
 السيرة الذاتية

  -:البيانات الشخصية-أولا 

 سالم فاضل علً حسن الشمسً االسم: د. .1

 1976الموالٌد:  .2

 جغرافٌة الصناعة والتلوث.\التخصص: الجغرافٌة البشرٌة .3

 .2215-12-3( بتارٌخ استاذ مساعداللمب العلمً:) .4

 .2222-1-29اول تعٌٌن: .5

ا    -الشهادات والتحصيل العلمي:-ثانيا

-7-12جامعه بغداد  -كلٌه التربٌة ابن رشد - (فً الجغرافٌةسبكالورٌو) .1

1998  

السٌاسٌة الجامعة       كلٌة العلوم -طرائك التدرٌسفً (عالً)دبلوم  .2

 .2222-12-12المستصرٌة

جامعه  -كلٌه التربٌة ابن رشد -فً جغرافٌة بٌئة وثلوث المدن (رماجستٌ) .3

 2228-بغداد

جامعه  -كلٌه التربٌة ابن رشد -والتلوث  الصناعةفً جغرافٌة  (دكتوراه) .4

 .2212-بغداد

-8-24،البورد االلمانً اكادٌمٌة بٌرغ االلمانٌة،TOTدبلوم تدرٌب المدربٌن .5

2217. 

ا   -:اإلداريةالمناصب  -ثالثا

 .2225-ابن رشد -الخدمات فً كلٌه التربٌة مدٌر .1

ابن –كلٌة التربٌة –الدراسة الصباحٌة والمسائٌة فً لسم الجغرافٌة ر ممر .2

-2211(و)2211-2212(و)2212-2229للسنوات الدراسٌة )  -رشد

2212.) 

كلٌة  -(ةوالتنضٌد إلكترونٌمسؤول الطباعة )فً مجلة االستاذعضو اداري  .3

 .2212-ابن رشد -التربٌة 

 

 

 



ا   -المؤتمرات والندوات العلمية: -رابعا

 -المؤتمرات:-أ

-التلوث البٌئً والتصحر فً العراق  المؤتمر العلمً الثانً لمنظمة مكافحة .1

 مشارن ببحث.21-22-3-2228

ابن –المؤتمر العلمً الدولً )ظاهرة التصحر ومشكلة المٌاه(كلٌة التربٌة  .2

 مشارن ببحث.2229-11-3-2-رشد

المؤتمر العلمً الثالث فً المركز العلمً العرالً  )التنمٌة والبٌئة واالجٌال  .3

 مشارن ببحث.2212-11- 4-3المستمبلٌة( 

المؤتمر الوطنً السنوي لكلٌتً التربٌة للعلوم االنسانٌة أبن رشد وكلٌة  .4

 -4-3وانعكاساتها على المجتمع( ةالمستدامالتربٌة للبنات )التنمٌة البشرٌة 

 مشارن ببحث.2213-نٌسان

مركز اشعاع فكري وأنسانً فً خدمة  اآلدابالمؤتمر العلمً الدولً )كلٌة  .5

 مشارن ببحث.2213-25-24جامعة الكوفة،–داباآلالمجتمع (كلٌة 

-أٌار-9-8جامعة البصرة، –اآلدابالمؤتمر العلمً الخامس فً كلٌة  .6

 مشارن ببحث.2213

المؤتمر الجغرافً الدولً االول )الجغرافٌا فً خدمة التنمٌة( فً جامعة  .7

 مشارن ببحث.2214أٌار 7-6دهون،

لعراق بٌن الوالع والطموح( فً المؤتمر العلمً)البٌئة والتنمٌة المستدامة فً ا .8

ابن رشد، بالتعاون مع العتبة الكاظمٌة –كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

 مشارن ببحث.2214-نٌسان-4-2الممدسة

المؤتمر الوطنً والدولً السنوي لكلٌتً التربٌة للعلوم االنسانٌة أبن رشد  .9

تها على وانعكاسا ةالمستداموكلٌة التربٌة للبنات )التنمٌة البشرٌة 

 مشارن ببحث.2214-نٌسان -17-16المجتمع(

داب السنوي )بالعلم والمعرفة نبنً االنسان والمجتمع مؤتمر كلٌة األ .12

 .مشارن ببحث.19-12-2216(

مون الجامعة )البحث العلمً ؤتمر العلمً السابع عشر كلٌة المأالم .11

 .مشارن ببحث2216-4-2مساهمة جادة فً تمدم المجتمع (

الدولً العلمً الخامس لكلٌته التربٌة ابن رشد للعلوم المؤتمر  .12

-5-4-3االنسانٌة)التربٌة والتعلٌم فً بناء االنسان وتنمٌة الفكر(

 .مشارن ببحث.2217



  -الندوات العلمية:-ب

منظور جغرافً( لسم الجغرافٌة كلٌة –ندوة )التنمٌة المستدامة وتطبٌماتها  .1

 مشارن ببحث.2213- 3-13ابن رشد،–التربٌة للعلوم االنسانٌة 

ندوه)حماٌة البٌئة بٌن التشرٌع االسالمً والوالع المجتمعً ( لسم الجغرافٌة  .2

-11-25ابن رشد،–كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -ولسم علوم المران 

