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 /سيرة ذاتيةم
 االسم : سالم سالم عبد هادي الجبوري . -1
 . 1977التولد : ديوانية / حي الجزائر / -2
 
 الشهادات العممية : -3

 . 0222-9444 / اآلداب كمية/ القادسية من جامعة جغرافية بكالوريوس -     
 .0222-0220/ كمية اآلداب  من جامعة القادسية / جغرافية ماجستير -     
 . 0292-0292/  كمية اآلداب / الكوفةجامعة من  جغرافية وراهدكت -     
  : ال يوجد . الدولة رتاريخ التعين في دوائ -4
 .5/8/2003تاريخ التعين في وزارة التعميم العالي :  -5
 .كمية اآلداب جامعة القادسية  في قسم الجغرافية مقرر الدراسات العمياالمنصب الحالي :  -6
 
 ورة :البحوث المنش -7
  أصناف التربة وأثرها عمى أنماط الزراعة الرئيسية في محافظة المثنى .  -

 . 0222/ عام  9/ العدد  9مجمة كمية التربية لمبنات لمعموم اإلنسانية / المجمد          
  . المحاصيل الزيتية في قضاء الرميثة إنتاجالعوامل الطبيعية الجغرافية ودورها في تباين  -
 . 0222/ عام  3العدد /   مجمة  البحوث الجغرافية             
 .  الجغرافية السياحية لمنطقة صدر الدغارة -    
 . 0223/ عام  2/ العدد  99/ المجمد  القادسية لمعموم اإلنسانية مجمة             

 . الغذائي العراقي األمنالسياسة المائية التركية عمى  تأثيرات -    
 . 0299ث مشترك ضمن إعمال مؤتمر األمن الغذائي في العراق / جامعة الكوفة / بح            

 مراعي النبات الطبيعي ودورها في تربية الحيوانات الرعوية)األغنام واإلبل والماعز(في محافظة القادسية . -    
 / كمية التربية .في مجمة أوروك لمعموم اإلنسانية / جامعة المثنى مقبول لمنشر مشترك بحث            

 . 92/92/0292في  242بحسب الكتاب ذي العدد                                 
 التحميل الجغرافي لعناصر المناخ وأثرها في تربية األبقار في محافظة القادسية . -    

 تربية لمبنات .مقبول لمنشر في مجمة البحوث الجغرافية  / جامعة الكوفة  / كمية المشترك بحث            
 . 91/92/0292في  922بحسب الكتاب ذي العدد                                 
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 الكتب المطبوعة : ال يوجد . -8
 
 المجان التحقيقية واإلدارية واالمتحانية : -9
 
حسب األمر اإلداري  (0223-0222) عضوا لجنة إتالف الدفاتر االمتحانية لمعام الدراسي -

 . 03/92/0292في  2222المرقم 
عضوا لجنة تحديد األجهزة العممية المختبرية المطموبة في قسم الجغرافية حسب األمر اإلداري  -

 . 4/2/0223في  222المرقم 
( حسب األمر 0299-0292في قسم الجغرافية لمعام الدراسي ) عضوا المجنة االمتحانية -

 . 4/2/0299في  9294اإلداري المرقم 
حسب األمر اإلداري المرقم  دفاع المدني / فرقة اإلطفاء في كمية اآلداب لجنة ال رئيس -

 . 0/2/0290في  9224
(  حسب 0292-0292عضوا لجنة توزيع الطالب المقبولين في كمية اآلداب لمعام الدراسي ) -

 . 90/99/0292في  2414األمر اإلداري المرقم 
( حسب األمر 0292-0292الدراسي ) عضوا لجنة الزي الموحد في قسم الجغرافية لمعام -

 . 03/92/0292في  2222اإلداري المرقم 
عضوا لجنة استالم األجهزة العممية المختبرية في قسم الجغرافية حسب األمر اإلداري المرقم  -

 . 92/90/0292في  2202
 .0/92/0223في  2939حسب األمر اإلداري المرقم لجنة المشتريات في كمية اآلداب رئيس -
لجنة استالم األجهزة العممية المختبرية لمرسم الخرائط في قسم الجغرافية حسب األمر  رئيس -

 . 92/99/0222في  0222اإلداري المرقم 
( حسب األمر 0224-0223في قسم الجغرافية لمعام الدراسي ) عضوا المجنة االمتحانية -

 . 2/90/0223في 2299اإلداري المرقم 
في  120زراعية في كمية اآلداب حسب األمر اإلداري المرقم عضوا لجنة المشاريع ال -
9/2/0292 . 
 .0/1/0224في  9214حسب األمر اإلداري  لجنة صيانة الحدائق في كمية اآلداب رئيس -
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( حسب األمر 0290-0299عضوا لجنة الزي الموحد في قسم الجغرافية لمعام الدراسي ) -
 . 4/9/0290في  42اإلداري المرقم 

