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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 السيرة الذاتية

 

 . محمد الدزيي االسم: ساالر علي خضر

 .(31/8/2015)منذ  أستاذ :العلمياللقب 

 .جغرافية المناخ :الدقيقالتخصص 

 مسلم. -الجنسية: عراقي

 .1974 -العراق –مكان الوالدة: بغداد 

 الشهادات الحاصل عليها:

 .30/6/1998بتاريخ  –قسم الجغرافية  –جامعة بغداد  -كلية التربية سبكالوريو -1
بموجب االمر  –جامعة بغداد  -كلية التربية  -في الجغرافية / طبيعية آدابماجستتتتتتتتير  -2

 .16/6/2001بتاريخ  9131الجامعي المرقم 
)دور العوامل الجغرافية في تكوين التربة وتغير صتتتات ا في ناحيتي الرايتتدية  عنوان الرستتالة: 

 -دراسة في جغرافية التربة  -ور( والزه

بموجب االمر الجامعي عدد  –جامعة بغداد  - اآلدابكلية  -دكتوراه / جغرافية مناخية  -3
  21/12/2005بتاريخ  3641

سة في - (لغتمي في العراقاالتسااا ب باخاات باا اتاااغ ال  ا  التنبؤ ب) عنوان االطروحة: درا

 -الجغرافية المناخية 

ية  -4 ية الترب تدريس( في كل قديرية )وحدة تطوير طرارق ال ية ت تتهيل جامعة  –يتتتتتتت ادة  ال
 بتقدير جيد جدا. 10/2/2003ولغاية  25/1/2003المستنصرية للمدة من 

حزمة البرامج االحصارية ) SPSS)وثيقة كتاءة الجتياز الدورة الخاصة بتطبيق برنامج )  -5

الجامعة  –وحدة الحاستتتتتبة االلكترونية  –تصتتتتتاد كلية االدارة واالق–للعلوم االجتماعية( 
 . بتقدير جيد جدا.15/2/2006ولغاية  1/2/2006المستنصرية. للتترة 

 (.460( بدرجة )TOEFLحاصل على ي ادة أمتحان اللغة االنكليزية ) -6
( من جامعة لوند الستتتتتتتويدية/ مركز ن م Postdoctoralيتتتتتتت ادة ما بعد الدكتوراه ) -7

 .1/4/2012ولغاية  1/10/2011أي ر( من  6مدة )المعلومات الجغرافية ل
 

 الوظائف التي شغلها:

 .2003تاريخ قسم الجغرافية ابتداءا من  –جامعة واسط –محاضر في كلية التربية  -1
 .13/6/2004 تاريخقسم الجغرافية ابتداءا من  –جامعة واسط –تعيين في كلية التربية  -2
قستتتتتتتم الجغرافيتتة من تتاريخ  –ة بغتتداد جتامعتت –نقتتل ختدمتاتت  الى كليتتة التربيتتة للبنتتات  -3

23/7/2006. 
 .2015 اآلدابنقل خدمات  الى كلية  -4
 .2015منذ  ،جامعة بغداد-، العربيالى مركز احياء التراث العلمي   نقل خدمات -5
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 ولحد االن. 2020منذ  ،جامعة بغداد-كلية التربية للبنات-سم الجغرافيةقالى   نقل خدمات -6
 

 المواد التي قام بتدريسها في الدراسات االولية:

 الجغرافية.جغرافية الطقس / المرحلة االولى / قسم  -1
 جغرافية المناخ التطبيقي / المرحلة الثانية/ قسم الجغرافية. -2
 جغرافية البحار المحيطات / المرحلة الرابعة/ قسم الجغرافية. -3
 جغرافية العراق والوطن العربي/ المرحلة الثانية/ قسم التاريخ. -4
 

 المواد التي قام بتدريسها في الدرسات العليا:

 ماجستير/ قسم الجغرافية.المناخ اليمولي/ مرحلة ال 
 .الموارد المارية في الوطن العربي/ مرحلة الماجستير/ قسم الجغرافية 
 .االقاليم الجافة ويب  الجافة 
 .ميكالت مناخية/ كلية االداب/ دكنوراة 

 الندوات والمؤتمرات العلمية:

ريخ الخميس مشاركة في الندوة العلمية في قسم الجغرافية/ كلية االداب/ جامعة ذي قار/ بتا .1

( في تاريخ 7/54/721وبموجب االمر االداري ذي العدد ) 29/4/2010الموافق 

(. عنوان البحث )أثر التغيرات المناخية والتعتيم الشمسي على انتاجية 27/4/2010)

 بعض المحاصيل الستراتيجية في العراق(. 