 مشارن ببحث.2213

ندوة))دور الجغرافً فً وضع األسس والمعاٌٌر للخدمات المجتمعٌة والبنى  .3

-22ابن رشد،–غداد( لسم الجغرافٌة كلٌة التربٌة االنسانٌة التحتٌة فً مدٌنة ب

 مشارن ببحث.11-2213

(( 1963-1931ندوة)التحوالت الثمافٌة فً تارٌخ العراق المعاصر بٌن ) .4

-12-13دولٌة فً جامعة بغداد،مركز الدراسات االستراتٌجٌة وال

 مشارن ببحث.2213

اق( لسم الجغرافٌة كلٌة ندوة)التحلٌل المكانً للحوادث المرورٌة فً العر .5

 مشارن ببحث..2214-3-11ابن رشد،–التربٌة للعلوم االنسانٌة 

ندوة)مشكالت المدن المعاصرة والتنمٌة البشرٌة المستدامة(لسم الجغرافٌة  .6

 .مشارن ببحث.2217-3-9للعلوم االنسانٌة، -كلٌة التربٌة ابن رشد

 -الحلقات النقاشية:-ج

فً الصور الشعرٌة( لسم  الجٌومرفولوجٌةحلمة نماشٌة بعنوان )المظاهر  .1

 .2212-11-13ابن رشد،–الجغرافٌة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

حلمة نماشٌة بعنوان )االتجاهات الحدٌثة للتنمٌة االللٌمٌة ( لسم الجغرافٌة  .2

 .2212-12-11ابن رشد،–كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

لجغرافٌة السٌاسٌة( لسم الجغرافٌة حلمة نماشٌة بعنوان )نحو اطار نظري ل .3

 .2213-1-15ابن رشد،–كلٌة التربٌة االنسانٌة 

حلمة نماشٌة بعنوان )نظرٌة مركزٌة الشمس فً الفكر الفلكً المدٌم( لسم  .4

 .2213-3-6ابن رشد،–الجغرافٌة كلٌة التربٌة االنسانٌة 

عراق( حلمة نماشٌة بعنوان )استغالل طالة الرٌاح فً الجزء االوسط من ال .5

 .2213-3-6ابن رشد،–لسم الجغرافٌة كلٌة التربٌة االنسانٌة 

والجً وفٌز ٌائً للنشاط الزلزالً والتكتونً  الجٌومرفولوجٌةندوة)التحلٌل  .6

-12-25ابن رشد،–فً العراق( لسم الجغرافٌة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

2212. 



ا   -البحوث المنشورة: -خامسا

ابن رشد -مجلة االستاذ، كلٌة التربٌة  مدٌنة بغداد،التركز الصناعً فً  .1

 .2212، 223،العدد 

اتجاهات النمو الصناعً فً ناحٌتً الكرمة وبنً سعد، مجلة االستاذ، كلٌة  .2

 .2213، 224ابن رشد ،العدد -التربٌة 

، مجلة 2212فً العراق لعام  التحلٌل المكانً لوالع الصناعات الكبٌرة .3

 .2212، 223ابن رشد ،العدد - االستاذ، كلٌة التربٌة

مجلة كلٌة  ،بغداداثر االنشطة البشرٌة على البٌئة الجافة فً شمال شرق  .4

 .2214، 67،جامعة البصرة،العدد اآلداب

مٌة االسر النازحة فً مدٌنة المشارٌع الصناعٌة الصغٌرة ودورها فً تن .5

 .2214العمٌد العتبة العباسٌة الممدسة، الممدسة مجلة مٌةالكاظ

العراق ،مجلة -لتحلٌل الجغرافً لوالع المطاع الصناعً فً اللٌم كردستانا .6

 .2215الباحث ،كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،جامعة كربالء، العدد ،

التحلٌل المكانً لمخرجات التعلٌم التمنً والتدرٌب المهنً الصناعً فً  .7

العدد   العراق ودورها فً تنمٌة المطاع الصناعً ،مجلة جامعة كربالء،

،2215. 

 لٌاس وتصنٌف مستوٌات خطورة حوادث المرور فً محافظات العراق، .8

 .2215 ، العدد كربالء، جامعة مجلة

 العراق،-فرص العمل فً اللٌم كردستان ردور التوطن الصناعً فً توفٌ .9

 الباحث .جامعة كربالء.مجلة 

 مجلة المناطك العشوائٌة خصائصها وابعادها وانعكاساتها البٌئٌة، .12

 2216-21الباحث جامعة كربالء.العدد

التحلٌل الجغرافً للصناعات االبداعٌة ودورها فً تحمٌك التنمٌة  .11

 .25،2218االلتصادٌة ، مجلة العمٌد، المجلد السابع ، العدد 

12.  

