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 السيرة العلمية للباحث                    

ryad.alsalman@dr.com 

 د. رياض كاظم سلمان الجميلي  .أ: أوال / االسم الثالثي 

: مدينة البصرة الفيحاء عام ثانيا / محل وتاريخ الوالدة

1975  

 : جامعة كربالء / كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم الجغرافية التطبيقية ثالثا / مكان العمل

 / التخصص العام: جغرافيا بشرية رابعا 

 تخطيط خدمات  –التخصص الدقيق: جغرافية المدن  خامسا /

 / استاذ )بروفسور( سادسا / اللقب العلمي

 ( سنة في التعليم العالي 19/ مدة سنوات الخدمة: )سابعا 

 ثامنا / الشهادات األكاديمية الحاصل عليها:

 م .1999شهادة البكالوريوس في الجغرافية من كلية اآلداب / جامعة القادسية عام  .1

 م .2001شهادة الماجستير في جغرافية المدن من كلية اآلداب / جامعة القادسية عام  .2

جامعههة بغههداد  شهههادة الههدكتورا  فههي جغرافيههة الخههدمات مههن كليههة التربيههة )ابههن رشههد( / .3

 م .2007

 التي قدمها: )الماجستير والدكتوراه(تاسعا / عناوين الرسائل العلمية 

عنههوان رسههالة الماجسههتير )الوظههاية امساسههية لمدينههة الحمههلة وعالقتههها امقليميههة( مههن  .1

 م2001جامعة القادسية / كلية امداب / قسم الجغرافية / عام 

الخدمات المجتمعية في مدينة كربالء المقدسهة(  عنوان اطروحة الدكتورا  )كفاءة توليع .2

 م2007من جامعة بغداد / كلية التربية )ابن رشد( / قسم الجغرافية / عام 

 

 عاشرا / األلقاب العلمية الحاصل عليها وتاريخ نيلها:

 م  2002لقب المدرس المساعد عام  .1

 م  2005لقب المدرس عام  .2
 م 2008لقب امستاذ المساعد عام  .3
 م2014امستاذية عام لقب  .4
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 حادي عشر / المناصب اإلدارية التي مارسها في الجانب األكاديمي 

 م( 2004-2002مقرر قسم التاريخ في كلية التربية / جامعة كربالء للفترة ) .1

 م(2010-2008مقرر قسم الجغرافية التطبيقية في كلية التربية / جامعة كربالء للفترة ) .2
 (2014-2010قية في كلية التربية / جامعة كربالء للفترة )رييس قسم الجغرافية التطبي .3
ريههيس الهييههة امستشههارية فههي مركههل كههربالء للدراسههات والبحههوي فههي العتبههة الحسههينية  .4

 ( 2019 – 2013المقدسة )
 

 ثاني عشر / المؤلفات العلمية المنشورة:

خههدمات المههدن )دراسههة فههي الجغرافيههة التنمويههة( الم سسههة الحدي ههة للكتههاب   .1

 م .2009بيروت  

مدينهة كهربالء )دراسهة فهي النشهلة والتطهور العمرانهي( دار ومكتبهة البصهاير   .2

 م 2012بيروت  
امخيضهههر )دراسهههة فهههي التهههاريخ والعمهههارة( اعمانهههة العامهههة للعتبهههة الحسهههينية  .3

 .2014المقدسة  مركل كربالء للدراسات والبحوي  دار الواري للطباعة  
 الطباعة( شخصية المدينة العراقية )قيد .4
 المدن الذكية )مدن القرن الحادي والعشرون( )قيد الطباعة( .5

 ثالث عشر/ البحوث العلمية المنشورة:

عدد البحوث المنشورة 

 محليا

 المجموع الكلي عدد البحوث المنشورة عالميا

39 12 51 

 

 رابع عشر/ كتب الشكر والتقدير والجهات الرسمية الصادرة عنها 

 ( كتاب شكر وتقدير 80من ) اك ر

 

( خبرة علمية لتقييم صالحية رسائل 55: اكثر من )خامس عشر / الخبرات العلمية 

 الماجستير واطاريح الدكتوراه .