-7عقد للمدة مشاركة في المؤتمر العلمي السنوي لكلية االداب/ جامعة بغداد/ المن .2

عنوان البحث )تحديد مؤشرات التغير المناخي في العراق من خالل تحليل  8/5/2013

 درجات الحرارة العظمى المتطرفة(.

مشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لمنظمة مكافحة التلوث البيئي والتصحر في العراق  .3

بغداد. عنوان البحث في كلية التربية ابن رشد/ جامعة  2009كانون االول  23-22للمدة 

 دراسة لطبيعة المشكلة والحلول المتاحة(. -)مناخ االرض بين التدهور والتغير

مشاركة في الندوة الموسومة )مشكلة المياه في العراق( المنعقدة في قسم قسم الجغرافية/  .4

 .17/3/2010كلية التربية للبنات/جامعة بغداد بتاريخ 

  ( رسالة ماجستير.20من ) رسائل الماجستير التي ناقشها: اكثر

  ( رسالة ماجستير.20اطاريح الدكتوراه التي ناقشها: اكثر من )

 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه التي أشرف عليها:

فرح أكرم عباس، التعتيم الشمسي وأثره في بعض عناصر المناخ وظواهره في العراق،  .1

 للبنات، قسم الجغرافية.رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية 

اسيل موفق محمد، الخصائص المناخية لألقاليم التضاريسية في الجزيرة والهضبة الغربية  .2

للعراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، قسم الجغرافية. تاريخ المناقشة 

(6/3/2016.) 

عراق، اطروحة دكتوراه، سندس محمد علوان، تأثير ذبذبة شمالي االطلسي على مناخ ال .3

 جامعة ديالى، كلية التربية للعلوم االنسانية، قسم الجغرافية، )ال تزال تحت االشراف(.
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وسن عادل عبد الوهاب، المنظومات الضغطية وأثرها في تغيير درجة قارية مناخ العراق،  .4

ناقشة رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، قسم الجغرافية. تاريخ الم

(4/3/2015.) 

والء ضياء نصيف، البقع الشمسية وأثرها في مناخ العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد،  .5

 (.2015كلية التربية للبنات، قسم الجغرافية. تاريخ المناقشة )

علي حميد غاوي، تكرار المنظومات الضغطية وأثرها في الغطاء الغيمي في العراق،  .6

ل، كلية التربية للعلوم االنسانية، قسم الجغرافية، تاريخ المناقشة رسالة ماجستير، جامعة باب

(18/3/2014.) 

انور حميد عجاج عمير، أثر الظواهر الغبارية على تباين درجات الحرارة في العراق،  .7

قسم الجغرافية، كلية التربية للعلوم االنسانية، قسم الجغرافية، تاريخ المناقشة 

(9/1/2017.) 

 ورة :لبحوث المنشا

ستتتاالر علي خضتتتر، عبد الرزاق خيون خضتتتير، مةيتتتر الدورة العامة للغال  الجو   -1
(، 2)والعصور الجليدية، مجلة جامعة ذ  قار العلمية )مجلة علمية نص  سنوية( العدد 

2004. 
دراسة تطبيقية  –ساالر علي خضر، بيرى احمد جواد،  اهرة استقرار وسكون ال واء  -2

مجلة كلية التربية / الجامعة المستتتتتتتتنصتتتتتتترية، العدد الثاني،  مقارنة على مدينة بغداد،
2007. 