ا   -الكتب والمؤلفات المطبوعة)المنهجية والمساعدة(: -سادسا

 مشترن(.)2213االساس فً جغرافٌة العراق الطبٌعٌة والبشرٌه، .1

 )مشترن(2212البشرٌة فً العراق، التحلٌل المكانً لمؤشرات التنمٌة .2

 .)مشترن(2214االساس فً جغرافٌة أفرٌمٌا جنوب الصحراء، .3

 .2213-1988ً لسم الجغرافٌة طارٌح الجامعٌة فالوجٌز فً الرسائل واأل .4



 . 2213البٌئة والتلوث اسس ومبادئ وتطبٌمات، .5

 ،)مشترن(2214استرالٌا،االساس فً جغرافٌة  .6

 .2215جغرافٌة الوطن العربً، .7

 .2217جغرافٌة الصناعة ، .8

 .2217جغرافٌة المدن ، .9

 2218التخطٌط الصناعً والتنمٌة االللٌمٌة، .12

ا   -الشكر والشهادات التقديرية والجوائز:كتب  -سابعا

 :كتب الشكروالتقدير-أ

التعلٌم العالً وزٌر ا.د)عبد ذٌاب العجٌلً( كتاب شكر وتمدٌر من السٌد  .1

-7-22فً 22113والبحث العلمً بموجب كتاب الوزارة ذي العدد

2212. 

وزٌر التعلٌم العالً والبحث )علً االدٌب(كتاب شكر وتمدٌر من السٌد  .2

 .2214-2-16فً 2282و/5)مالعلمً بموجب كتاب الوزارة ذي العدد

–ٌة كتاب شكر وتمدٌر من السٌد ا.د)عبد االمٌر دكسن(عمٌد كلٌة الترب .3

 .2226فً عام  ابن رشد

ا.د)عهود عبد الواحد عبد الصاحب(عمٌد السٌدة كتاب شكر وتمدٌر من  .4

 .2212-5-8فً 2157ابن رشد ذي العدد –كلٌة التربٌة 

كتاب شكر وتمدٌر من السٌد ا.د )صائب عبد الحمٌد(مدٌر المركز العلمً  .5

 .2212-11-4العرالً بتارٌخ 

–هناء محسن العكٌلً(عمٌد كلٌة االدابا.د)كتاب شكر وتمدٌر من السٌدة  .6

 .2213-4-24فً 82كوفة ذي العدد م/جامعة ال

كتاب شكر وتمدٌر من السٌد ا.د)كاظم كرٌم رضا الجابري(عمٌد كلٌة  .7

 .2212-11-3ابن رشد فً –التربٌة 

كتاب شكر وتمدٌر من السٌد ا.د)كاظم كرٌم رضا الجابري(عمٌد كلٌة  .8

 .2212-12-5فً 6278ابن رشد ذي العدد –التربٌة 

كتاب شكر وتمدٌر من السٌد ا.د)كاظم كرٌم رضا الجابري(عمٌد كلٌة  .9

 .2213-7-4فً 3627ابن رشد ذي العدد –التربٌة 

كتاب شكر وتمدٌر من السٌد  ا.د)كاظم كرٌم رضا الجابري(عمٌد  .12

 .2213-9-18فً 4728ابن رشد ذي العدد –كلٌة التربٌة 



اظم كرٌم رضا الجابري(عمٌد كلٌة كتاب شكر وتمدٌر من السٌد ا.د)ك .11

 .2214-3-16فً 1552ابن رشد ذي العدد –التربٌة 

كتاب شكر وتمدٌر من السٌد ا.م.د)علً مخلف سبع(عمٌد كلٌة التربٌة  .12

 .2214-4-2فً 7/15/1854للعلوم االنسانٌة ،جامعة تكرٌت ذي العدد 

التربٌة )علً مخلف سبع(عمٌد كلٌة ا.م.دتاب شكر وتمدٌر من السٌد ك .13

 .2214-4-24ف7/15/2323ًامعة تكرٌت ذي العدد للعلوم االنسانٌة ،ج

كتاب شكر وتمدٌر من السٌد ا.د)كاظم كرٌم رضا الجابري(عمٌد كلٌة  .14

 .2214-4-17فً 2343ابن رشد ذي العدد –التربٌة 

 كلٌة عمٌد(صالح فلٌفل الجابري)د السٌد من وتمدٌر شكر كتاب .15

 .2216-4-26ف6228ً ددالع ذي بغداد ،جامعة اآلداب

 كلٌة عمٌد (عالوي سادر جازع)د السٌد من وتمدٌر شكر كتاب .15 .16

 .2217-4-27 ف2289ً العدد ذي رشد ابن– التربٌة

 -الشهادات التقديرية:-ب .71

شهاده تمدٌرٌه من رئٌس اللجنه العلٌا المنظمة للمسابمة المرانٌة االولى ا.م د.  .1

 .2212-4-11بتارٌخ  حٌدر عبد الزهرة.

