كانون االول لسنة  26

في مجلة المستنصرية للدراسات 
الجامعة العربية والدولية 

المستنصرية / مركز 
المستنصرية للدراسات العربية 

 والدولية
قبول النشر حسب العدد  

بتاريخ   50/203
03/6/5323 

 %5بنسبة اقتباس 

 

 

رابعا
ʺ

 وظائف التي مارسهاال: 
 

 الى -فترة العمل / من  جهة العمل عنوان الوظيفة ت

 معاون مالحظ  
التربية ابن رشد  جامعة بغداد / كلية

 للعلوم االنسانية
5336-5333 
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 مدرس مساعد 
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية
5333-5322 

 مدرس دكتور 
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية
5325-5322 

 

خامسا
ʺ

 الجهود التدريسية : 
 

 امعة / الكلية / القسمالج المرحلة أسم المادة الدراسية ت

 خرائط 2
 5326-5322السنة الدراسية 

 المرحلة االولى الدراسة الصباحية 

جامعة بغداد / كلية التربية ابن 
رشد للعلوم االنسانية/قسم 

 الجغرافية

 خرائط 5
 5322-5326السنة الدراسية 

 المرحلة االولى الدراسة الصباحية

جامعة بغداد / كلية التربية ابن 
للعلوم االنسانية/قسم رشد 

 الجغرافية

 نظم المعلومات الجغرافية   0
 5322-5326السنة الدراسية 

 المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية 

جامعة بغداد / كلية التربية ابن 
رشد للعلوم االنسانية/قسم 

 الجغرافية

 افريقيا واستراليا 4
المرحلة االولى  5326-5322

 الدراسة المسائية 

غداد / كلية التربية ابن جامعة ب
رشد للعلوم االنسانية/قسم 

 الجغرافية

 نظم معلومات جغرافية 
 5325-5322السنة الدراسية 

 المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية 

جامعة بغداد / كلية التربية ابن 
رشد للعلوم االنسانية/قسم 

 الجغرافية

 االمريكيتين 2
 5323-5325السنة الدراسية 

ثالثة للدراسة الصباحية المرحلة ال
 والمسائية

جامعة بغداد / كلية التربية ابن 
رشد للعلوم االنسانية/قسم 

 الجغرافية
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ادسسا
ʺ

  النشاطات اآلخرى: 

 الجامعة / الكلية / القسم التفاصيل عنوان النشاط ت

 52/25/5326في  2465حسب العدد عضو لجنة امتحانية 2
ة ابن رشد جامعة بغداد / كلية التربي

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 50/23/5322في  2336حسب العدد  عضو لجنة امتحانية 5
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 56/22/5325في  220حسب العدد  عضو لجنة امتحانية  0
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 ية/قسم الجغرافيةللعلوم االنسان

 عضو لجنة امتحانية  4
/ 23/ 03في  4363حسب العدد 

5323 
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 25/6/5322في  226حسب العدد  عضو لجنة سالمة فكرية 2
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 2/5325/ 52في    202حسب العدد  عضو لجنة سالمة فكرية  6
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

2 

عضو لجنة ادخال بيانات 
طلبة المقبولين في الدراسات 

العليا للسنة الدراسية 
(5326-5322 )
(5322-5325 )
(5325-5323) 

 22/2/5323في  2440حسب العدد 
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

5 
عضو لجنة عمل قسم 

 الجغرافية
  22/5322/ 53في  325حسب العدد 

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

3 
عضو لجنة دليل قسم 

 الجغرافية 
  02/23/5322في  524حسب العدد 

عة بغداد / كلية التربية ابن رشد جام
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

23 
عضو ارتباط بين قسم 

 الجغرافية وشؤون الطلبة 
 5325/ 2/5في  322حسب العدد 

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد   02/2/5326في  525حسب العدد عضو لجنة االشراف  22
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والتطوير لمختبر نظم 
 GISجغرافيةالمعلومات ال

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

25 
عضو لجنة التطبيق 

 المسائي
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  23/22/5325في  032حسب العدد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

20 
عضو لجنة بحوث التخرج 

 باحيالص
 23/22/5325في  032حسب العدد 

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 عضو لجنة السمنر 24
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  26/23/5326في  226حسب العدد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 عضو لجنة السمنر 22
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  26/22/5322في  336 حسب العدد

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 عضو لجنة سمنر 26
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  22/25/5325في  023 حسب العدد

