
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه 
 

 

 

 

ــ االســ        حسين الدليمي سالم اسماعيل مرهون  د.:   ـم ـــــــ

  1964  : تاريخ الميـالد 

 متزوج    الحالة الزوجية :

 اربعة       دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

 طبقات ومتحجرات دقيقة :             صــالتـخـص

 تدريسي :       ه ــــــالوظيف

 أستاذ مساعد     الدرجة العلمية :

          جادرية  -كلية العلوم / جامعة بغداد :        عنوان العمل

 العمل   :          هاتف

 07702989121:         الهاتف النقال

 com geo2018@gmailsalam.  كتروني :البريد إالل

تع-1 العلوم  تم  كلية  في  عام  يني  بغداد  المتضر2004جامعة  قرار  وعلى  السابق  النظام  سقوط  رين  بعد 

 عاما .   16سياسيابعدحرمان دام

 عملت   مقرر الدراسات االولية.  -2 

عملت في اللجان االمتحانية االولية والعليا والتنافسي واالمتحان الشامل طوال فترة خدمتي في القسم.  -3

 . 2018الى حد  2015سم علم االرض منذق تسنمت رئاسة-4

 مشاريع علمية عديدة.  وفي  ضمن المكتب االستشاري في كلية العلومعضوا عملت -5
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عقود فردية مع وزارة النفط وعقدين جماعية مع وزرارة النفط لصالح كلية العلوم  4تم الحصول على  -6

 .وضمن الية التعاون

 عي العراقي.عملت استشاريا في متحف التاريخ الطبي-7

 عضو لجنة تحرير مجلة متحف التاريخ الطبيعي.-8

 .3رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمرين في كلية العلوم وعضو اللجنة االستشارية لمؤتمر كردستان -9

 مشاركات عديدة دعم المؤسسة التعليمية لحشدنا المقدس .-10

 مساهمات عديدة لخدمات علمية للعتبات الدينية المقدسة. -11

 عضر الفريق البحثي لجامعة الكوفة. -12

 اشرفت على العديد من رسائل واطاريح طلبة الدكتواة والماجستير.-13

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ ة  ـــالكلي  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس 

 

 1986 العلوم بغداد

 1992 العلوم بغداد الماجستير 

 ه الدكتورا

 

 2011 العلوم بغداد

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 2008-2004 كلية العلوم  مدرس مساعد  1

 2010-2008 كلية العلوم  مدرس  2

 2013 كلية العلوم  أستاذ مساعد 3

4    



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 الى  -من   الفترة  الجامعة  )المعهد / الكلية(   الجهة ت

 2020-2004 بغداد العلوم 1

 2017 بغداد االداب 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

 2014-2004 متحجرات دقيقة  علوم االرض 1

 2014-2004 بيئة قديمة علوم االرض 2

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 2009-2004 متحجرات الفقارية م االرضعلو 3

 2008-2004 جيولوجيا العراق  علوم االرض 4

 2008-2004 جيولوجيا عامة  علوم الحياة 5

 2017-2011 متحجرات الفقارية  علم االرض 6

 2017-2011 فورامنيفرا متقدم/عليا ماجستير  علم االرض 7

 2017-2012 الفقارية متقدم/ماجستير  علم االرض 8

 بيئة قديمة متقدم/ دكتوراه علم االرض 9

 

2013-2017 

 

 

 البحوث المنشورة خامساً:  

 السنــة  جهة النشر  البحث  اسم ت 

 2007 المجلة العراقية للعلوم   1

 2008 المجلة العراقية للعلوم   2

 2012 مجلة متحف التأريخ الطبيعي  3

 2011 المجلة العراقية للعلوم   4

 2013 مجلة المسح الجيولوجي  5

 2014 مؤتمر المسح الجيولوجي  6

7 

 

 2017-2015 بحوث في مجالت مختلفة6 

 

 منعا بحوث في مجالت سكوبس.  2020-2018اضافة الى عشرة بحوث للفترة -8

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 اركة  نوع المش  ها مكان أنعقاد ة  ــ السن عنوان  ال ت 

) بحث / بوستر  

 حضور(

 مشارك  جامعة بغداد  2009 مؤتمر العلوم  1

 مشارك  جامعة بغداد  2009 ندوة النفط والغاز  2

 مشارك  وزارة البيئة  2010 مؤتمر البيئة  3

 مشارك  متحف التأريخ الطبيعي  2014-2008 ندوات متعددة   4

 مشارك  ط وزارة النف 2014-2013 مؤتمر النفط والغاز  5

 مساهم  وزارة المعادن  2014 2013 مؤتمر المسح الجيولوجي  6

 مشارك  نقابة الجيولوجين  2016 مؤتمر الجيولوجيا  7

 جامعة بغداد العلوم  2017رئيس موءتمر الصحراء الغربية -8

 2016عضو موءتمر الجيولوجي كردستان  -9

 2020و موءتمر الصحراء الغربية عض -10

 

 .  خرى االسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية  داخل الكلية 

استشاري في مركز البحث ومتحف  مساهم في اعمال المكتب االستشاري

 التأريخ الطبيعي 
سنوات 10لمدة  استشاري في وزارة النفط والقسم لجان متعددة داخل الكلية

 ولحد االن
 لجنة التعاون مع جامعة ميسان عضو لجنة الترقيات في كلية العلوم

  

 

 ة واالختراعات. أالبتكارات العلميمنا: ثا 

ول مرة على  متحجرات الرودست في العراق ثبتت ألكتشاف نوعين جديدين من أ 

 لم امستوى الع 

 للمرحلة الخامس التطبيقي لوزارة التربية تأليف كتاب الجيولوجيا   



 

 

 

 

 

 

 

 كتب العملي لقسم الجيولوجيا في كلية العلوم 3تأليف  

 

 

 

 . ية المحلية والدولية الهيئات العلمعضوية  : تاسعا 

 عضو نقابة الجيولوجين العراقية     ✓

 عضو نقابة التدريسين الجامعيين     ✓

 عضو جميعة العلماء العراقين ✓

 عضو الفريق البحثي المكلف بدراسة صحراء النجف. ✓

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة   كتاب الشكر أو ت 

 التقدير

 السنة  المانحة الجهة 

 2007 جامعة بغداد كتاب شكر  1

 2013-2008 كلية العلوم  عديدة   ب شكركت  2

 2011 جامعة بغداد منح قدم سنة   3

 2007 كز التطوير جامعة بغدادرم شهادة تقديرية  4

مركز البحث ومتحف التأريخ   شهادة تقديرية  5

 الطبيعي 

2011 

 

 1017-2011 اضافة الى شهادات تقديرية اخرى منذ عام  

 2017حصولي على درع الكلية لعام  

 2017حصولي على درع التميز من مؤتمر الجيولوجين لعام  

 حصولي على كتب شكر عديدة من رئاسة جامعة بغداد. 



 

 

 

 

 

 

 

 .2019من وزير التعليم العالي للتميز بالعمل  مفرد حصولي على كتاب شكر 

 جماعي. حصولي على عدة كتب من وزير التعليم 

 

 ات . ــ:اللغ   ثاني عشر 

 العربية             ✓

 االنكليزية              ✓

✓  

 