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم ، شهادة تمدٌرٌة من ا.د عهود عبد الوحد العكٌلً .2

 .2212-3-13ابن رشد بتارٌخ -االنسانٌة

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم ، شهادة تمدٌرٌة من ا.د عهود عبد الوحد العكٌلً .3

 .2212-9-1ابن رشد بتارٌخ -االنسانٌة

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم ،شهاده تمدٌرٌه من أ.د كاظم كرٌم رضا الجابري .4

 .2213-11-25ابن رشد ود. حٌدرعبدالزهرة.بتارٌخ -االنسانٌة

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم ، شهاده تمدٌرٌه من أ.د كاظم كرٌم رضا الجابري .5

 .2213-4-4ابن رشد وأ.م.د.شروق كاظم سلمان .بتارٌخ -االنسانٌة

جامعة الكوفة  –االداب شهادة تمدٌرٌة من ا.د هناء محسن العكٌلً عمٌد كلٌة .6

 .2213-4-25بتارٌخ 

شهادة تمدٌرٌة من ا.د كاظم كرٌم رضا الجابري عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  .7

ابن رشد،وا.م.د زٌنب وناس خضٌر رئٌس لسم الجغرافٌة بتارٌخ -االنسانٌة

4-4-2214. 

شهاده تمدٌرٌه من أ.د كاظم كرٌم رضا الجابري عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  .8

ابن رشد وأ.م.د.شروق كاظم سلمان عمٌد كلٌة التربٌة -سانٌةاالن

 .2214-4-17للبنات.بتارٌخ 



شهادة تمدٌرٌة من ا.د كاظم كرٌم رضا الجابري عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  .9

ابن رشد،وا.م.د زٌنب وناس خضٌر رئٌس لسم الجغرافٌة بتارٌخ -االنسانٌة

18-3-2214. 

 -الجوائز: -ج

ابن رشد ،بتارٌخ -ً عمٌد كلٌة التربٌةعهود عبد الواحد العكٌل اع من ا.ددرع االبد

14-4-2211. 

ا   -والعليا: المواد العلمية التي تم تدريسها في الدراسات الولية-ثامنا

 .2212-.2229-االولى(  المرحلةالدٌممراطٌة وحموق االنسان) .1

 .2212-2229االولى(  المرحلةالجوٌة ) الخرائط والصور .2

 .2212- 2211و 2212 -2229 -اوراسٌا )المرحلة الثانٌة(جغرافٌة  .3

 .2215-2214. 2213-2212-جغرافٌة العراق )المرحلة الثالثة( .4

 .2216-2215 .2213-2212 -جغرافٌة االمرٌكٌتٌن )المرحلة الثالثة( .5

 .2214-2213 -جغرافٌة الوطن العربً )المرحلة الثانٌة( .6

 . 2215-2214.و2214-2213البٌئة والتلوث )المرحلة الرابعة(   .7

 .2215-2214االولى(  المرحلةالجغرافٌة الطبٌعٌة ) .8

 .2216-2215جغرافٌة الصناعة )المرحلة الثالثة(  .9

 2217-2216جغرافٌة االلالٌم السٌاحٌة )ماجستٌر بشرٌة(  .12

 

ا   -عضوية الجان العلمية والدارية:-تاسعا

-2229فً لسم الجغرافٌة للسنوات الدراسٌة) امتحانٌهعضو لجنة  .1

 (.2212-2211(و2211-2212(و)2212

 .2212ابن رشد عام  -عضو اداري فً مجلة االستاذ كلٌة التربٌة  .2

-2229عضو لجنة منالشة بحوث التخرج للسنوات الدراسٌة) .3

-2213(و)2213-2212(و2212-2211(و2211-2212(و)2212

 (2217-2216(.)2216-2215)(.2215-2214(و)2214

 .2222العرالٌة منذ عام الجغرافٌة عضو فً الجمعٌة  .4

 .2215عضو لجنة العاللات الثمافٌة واالعالم فً لسم الجغرافٌة عام  .5

 .2216رئٌس لجنة المكتبة فً لسم الجغرافٌة عام  .6



 -:الدورات العلمية

 .2215دورة لغة انكلٌزٌة. -1
 .2215دورة االحصاء المحوسب  -2
 2016 دورة لغة عربٌة -3
 .2217دورة التفكٌر االبداعً -3

 .2217التخطٌط االستراتٌجً دورة-4

 