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

22 
عضو لجنة التطبيق 

 المسائي

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  2/5322/ 50في  2336 حسب العدد
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 بحوث تخرج اشرافعضو  25
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد   22/2/5325بال في  حسب العدد

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

23 
 بحوث تخرج اشرافعضو 

 الدراسة المسائية
 26/2/5322في  235حسب العدد 

ة بغداد / كلية التربية ابن رشد جامع
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

53 
 بحوث تخرج اشرافعضو 

 الدراسة الصباحية
 2/2/5322في  425حسب العدد 

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

52 
عضو اشراف بحوث تخرج 

 الدراسة الصباحية 
 52/23/5325في  520حسب العدد 

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

55 
 عضو لجنة اشراف المطبقين

 الدراسة الصباحية
 5322/ 23/4في  403حسب العدد 

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

50 
عضو لجنة االشراف على 

الصباحية الدراسة  المطبقين
 والمسائية

 03/4/5323في  503حسب العدد 
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية
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54 
عضو اللجنة االعالمية 

 والتنسيق 

في مؤتمر قسم الجغرافية لطلبة الدراسات 
العليا )الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في 

في  6322 حسب العدد العراق(
24/25/5322  

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 عضو لجنة التشريفات 52

في مؤتمر قسم الجغرافية لطلبة 
البكلوريوس )دور طلبة الجامعات في 

حسب  معالجة المشكالت المجتمعية(
  26/2/5325في  044 العدد

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 نسانية/قسم الجغرافيةللعلوم اال 

 مؤتمرمشاركة  56
في المؤتمر العلمي  5322-5325

 التنمية المستدامة منظور جغرافي
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 مؤتمرمشاركة  52
في المؤتمر العلمي  5322-5325

العلوم الجغرافية جسر يجمع العلوم 
 يعيةاالنسانية والطب

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 مؤتمرمشاركة  55

في المؤتمر العلمي  5322-5325
الثالث تحديات االستدامة في المدن 

العراقية نحو استراتيجية وطنية للتنمية 
 الحضرية المستدامة

 جامعة الكوفة / كلية التخطيط العمراني 

 تمرمؤ مشاركة  53
في المؤتمر العلمي  5325-5323

 تعدد الرؤى مستقبل وحياة
 جامعة ميسان /كلية التربية

 مؤتمرمشاركة  03
في المؤتمر العلمي دور  5325-5323

التربية والتعليم في مواجهة التحديات 
 الفكرية والتربوية مرحلة ما بعد داعش

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية

 مؤتمرمشاركة  02
في المؤتمر العلمي  5325-5323

 الوطني الثامن للبيئة والموارد الطبيعية
 جامعة البصرة / كلية العلوم 

 مؤتمرمشاركة  05
في المؤتمر العلمي  5325-5323

الدولي السابع االرتقاء بجودة التعليم 
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 لوم االنسانيةللع
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 طريق لبناء العراق الجديد

 مؤتمرمشاركة  00
في المؤتمر العلمي  5325-5323

الدولي العلوم االنسانية واشكاليات الواقع 
 5330العراقي بعد عام 

كلية االداب قسم  /جامعة بغداد 
 الجغرافية

 مؤتمرمشاركة  04
في المؤتمر العلمي  5323 -5325

لقسم الجغرافية السادس دور الجغرافية 
 مستدامةفي التنمية ال

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

  مؤتمر مشاركة 02
في المؤتمر الدولي  5322-5325

الثاني لنظم المعلومات الجغرافية 
 والتقنيات الجيو فضائية

مجلس االمن الوطني / مركز النهرين 
 لدراسات االستراتيجية 

 ندوةمشاركة  06
بالندوة العلمية دور نظم  5326-5322

في البحوث GISالمعلومات الجغرافية 
 الجغرافية

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 ندوةمشاركة  02
بالندوة العلمية فن  5326-5322

 الخطابة في قسم اللغة الكردية
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 ية/قسم الكرديللعلوم االنسان

 ندوةمشاركة  05
بالندوة العلمية الثروات  5322-5325

المائية العراقية من سد الموصل وحتى 
 خور عبد اهلل

 جامعة بغداد/ كلية الهندسة الخوارزمي 

 ندوةمشاركة  03
في الندوة العلمية اليات  5325-5323

 تعزيز المواطنة لدى طلبة الجامعة
ة ابن رشد جامعة بغداد / كلية التربي

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 ندوةمشاركة  43
في الندوة العلمية اثر  5322-5325

