
 السيرة الذاتية والعلمية 
 

 االسم : حامد دوشان هانً حمد الحمٌداوي

                                       1/7/1691محل وتارٌخ الوالدة : ذي قار / سوق الشٌوخ / 

                                                                                      القومٌة : عربٌة       الجنسٌة : عراقٌة 

 ( 3الحالة االجتماعٌة : متزوج وعدد االطفال ) 

 87013033010رقم الموباٌل : 

 drhamid19@yahoo.com كترونً :البرٌد االل

 * الشهادات الحاصل عليها 

  1609بكالورٌوس علوم جٌولوجً / جامعة الموصل / كلٌة العلوم / 

  1661جامعة الموصل / كلٌة العلوم /  / ماجستٌر فً علم الطبقات

  8880تحسس نائً / جامعة بغداد / كلٌة العلوم /  -دكتوراه / جٌومورفولوجً 

  فً هٌئة التعلٌم التقنً 89/0/1668تاريخ التعيين : 

  ذي قار التقنٌة الكلٌةلي : مكان العمل الحا

 استاذ مساعدالمرتبة العلمية : 

 :المواقع الوظيفية 

 13/18/8813 -89/0/1668تدرٌسً فً قسم المساحة 

  1660 - 1667مقرر قسم المساحة 

 8886 - 8880،  8883 - 1666رئٌس قسم المساحة 

  8813 - 8818معاون العمٌد للشؤون االدارٌة والمالٌة 

 اآلن - 8813 والطلبة العلمٌة العمٌد للشؤونمعاون 

 رات :ــــــالتشك

 ( 1) ، عدد شكر وتقدٌر من قبل السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 ( 8) ، عدد شكر وتقدٌر من قبل السٌد رئٌس هٌئة التعلٌم التقنً 

 ( 8) ، عدد  الجامعة التقنٌة الجنوبٌةشكر وتقدٌر من قبل السٌد رئٌس 

 ( 3) للشؤون العلمٌه، عدد   الجامعة التقنٌة الجنوبٌةرئٌس مساعد شكر وتقدٌر من قبل السٌد 

 (                                3-1)                                                           ( 39) ، عدد شكر وتقدٌر من قبل السادة العمداء 



 المواد التي قمت بتدريسها :

                                                                  المساحة -  المسح الجوي -والمثلثات الكروٌة  الرٌاضٌات  - مبادئ الجٌولوجٌا والجٌومورفولوجٌا -

ق ئامحاضر فً دورة طر -مشروع بحث  –الرٌاضٌات المالٌة  -االحصاء التطبٌقً   - حقوق االنسان -

 .                                                                                              8883 - 8888التدرٌس 

 البحوث المنشورة 

1.Forminiferal biostratigraphy of the Oligocence sequence in the subsurface 

section jambur well.18,northern Iraq . 

2.Forminiferal biostratigraphy of the Upprmost Oligocence lower Mio cene in the 

subsurface section jambur well.18,northern Iraq . 

 . االوستراكودا الحدٌثة للمناطق المجففة فً اقصى الجزء الغربً لهور الحمار جنوب العراق .3

 التعلٌم التقنً فً مادة الرٌاضٌات .. دراسة اسباب معاناة طلبة اقسام الكهرباء فً هٌئة 3

5.Land cover Ind use map of suq AL-shuyukh city using remote sensing data and Gis 

techniques . 

6. Aggregat and fill source study of west Qurna and adjacent area southern Iraq. 

7. Land Cover   Change   Detection   of an   Area    Southern   Iraq   Using   Remote   

Sensing   Techniques. 

 اضافة الى المساهمة فً تقٌٌم العدٌد من البحوث العلمٌة المقدمة للترقٌة العلمٌة او لنٌل الشهادات العلٌا.

 ح :ـــــــاالطاري

حقل جمبور ) منطقة كركوك ( الفورا منفٌرا والطباقٌة الحٌاتٌة للماٌوسٌن االسفل ضمن ابار مختارة من 

 رسالة ماجستٌر / جامعة الموصل .

Geomorphological study of haur AL-Hammar and adjacent area southern Iraq using 

remote sening dataand Gis techniques / thesis of phd / University of Baghdad. 

 عضوية المجالس والمنظمات :

 تقنً. عضو مجلس معهد 1

 . عضو نقابة الجٌولوجٌٌن العراقٌٌن8

 تقنٌة . عضو مجلس كلٌة3

 

                                                                                                                  (8-3) 



 دورات :ــــال

 83/8/8663 - 3/1/1663. دورة فً طرق التدرٌس 1

  13/0/8881 - 80/7/8881. دورة تعرٌفٌة فً تطبٌقات الحاسبات 8

 - 7/1/8811الحكومة البرٌطانٌة  أعدتهضمن برنامج روابط الذي  العراقٌةالكوادر  تأهٌل. دورة 3

88/1/8811  

  8/3/8813 - 19/8/8813. دورة الترقٌة العلمٌة والمكتبة االفتراضٌة للفترة من 3

 كٌفٌة استخدام اجهزة المساحة الحدٌثة . دورة فً 1

 . دورة فً اللغة االنكلٌزٌة الفنٌة 9

 :المهارات والخبرات 

 معالجة وتفسٌر الصور الفضائٌة  -

 انتاج الخرائط الرقمٌة  -

 , Erdas , Arc view , Globalmaper , Surfer) التخصصٌة مثل  البرمجٌاتاستخدام العدٌد من  -

Grapher ) 

 اللجان التي شارك فيها :عدد 

 لجنة   مئة ( 188) أكثر من 

 المؤتمرات والندوات العلمية :

 التعلٌم التقنً. مؤتمر ٌوم هٌئة 1

 8817-8819مؤتمر تقٌٌم االداء للجامعه التقنٌه الجنوبٌه 

 8810-8817مؤتمر تقٌٌم االداء للجامعه التقنٌه الجنوبٌه 

 8810-8817 المؤتمر العلمً لجامعة االمام الكاظم

 8810 - 8817 - 8819-8811 -8813المؤتمر العلمً للبحوث الطالبٌه 

 د من الندوات العلمٌة ٌعدال. 8

 ات :ـــــالهواي

 المطالعة  -تذوق االعمال الفنٌة  -ممارسة الرٌاضة  -

 اللغات االخرى :

                                                                                         د. حامد دوشان هاني أ. م.: االسم                                            االنكلٌزٌة بصورة جٌدة  -