 

 سادس عشر / التكريمات العلمية 

حايل على تكريم ولارة التعليم العالي والبحي العلمي بمناسبة يوم العلم عن أفضل  .1

 م. 2013كتاب علمي عام 

 م 2009نال تكريم عمادة كلية التربية / جامعة كربالء عن اعستاذ اعول عن الكلية عام  .2

نال تكريم معالي ولير التعليم العالي والبحي العلمي لحصوله على مرتبة )امستاذيه(  .3

 .2014عام 
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 ثمانية عشر / المؤتمرات العلمية التي شارك فيها:

 المجموع الكلي ية المؤتمرات الدول المؤتمرات المحلية 

13 8 21 

 

 

 في الجامعات العراقية سابع عشر: الرسائل الجامعية التي ناقشها 

 المجموع الكلي رسائل الماجستير اطاريح الدكتوراه 

27 15 42 

 

 

 ثامن عشر / الجان اإلدارية المشترك فيها:

( لجنة فهي المحهاور 100اشترك في العديد من الجان اإلدارية في الكلية والجامعة أك ر من )

 اآلتية: 

 لجان ولارية  .1

 الجان اممتحانية في الكلية والقسم عدد  .2

 لجنة الترقيات المركلية  .3

 لجان المشتريات في الكلية  .4

 لجان علمية في قسم الجغرافية التطبيقية للدراسة اعولية والدراسات العليا عدد  .5

 لجان تدقيق اعتراضات اممتحانات النهايية  .6

 لجان تحديي المناهج الدراسية.  .7

 لجان استالل أبحاي الترقيات العلمية عساتذة القسم .8

 لجان تحقيقيه.  .9

 لجان اختبار المتقدمين للدراسات العليا  .10

 لجان رفع رمول النظام البايد من المناهج الدراسية  .11

 لجان الجرد المركلي السنوي  .12

 لجان تقييم بحوي التخرج لطلبة المرحلة الرابعة  .13

 جان انضباط الطلبة ل .14
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 :تاسع عشر/ الجان الوزارية المشترك فيها

 .2014عضو اللجنة الولارية لتطوير المناهج الجغرافية في الجامعات العراقية لعام  .1

 .2014عضو اللجنة الولارية مستحداي )الدراسات العليا( في جامعة الم نى لعام  .2

السكانية( في ولارة التعليم العالي لعام عضو اللجنة الولارية مستحداي )مركل الدراسات  .3

2015. 

عضو اللجنة الولارية لوضع تعليمات التفرغ العلمي في م سسات ولارة التعليم العالي  .4

 .2018والبحي العلمي لعام 

 عشرون / عضوية المجالت العلمية المحكمة  

 (2020 – 2014مدير تحرير مجلة السبط )المحكمة( في العتبة الحسينية المقدسة )-1

-2013عضوا هيية تحرير مجلة الباحي )المحكمة( في كلية التربية / جامعة كربالء )-2

2015.) 

 (2020عضوا هيية تحرير مجلة الباحي )المحكمة( في كلية التربية / جامعة كربالء )-3

 .2020عضوا هيية تحرير مجلة )امطروحه( في بغداد لسنة -4

 المشرف عليها: والدكتوراه عشرون / رسائل الماجستير 

 المجموع الكلي طلبة الدكتوراه طلبة الماجستير 

8 2 10 

 

 

 وعشرين / المواد العلمية التي درسها لطلبة الدراسات األولية: الحادي

مبلدى حقوق امنسان والديموقراطية لطلبة المرحلة اعولى في قسم الجغرافية  .1
 التطبيقية.

اعرض( لطلبة المرحلة اعولى في قسم الجغرافية علم الجيولوجيا )طبقات  .2
 التطبيقية.

 جغرافية أوربا واسيا )اوراسيا( لطلبة المرحلة ال انية في قسم الجغرافية التطبيقية  .3

 مناهج البحي الجغرافي لطلبة المرحلة ال انية في قسم الجغرافية التطبيقية. .4

 فية التطبيقية.جغرافية المدن لطلبة المرحلة ال ال ة في قسم الجغرا .5

 جغرافية النقل والتجارة لطلبة المرحلة الرابعة في قسم الجغرافية التطبيقية. .6
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 الفكر الجغرافي لطلبة المرحلة الرابعة في قسم الجغرافية التطبيقية. .7

 

 وعشرون / المواد العلمية التي درسها لطلبة الدراسات العليا )الماجستير(:الثاني 

 ماجستير استعمامت اعرض الحضرية / .1

 التخطيط الحضري / ماجستير .2

 GISجغرافية الخدمات / ماجستير  .3

 مدن معاصرة / دكتورا  .4

 

 

 07718066114وسائل االتصال بالباحث: موبايل / 

 riyadh.k@uokerbala.edu.iqالبريد املكتروني الرسمي : 

 ryad.alsalman@dr.com: بريد الكتروني الشخصي ال
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