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 السيرة العلمية

 

 . ت جعلي عبد األمير ساأ.م.د  : االسم

 . 1791محل وتاريخ الوالدة : بغداد 

 .: دكتوراه فلسفة جغرافية   العلمي التحصيل 

 .  2112منذ عام : استاذ مساعد دكتور  اللقب العلمي 

  داباآللدراسات السكانية في جامعة بغداد / كلية الجغرافية واالعمل الحالي : استاذ 

 ورئيس قسم الجغرافية .                

 الشهادات العلمية :

حاصل على المرتبة قسم الجغرافية    - اآلدابكلية  –جامعة بغداد  -آداب بكالوريوس   -1

 .  2111االولى في التخصص على القسم والعراق لعام 

قسم  – اباآلدكلية  –جامعة بغداد  –حاصل على شهادة الماجستير في جغرافية المدن  -2

 الجغرافية 

قسم  –جامعة بغداد  –في الجغرافية البشرية )السكان (  الدكتوراهحاصل على شهادة  -3

 الجغرافية 

 التخصص :

 البشرية . التنمية  -1

 جغرافية السكان . -2

 .والديموغرافيا تخطيط السكاني  -3

 الجغرافية التاريخية . -4

 

 الوظائف التي شغلتها :

 . 2112 منذ عام داد أستاذ في كلية اآلداب جامعة بغ -1

 . 2119-2112مدير قسم المتابعة والتنسيق لجامعة بغداد لألعوام  -2

 . 2117- 2119للمدة مستشار رئيس جامعة بغداد  -3
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مكتب األقاليم والمحافظات لألعوام  –مكتب رئيس الوزراء  –هيئة المستشارين  عضو -4

2111 -2117 . 

 . 2117بة لشؤون الطلمعاون عميد كلية اآلداب جامعة بغداد  -5

 .  2111المعاون االداري لعمادة كلية اآلداب  -2

 رئيس قسم الجغرافية كلية اآلداب جامعة بغداد ) حاليا (  -9

 

 عضوية الجمعيات والمنظمات :

 . 1772عضو الجمعية الجغرافية العراقية منذ عام  -1

 عضو مؤسس في المنظمة العراقية ألساتذة الجامعات  -2

 . 2114كر منذ عام عضو هيئة تحرير مجلة حوار الف -3

 مدير  المعهد العراقي لحوار الفكر للدراسات . -4

 عضو نقابة الصحفيين العراقيين . -5

 

 العلمية :والبحوث المؤلفات 

 الجغرافية التاريخية لمدينة بغداد ) رسالة ماجستير في جغرافية المدن (  -1

رافية ) أطروحة دكتوراه في الجغ 1779 – 1719القوى العاملة في العراق للمدة  -2

 البشرية ( 

 الفدرالية في العراق  ) كتاب مطبوع (  -3

 ) بحث منشور (  2113 -1759التقسيمات اإلدارية في العراق للمدة  -4

 البطالة في العراق ) بحث منشور ( -5

 ) بحث منشور ( 2111 – 2113التوزيع الجغرافي للنازحين في العراق للمدة  -2

 ) منشور ( أضواء على تقرير التنمية البشرية في العراق -9

 التوزيع الجغرافي لالمية في العراق . -1

 عمالة األطفال في العراق . -7

 تسميات مدينة بغداد . -11
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 التغييرات اإلدارية لوسط وجنوب العراق ) منشور ( -11

 الفقر في العراق ) كتاب تحت التأليف (  -12

 التغير السكاني لمحافظة كركوك . -13

 تحليل جغرافي  لدخل االسرة في العراق  -14

 .خريطة مستويات المعيشة في ديالى  -15

 .جغرافية الحرمان لسكان العراق  -12

 .التغير الديموغرافي في العراق وعالقته بالنافذة الديموغرافية  -19

 . 2125الشباب والبطالة في العراق حتى عام  -11

 التطور التاريخي لمنطقة المدائن . -17

 سوء التغذية عن االطفال . ألمراضتحليل التباين المكاني  -21

 يل خصائص السكان الشباب في بغداد .تحل -21

 جغرافية دخل االسر في العراق . -22

 العالقات المكانية لدخل االسرة . -23

 دراسات في سكان العراق ) كتاب مطبوع ( .  -24

 .رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة اشرف على عدد من  -25

 . ناقش العشرات من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة  -22

 

 والندوات والورش :بعض المؤتمرات 

 مؤتمر التواصل والتنسيق بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية . -1

 مؤتمر اإلصالح االقتصادي وتنمية القدرات . -2

 دورة تدريبية عن الفدرالية في عمان . -3

 ندوة علمية عن البطالة والقوى العاملة . -4

 ندوة علمية عن الفساد اإلداري والمالي . -5

 ظات لوسط وجنوب العراق .مؤتمر خدمات المحاف -2
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 المؤتمر اإلحصائي . -9

 مؤتمر مياه الشرب . -1

  مؤتمر جمعية الكندي للعلوم . -7

 ( . اربيل)  العراق في المدنية الخدمة  إصالح عن عمل ورشة  -11

 وتنمية الموارد البشرية  االستراتيجيعدد من الورش في مجال التخطيط  -11

 واالستطالعات ..