في  2222حسب األمر اإلداري المرقم  عضوا لجنة صيانة السيارات في كمية اآلداب -
92/92/0290 . 
 .94/0/0292في  241حسب األمر اإلداري  لجنة صندوق التعميم العالي في كمية اآلداب رئيس -
 0442عضوا لجنة شراء الكتب في قسم الجغرافية لمعام الدراسي حسب األمر اإلداري المرقم  -

 . 92/3/0292في 
عضوا المجنة التحضيرية لندوة ) اإلبعاد الجغرافية والمنهجية لتطوير عمو الجغرافية السياسية  -

 . 4/2/0292في  9299والجيوبولتكس ( في قسم الجغرافية حسب األمر اإلداري المرقم 
 .1/1/0292في 0222اإلداري المرقم حسب األمر  لجنة صيانة األجهزة  في كمية اآلداب رئيس -
 .92/4/0292في 2922حسب األمر اإلداري المرقم  عضوا لجنة انضباط الطمبة في كمية اآلداب -
 .1/9/0292في 01حسب األمر اإلداري المرقم  لجنة فحص الجودة في كمية اآلداب رئيس -
 910حسب األمر اإلداري المرقم  عضوا لجنة االستالل في قسم الجغرافية كمية اآلداب -

 .92/9/0292في
حسب ( 0292- 0292لمعام الدراسي ) عضوا المجنة االمتحانية المركزية  في كمية اآلداب -

  .90/2/0292في 9300األمر اإلداري المرقم 
 .2/02/0292في 9139حسب األمر اإلداري المرقم  عضوا لجنة تدقيقة في كمية اآلداب -
 .2/2/0292في 9299المرقم  حسب األمر اإلداري عضوا لجنة تدقيقة في كمية اآلداب -
 .2/1/0292في 0224عضوا لجنة تحقيقية في كمية اآلداب حسب األمر اإلداري المرقم  -
( حسب 0292- 0292لمعام الدراسي ) عضوا المجنة االمتحانية المركزية  في كمية اآلداب -

 . 02/2/0292في 9402األمر اإلداري المرقم 
 

 الشهادات التقديرية : -10
قديرية من جامعة الكوفة عن المشاركة في مؤتمر العموم اإلنسانية المنعقد في جامعة الكوفة شهادة ت
 .   0223نيسان 92-92لممدة 
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 : ركتب الشكر والتقدي -11

  
في  9219شكر وتقدير من عمادة كمية التربية / المثنى حسب األمر اإلداري المرقم  -
4/92/0222 . 
وزير التعميم العمي والبحث العممي حسب األمر اإلداري المرقم ي معالشكر وتقدير من السيد  -

 . 00/2/0221في  122ج/ع
 .02/4/0222في  9202المشاركة في دورة التأهيل التربوي حسب األمر اإلداري المرقم -    
 .2/90/0222في  0292المشاركة في دورة االنترنيت حسب األمر اإلداري  -    
 .2/90/0222في  0292رة التأهمية لمحاسبات حسب األمر اإلداري المشاركة في الدو  -    

 . 0/1/0221في  9219شكر وتقدير من عمادة كمية اآلداب حسب األمر اإلداري المرقم  -
 . 02/2/0224شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة المثنى / في  -
 . 02/2/0224في  9422شكر وتقدير من عمادة كمية اآلداب حسب األمر اإلداري المرقم  -
 .92/90/0224في  2422داري المرقم شكر وتقدير من عمادة كمية اآلداب حسب األمر اإل -
 .93/0/0290في 020شكر وتقدير من مجمس محافظة القادسية حسب األمر اإلداري المرقم -
 .4/2/0290في  0224شكر وتقدير من عمادة كمية اآلداب حسب األمر اإلداري المرقم  -
 .02/2/0292في  9224وتقدير من عمادة كمية اآلداب حسب األمر اإلداري المرقم شكر  -

 الدورات : -12
 
 .22/2/0224المشاركة في الدورة التطويرية في المغة االنكميزية  في  -    
 في 212المشاركة في الدورة التدريبية حول استخدام برنامج البور بوينت حسب األمر اإلداري  -    

        4/0/0299. 
 في  2302المشاركة في الدورة التدريبية حول استخدام برنامج الوورد حسب األمر اإلداري  -    

       92/90/0292. 
 .92/4/0292في  99022المشاركة في دورة التقنيات التعميمية حسب األمر اإلداري  -    

 
 الحالة االجتماعية : متزوج ولي أربعة أبناء . -13
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   07801121629موبايل :رقم ال -14
 


