السرية العلمية لتدريسي كلية اآلداب
االسم واللقب العلمي  :انتصار حسون رضا السالمي
استاذ مساعد دكتورة
التخصص العام  :جغرافية بشرية
التخصص الدقيق  :جغرافية الصناعة
الربيد االلكرتوني intsaralslami@ gmail.com :
عنوووووووووان رسووووووووالة ا اجسووووووووتري :احلووووووووري الصووووووووناعية
( دراسة

ق ووووووووا الكا ميووووووووة

جغرافية الصناعة)

عنوان أطروحة الودكتورا  :التحليو ا كواني لتووطن عوناعة ا ونورت واسورتا ي ية
نميتها

العراق( دراسة

جغرافية الصناعة)

عنوان البحوث العلمية ا نشورة :
-1األمن الغذائي دراسة تطبيقيةة الرةراو قا ةا ةلم ل مةد  )1002-1001مج ةة ل يةة الترةيةة األسلسةية
الردد .1002 ،84

 -1الت يل المللني لتقطين صنلعة األسمنت قاستراتيجية تنميتهل فةي الرةراو ،مج ةة الجمريةة الجغرافيةة
الر ار ية ،الردد . 1009 ، 62

 -2طريق  2بغداد -لقت) قاثره في التقطن الصنلعي  ،مج ة اآلداب ،الردد .1011، 92

 -8رفة صيلغة الذهب قانرللسلتهل ع ى ال يل ال ضرية ل مدن -دراسة مقلرنة .منطقة الدارسةة مدينةة
بغداد الكرخ – الرصلفة)  ،1006-1000مج ة اآلداب ،الردد .1009 ، 44

 -6التةةةةقطن الصةةةةنلعي لصةةةةنلعة الطةةةةلبقو ال ةةةةرار فةةةةي الرةةةةراو ل مةةةةد  )1009-1006بةةةةين القا ةةةةا
قالطمقح  ،مج ة اآلداب ،الردد 1011. ،101

 -2التطةةقر النمنةةي لمرمةةل نسةةيا ال ةةة النةةلع ل تةةر مةةن  ، )1010-1000مج ةةة اآلداب ،الرةةدد،109
1018.

 -7التأثيرات البيئية قاألمراض المهنية لصنلعة الدبلغة قالج قد فةي م لفظةة بغةداد ،مج ةة اآلداب ،الرةدد
.1012 ،112

 -4التقنيةةةةا الملةةةةلني لصةةةةنلعة الوبةةةةن قالصةةةةمقن قمققملتةةةة الجغرافيةةةةة فةةةةي مدينةةةةة الكلظميةةةةة يةةةةي
الكلظمية قالنهراء) ل مد  ، )1011-1004ب قث المؤتمر الر مةي السةنق  ،ل يةة اآلداب المنرقةد

ل مد .1012/6/4-7

 -9التةةةقطن الصةةةنلعي ل ونانةةةلت ال ديديةةةة الصةةةهلريا) فةةةي منطقةةةة ال،ةةةي عمةةةر /مج ةةةة ا سةةةتلذ ،
الردد .1017 ،110

 -10مرمةةل صةةنلعة السةةجلد اليةةدق بغةةداد شنمقذجةةل ل ،ةةرلة الرلمةةة لصةةنلعة السةةجلد اليةةدق
الترةية األسلسية  ،الردد .1017

مج ةةة ل يةةة

 -11الت يل المللني لتقطين صنلعة الطبلعة قالن،ر قاستراتيجية تنميتهل في مدينة بغةداد ،مج ةة اب ةلث
البصر .1017،

 -11قا ا مرمل تربئة التمقر قلبسهل في م لفظة بغداد ،مج ة ا داب.1017،

عنوان الكتب العلمية ا ؤلفة وا رتمجة :اليوجد
كتب الشكر والتقدير :
 -1لتةةلب ،ةةلر قتقةةدير مةةن بةةل السةةيد قنيةةر التر ةةي الرةةللي قالب ةةث الر مةةي ،المةةؤتمر الجغرافةةي
ا قم المنرقد ل مد .1010/11/-1-1

 -2لتلب ،لر قتقدير من بل السيد قنير التر ي الرللي قالب ث الر مي .1018،

 -3لتلب ،لر قتقدير من جلمرة البصر  ،ل ية الترةيةة ل ر ةق اإلنسةلنية ،الرةدد ، 6127/712
.1016/11/11

 -4لتةةلب ،ةةلر قتقةةدير مةةن جلمرةةة البصةةر  ،ل يةةة الترةيةةة ل ر ةةق اإلنسةةلنية ،الرةةدد ،127/7/2
.1017/1/11

 -5لتةةةلب ،ةةةلر قتقةةةدير مةةةن جلمرةةةة ديةةةللى ،ل يةةةة الترةيةةةة ل ر ةةةق اإلنسةةةلنية ،الرةةةدد ،12112
.1012/10/17

 -6لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد ،ل ية الر ق اإلسمامية.1012 ،

 -7لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد  ،ل ية اآلداب  ،الردد.1012/8/11 ،2118
 -8لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد  ،ل ية اآلداب ،الردد .1012/2/16 ،8022

 -9لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد  ،ل ية اآلداب ،الردد .1016/11/4 ،17144

-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد  ،ل ية اآلداب ،الردد .1012/9/2 ،11742
لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد  ،ل ية اآلداب ،الردد.1018/2/10 ،2124

لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد  ،ل ية اآلداب ،الردد .1012/11/1 ،18241 ،
لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد  ،ل ية اآلداب  ،الردد .1016/6/8 ،2224

لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد  ،ل ية اآلداب ،الردد .1012/10/2، 18221

لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد  ،ل ية اآلداب ،الردد .1012/8/18 ،6681
لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد  ،ل ية اآلداب .1012/8/18 ،
لتلب ،لر قتقدير من جلمرة بغداد  ،ل ية اآلداب.1012/11/17/

لتلب ،لر قتقدير من مرلن التنمية ل دراسلت قالتدريب  ،المؤتمر الر مي ا قم في بغداد،

.1012/6/19

ا ناعب اإلدارية اليت قلدها :
 -1مقرر الدراسلت الر يل ل رل الدراسي  1012-1011ق .1018-1012
-1

عضق في لجنة السجمات الم ققد ،الردد .1012/2/10 ،2202

-8

عضق في ال جنة الر مية قالدراسلت الر يل.

-2
-6

عضق في ال جنة الت قيقية ،جلمرة بغداد ،ل ية اآلداب.
عضق في لجنة متلبرة م ردات المنلها الر مية

 -2عضق في لجنة السمنلرات قالندقات الر مية قالمؤتمرات.
 -7عضق في ال جنة ا مت لنية.

الع وية

هيئات حترير اجملالت العلمية والفرق االستشارية /:

العدد اإلمجالي لشإرراي عل طلبة الدراسات العليا :
 7ماجستري
 2دكتورا
العدد اإلمجالي للمشاركة

ا ناقشات :
 31ماجستري
 6دكتورا
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