 العمارة االسالمية على مدينة بغداد
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 مشاركة بورشة العمل  42
تربية النحل في العراق  5322-5325

 والطموحبين الواقع 
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

 مشاركة بالورشة العلمية  45
مواردنا المائية تنوع  5326-5322

 احيائي وارث حضاري
وزارة الصحة والبيئة / جمعية صيانة 
 المصادر الوراثية والبيئية العراقية 

وزارة الصحة والبيئة منظمة النخلة النواع العرقية المهددة ا 5323-5325 مشاركة بورشة العمل  40
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 البيئية والزراعية  باالنقراض

 تطبيقات الحوكمة 5323-5325 محاضرة في الدورة العلمية  44
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية/قسم الجغرافية

42 
مشاركة في دورة الصفوف 

 االلكترونية 
 22/23/5325في  234حسب العدد 

جامعة بغداد / مركز ابن سينا للتعليم 
 االلكتروني 

 gis 5325-5323مشاركة دورة  46
مصر /اكاديمية نظم المعلومات 

 الجغرافية 

42 
محاضرة في دورة تربية 

 النحل 
 55/22/5322في  2233حسب العدد 

كلية التربية ابن رشد / قسم الجغرافية 
 م المستمر بالتعاون مع وحدة التعلي

45 
مشاركة في دورة تطوير 

 اللغة العربية 
 26/0/5322في   22حسب العدد ع/

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية

43 
مشاركة في دورة مهارات 
 استعمال الشاشة التفاعلية 

 23/2/5322في  2224حسب العدد 
جامعة بغداد / كلية االداب / وحدة 

 ستمرالتعليم الم

23 
مشاركة في العمل التطوعي 

 لصيانة المقاعد 
/  56/25في  23252حسب العدد 

5325 
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد / 
 شعبة شؤون الطلبة / قسم الجغرافية 

 مشاركة في السفرة العلمية  22
/  56في  23255حسب العدد 

25/5235 
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد / 

 شؤون الطلبة / قسم الجغرافيةشعبة 

25 
مشاركة في المهرجان 

 الزراعي 
 22/25/5325في  6442حسب العدد 

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد / 
 قسم الموارد البشرية / قسم الجغرافية

20 
مشاركة في المحاضرة 

 الفديوية
 55/25/5325في  430حسب العدد 

/ / كلية التربية ابن رشدجامعة بغداد 
 مركز التعليم المستمر

 / كلية التربية ابن رشدجامعة بغداد  50/2/5325في  232حسب العدد  كتاب شكر وتقدير مؤتمر 24

22 
كتاب شكر وتقدير سالمة 

 فكرية
 / كلية التربية ابن رشدجامعة بغداد  2/0/5323في  2245حسب العدد 

 / كلية التربية ابن رشدجامعة بغداد  5323/ 2/4في  2635حسب العدد  كتاب شكر وتقدير مؤتمر 26
 / كلية التربية ابن رشدجامعة بغداد  20/4/5323في  2522حسب العدد  كتاب شكر وتقدير مؤتمر  22
 رشد / كلية التربية ابنجامعة بغداد ندوة اليات تعزيز المواطنة لدى طلبة  كتاب شكر وتقدير ندوة 25



11 
 

/ 22في  024الجامعة حسب العدد 
2/"5325  

 / كلية التربية ابن رشدجامعة بغداد  تربية النحل شهادة شكر وتقدير دورة 23
 / كلية التربية ابن رشدجامعة بغداد  55/4/5325في  5050حسب العدد  كتاب شكر وتقدير مؤتمر  63

62 
كتاب شكر وتقدير منتسبي 

 الكلية
 ابن رشد / كلية التربيةجامعة بغداد  25/25/5322في  6360حسب العدد

65 
كتاب شكر وتقدير لجنة 

 امتحانية
 / كلية التربية ابن رشدجامعة بغداد  4/2/5325في  0222حسب العدد 

 / كلية التربية ابن رشدجامعة بغداد  20/2/5323في  0054حسب العدد  كتاب شكر لجنة امتحانية 60
 / كلية التربية ابن رشدداد جامعة بغ 24/2/5323في  533حسب العدد  كتاب شكر وتقدير مؤتمر 64
 / كلية التربية ابن رشدجامعة بغداد  5322/ 50/2في  425حسب العدد  كتاب شكر وتقدير مؤتمر 62
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