 : اللجان

لمعرفية القسام الجغرافية في العراق ) وزارة التعليم العالي عضو لجنة الموارد ا -1

 والبحث العلمي ( 

 عضو اللجنة الفرعية للموارد المعرفية للجغرافية البشرية . -2

 عضو في عدد من اللجان العلمية في كلية االداب وقسم الجغرافية . -3

 رئيس اللجنة العلمية  والدراسات العليا في قسم الجغرافية . -4

من الدستور  141عدد من اللجان كممثل  رئاسة الوزراء  ومنها لجنة المادة  شارك في -5

 ولجنة البطاقة التموينية ولجنة اعمار مدينة الصدر . 

 عدد من اللجان الوزارية والداخلية .  -2

 

                                                                   

 

   ساجت علي عبد االمير  . أ.م. د                                                                    

                                                                            19711211151     
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  Curriculum Vitae (Résumé) 

 

 

Name: Ali Abdulameer Sachit 

Place/date of birth: Baghdad 1978  

Education: PHD in Geography 

Social status: married, with 4 children 

Residence: Baghdad –aljadida  

 

Scientific certificates: 

1. B.A degree - Baghdad University –college of Arts – geography 

division, first higher ranking of the batch 

2. M.A degree in urban geography, Baghdad University –college of 

Arts, first ranking of the batch with "very good' grading of 2003  

3. PhD degree in demography,  Baghdad University –college of Arts, 

with "very good",  grading of 2007 

 

Specialization: 

 

1. Human resources 

2. Demography 

3. Urban geographic 

4. historic geography  
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Scientific compilations  

1. Historic geography for Baghdad city (M.A thesis 

2. manpower in Iraq from 1987 -1997 ( PhD) thesis in the human 

geography  

3. Federalism in Iraq ( printed book) 

4. administrative divisions in Iraq from 1957 -2003  

5.    Unemployment in Iraq (published research ) 

2. Demographic distribution of migrants in Iraq from 2003 – 

22008(published research) 

9. lights on the human development   in Iraq(published research ) 

1. Demographic distribution of illiteracy in Iraq 

7. Child labor in Iraq 

11. Appellations of Baghdad  

11. Administrative changes in center and southern Iraq (published 

research ) 

12. poverty in Iraq ( under compilation ) 

13. Demographic change in Kirkuk 

 

Posts held: 

 

1 .Professor in college of Art Baghdad University 2006 

2 .Director of follow-up and coordination division in Baghdad University 

2006-2007 

3 .Advisor of Baghdad Univ. chairman 
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4 .Delegated for a job in the advisors commission –PM office –regions 

and governorates bureau 2008-2009 

5 .Currently, engage a deputy dean position of the College of Art 

Baghdad University- and a professor in the division of geography 

 

2- Local adviser in a team of civil service reform 

9- Senior Adviser in a team of civil service reform 

1- Team Leader in a team of civil service reform 

 

 Other certificates : 

 

1. honor section rank for 1997 in geography  

2. First rank hi geography researches for 2000 

3. experience certificate in computer  

4. competency certificate in English , college of languages 1999 

5. Certificate of democracy support in Iraq by Multi National Force 

for 2005 

2. Young leaders certificate from Bunts international, Slovakia 2005 

9. Expertise certificates in opinion polls from some international 

organizations  

1. Certificate of academics dialogue for building and construction 

 

 

 

Committees 
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1. Representative of the PM in the implementation of 140 article of 

the constitution   

2. Representative of the PM in the disputed areas committee  

3. Representative of the PM in the committee of article 23 of the 

governorates law 

4.  Representative of the PM center and southern committee 

5. Representative of the PM in the ration card committee 

2. Representative of the PM Office in intergovernmental devolutions 

committee  

 

Associations and organizations membership 

1. Member of the Iraqi geographic association since 1996 

2. Founding member in the Iraqi organization of the Universities' 

professors  

3. Member of the edition board of the Hiwar magazine 

4. chief geographical studies division in the Hiwar al fkr institute for 

studies 

 

Conferences, seminars and workshops 

 

1. Communication and coordination conference between the federal 

and local government  

2. economic reform conference and capacities development  

3. training course on federalism in Amman  
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4. scientific seminar on unemployment and labor forces 

5. scientific seminar on the administrative corruption 

2. center and southern governorates services conference 

9. statistics conference 

1. potable water  

7. Alkindi association conference for sciences 

11. civil service reform workshop in Iraq Erbil 

11 .Number of workshops in the strategic planning and human 

resources development  

  

 

Letter of appreciation and thanks  

 

1. from the chairman of Baghdad University  

2. from the committee in-chief of article 140 implementation 

3. from minister of accidences and technology 

 

                 Dr. 

Ali Abdul-Ameer Sajet   