ستتتتاالر علي خضتتتتر، بيتتتترى احمد جواد، عبير احمد حستتتتين، االمطار الصتتتتيتية ) ير  -3
 .2006(،61)االعتيادية( في العراق. مجلة االستاذ، كلية التربية، جامعة بغداد، العدد 

وتاثيرات ا المناخية والبحرية، مجلة ستتاالر علي خضتتر، ذبذبة يتتمال االطلستتي مت وم ا  -4
 .2007(، 63االستاذ، كلية التربية، جامعة بغداد، العدد )

ستتتاالر علي خضتتتر، عوارل المنختضتتتات الجب وية مت وم ا وتاثيرات ا الطقستتتية، مجلة  -5
 .2007(،77كلية االداب، جامعة بغداد، العدد )

علي خضر، ايمان يالل حبيب، العالقة بين كميات االمطار الساقطة وعدد االيام  ساالر -6
الممطرة في العراق، مجلة علوم المستتتتتنصتتتترية، كلية العلوم، الجامعة المستتتتتنصتتتترية، 

2007. 
ستتتاالر علي خضتتتر، التعتيم اليتتتمستتتي وتاثيرها على مناخ العراق، مجلة االستتتتاذ، كلية  -7

 .2007(،65)التربية، جامعة بغداد، العدد 
ساالر علي خضر، بيرى احمد جواد، موجات الرطوبة الصيتية في العراق، مجلة كلية  -8

 .2008(،83االداب، جامعة بغداد، العدد)
ستتتتتتاالر علي خضتتتتتتر، االمكانيات المناخية في العراق واستتتتتتتثمارها في عمليات المطر  -9

 .2008( ،68الصناعي، مجلة االستاذ، كلية التربية، جامعة بغداد، العدد )
مةير الدورة العالي  تتثيرساالر علي خضر، بيرى احمد جواد، حسين جبر وسمي،  -10

جتتامعتتة بغتتداد،  ،اآلداب)امواج روستتتتتتتبي الطويلتتة( على منتتاخ العراق، مجلتتة كليتتة 
 .2008(،85العدد)

ستتتتاالر علي خضتتتتر، دور المنختن الستتتتوداني في تستتتتاقط الثلوج على مدينة بغداد  -11
 .2008(،2)19ة التربية للبنات، جامعة بغداد، المجلد ، مجلة كلي11/1/2008بتاريخ 

ستتاالر علي خضتتر، بيتترى احمد جواد، موجات الرطوبة الصتتيتية في العراق، مجلة  -12
 .2008(،83كلية االداب، جامعة بغداد، العدد)

ستتتاالر علي خضتتتر، الذبذبات الستتتاعية في عناصتتتر و واهر طقس العراق، الجمعية  -13
 .2009(،56(العدد)1غداد، المجلد )الجغرافية العراقية، جامعة ب
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ستتاالر علي خضتتر، بيتترى احمد جواد، تحديد خصتتارص موجة برد )المربعانية( في  -14
 .2010(، 1) 21مناخ العراق، مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، المجلد 

ستتتاالر علي خضتتتر، عبد الرزاق خيون، مةيتتترات التغير المناخي في العراق وأثره  -15
، 62حاصتتتتتتيل القمع واليتتتتتتعير، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد على انتاجي  م

2010. 
ستتتاالر علي خضتتتر، بيتتترى احمد جواد، جول ميخاريل طليا، الخصتتتارص الرريستتتية  -16

المتدادات ومراكز المرتتعات والمنختضتتتتتتتات الجوية المةثرة على مناخ العراق، مجلة 
 .2011، 96كلية االداب، العدد 

علي خضتتتتتر، ن ريات تكون منختضتتتتتات الثرثار، الحبانية والرزازة، مجلة  ستتتتتاالر -17
 .2011، 64الجمعية الجغرافية العراقية، العدد 

ستتتتتتاالر علي خضتتتتتتر، مناخ العراق في اردبيات العستتتتتتكرية البريطانية وارمريكية،  -18
 .2012(،100الجمعية الجغرافية العراقية، جامعة بغداد، العدد )

المناخ في نيوء وان يار حضارات بالد الرافدين، مجلة آداب ساالر علي خضر، دور  -19
 .2011-آيار 3-2التراهيد ، جامعة تكريت، المةتمر العلمي الخامس لكلية االداب، 

