السيرة الذاتية

االســــــــــــم  :رؤى زھير زيدان مجيد
تاريخ الميـالد 1986/6/30 :
التـخـصــص  :ماجستير اثار قديم
الوظيفــــــه  :تدريسية
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
عنوان العمل  :جامعة بغداد\ كلية العلوم\ وحدة االستشعار عن بعد
البريد إاللكتروني ruaazzm.gmail.com :

أوالً  :المؤھالت العلمية .
التاريخالعلمية
الدرجة
الجامعة
الكليـــة
2008
موصل
اداب
بكالوريوس
2011
موصل
اداب
الماجستير

ثانيا :التدرج الوظيفي
الجھةالى
الفترة من -
االستشعار عن بعد
وحدة2021-
2014

الوظيفة ت

مدرس مساعد1

ثلثا  :التدريس الجامعي .
الكلية( -الىت
الجامعةمن
الفترة
الجھة )المعھد /
1-2015
النائي/
الدراسي
التحسس
بغداد
قسم للعام
جامعة
كلية العلوم /
الدراسي 2-2016
التحسس
بغداد
قسم للعام
جامعة
كلية العلوم/
المرحلة_3
النائي 2017
الدراسي
التحسس
بغداد
جامعة للعام
كلية العلوم/قسم

4

كلية االداب/قسم االثار/المرحلة الثالثة

للعام الدراسي _2020

جامعة بغداد

رابعا  :المقررات التي قمت بتدريسھا
الفترة من  -الى

ت

الجھة )المعھد  /الكلية(

الجامعة

1

جامعة بغداد/كلية العلوم  /قسم التحسس

حقوق االنسان

للعام الدراسي -2015

2

جامعة بغداد/كلية العلوم /قسم التحسس

حقوق االنسان

للعام الدراسي -2016

3

جامعة بغداد/كلية العلوم  /قسم التحسس

نظم المعلومات

للعام الدراسي-2015

4

جامعة بغداد/كلية العلوم /قسم التحسس

نظم المعلومات

للعام الدراسي-2016

5

جامعة بغداد/كلية العلوم /قسم التحسس

حقوق االنسان

للعام الدراسي 2017

6

جامعة بغداد/كلية العلوم /قسم التحسس

نظم المعلومات

للعام الدراسي 2017

7

جامعة بغداد/كلية االداب/قسم االثار

تقنيات اثارية علمية

للعام الدراسي 2020

خامسا :كتب الشكر  ،الجوائز و شھادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو

السنة

الجھة المانحة

الجائزة أو

ت
1

1

شھادة التقدير
كتاب شكروتقدير

رئيس جامعة الموصل

2009

2

كتاب شكر

رئيس جامعة الموصل

2011

3
4
5

محافظ نينوى
كتاب شكر
2011
3شھادة
سنين
عمادة كلية العلوم
سنين
 4كتب شكر كلية العلوم
سادسا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيھا.

العنوان
المؤتمر العلمي االول لكلية االثار

السنــة
2011

مكان أنعقادھا
جامعة الموصل

نوع المشاركة
باحث

باحث

2

الندوى االولى لكلية االثار

2012

جامعة الموصل

3

ندوة اثر الحروب في المعالم الحضارية

2017

جامعة بغداد/مركز احياء باحث

4
5

مؤتمر تاريخ العلوم عند العرب
حضور ندوات علمية

2017
سنين

جامعة بغداد
جامعة بغداد

حضور
حضور

حضور مؤتمرات علمية

سنين

جامعة بغداد

حضور

7

االندوة العلمية االستشعار عن بعد DGPS

2016

جامعة بغداد

لجنة تحضيرية

8

المؤتمر الدولي الثاني التراث العربي

2018

القاھرة

باحث

المؤتمر الدولي الخامس للدراسات العلمية

2021

جامعة بغداد

باحث

6

9

سابعا:البحوث العلمية المنشورة

 :1نھر الخوصر في نينوى في ضوء تقانة التحسس النائي
مجلة احياء التراث
 :2اثر الحروب على المواقع االثرية في مدينة الموصل نينوى
االثرية مثاال
مجلة احياء التراث
:3تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لدراسة اسباب الزحف العمراني
على موقع المدينة االشورية في الموصل
وقائع المؤتمر الدولي الثاني التراث العربي اإلسالمي
 .4استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات االثارية
)تنقيبات جامعة الموصل(
 .5دراسة وتقييم حالة التراث اإلسالمي لمدينة الموصل بعد حربھا
ضد اإلرھاب وباالعتماد على نظم المعلومات الجغرافية

مجلة دراسات في التاريخ واالثار
 .6أساليب علمية لصيلنة اللقى االثرية
مجلة احياء التراث
 .7استخدام العلوم الحديثة في التنقيب عن االثار
مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية
ثامناا :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية











 3دورة في gisو gps
1دورة طرائق تدريس
1دورة سالمة االداء اللغوية
2دورة حاسوب
 1دورة research gate
 1دورةgoogle scholar
محاضر في  3محاضرات وورش عمل
3سنوات عضو لجنة امتحانية
 3سنوات عضو في ضمان الجودة
 3سنوات عضو لجنة ارشاد

تاسعاا :اللغــات .


اللغة االنكليزية

عاشرا االمتيازات
األولى على الدفعة الربع سنوات على التوالي في البكلوريوس وبامتياز

خارج الكلية