ستتتتاالر علي خضتتتتر، بيتتتترى احمد جواد، خصتتتتارص العواصتتتت  الغبارية اليتتتتديدة  -20
 .2012، 100)ال بوب( في العراق، )بحث مترجم( مجلة كلية اآلداب، العدد 

ساالر علي خضر، مت وم المنختن يب  المدار  وتاثيره على مناخ البحر المتوسط  -21
 .2014والعراق، مجلة االداب، جامعة بغداد،

ساالر علي خضر، التغيرات في درجة قارية مناخ العراق، مجلة كلية التربية للبنات،  -22
 .2014جامعة بغداد،

ختال  امطار العراق، مجلة ستتتتتاالر علي خضتتتتتر، التغيرات في حدود اقاليم معامل ا -23
 .2014، 210االستاذ، جامعة بغداد، العدد 

ساالر علي خضر الدزيي، بيرى احمد جواد، تحديد مةيرات التغير المناخي في  -24
المةتمر العلمي العراق من خالل تحليل درجات الحرارة الع مى المتطرفة، مجلة اآلداب )

 .2013االداب(، جامعة بغداد، مايس، السنو  لكلية 
ستتتتتتتاالر علي خضتتتتتتتر، المراحل التاريخية لتطور التنبوء الجو  في العراق، مجلة  -25

 .2017التراث العلمي العربي، العدد االول، 
-26ساالر علي خضر، دور المنخفض الجوي المندمج في امطار العراق للمدة  -26

)دراسة جغرافية تاريخية(، مجلة االداب، جامعة بغداد، ملحق العدد  31/10/2015

 . 2017)ايلول(، 122

النباتية( في  –ستتتتاالر علي خضتتتتر، التغيرات الموستتتتمية في حدود االقاليم )المطرية  -27
 .2018(، المجلد الثاني، 224العراق، مجلة االستاذ، جامعة بغداد، العدد )

ستتتتتتاالر علي خضتتتتتتر، مناخ العراق في كتب الجغرافيين، مجلة جامعة االنبار للعلوم  -28
 .2018ر، (، آذا1االنسانية، العدد )

ساااالر علي خضاار، المراحل التاريخية لتصاانيف كوبن المناخي ومحاولل تعديلل، مجلة  -29

 .2018)آذار(، 124االداب، جامعة بغداد، العدد 

-ساااالر علي خضاار، جغرافية العراق في االدبيات االجنبية والعربية )دراسااة تاريخية -30

 .2018حزيران، -آيار-(، نيسان37تحليلة(، مجلة التراث العلمي العربي، العدد )

ساالر علي خضر، التغيرات الجغرافية في اهوار العراق، بحث مقبول للنشر في مجلة  -31

 .2019كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 

مجلة التراث  والتسميات الشعبية في مناخ العراق،ساالر علي خضر، اآلراء والمعتقدات  -32

 .2019عة بغداد، جام ،(40)العدد  ،العلمي العربي
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مجلة كلية اآلداب،  ،المطرية والزراعة الديمية في العراق ارقاليماالر علي خضر، س -33
 .2019، 129العدد 

االر علي خضر، هور الحمار في الخرائط القديمة والحديثة، مجلة دراسات في التاريخ س -34

 .2020(، لسنة 73واآلثار، جامعة بغداد، العدد )

ستتتتتاالر علي خضتتتتتر، يتتتتتط الغرا  في الخرارط القديمة والحديثة، مجلة كلية التربية  -35
 .2020(، 31(، المجلد )1للبنات، جامعة بغداد،العدد )

علي خضاار، منطقة الحياد العراقية السااعودية دراسااة في الجغرافية التاريخية،  ساااالر -36

 .2020آذار، -شباط-(، كانون الثاني44مجلة التراث العلمي العربي، العدد )

 .(تحت النشر) ،التتابع التاريخي لخطوط المطر في العراق ،علي خضر ساالر -37

 .(تحت النشر) ،الجوية في مجلة لغة العرب األحوال ،علي خضرساالر  -38

 

 البحوث المترجمة:

  Abdul Jabbar Abdullahتالي  

علي خضتتر، بيتترى احمد جواد، العواصتت  الغبارية اليتتديدة )ال بوب( المةثرة  ترجمة: ستتاالر
 .2012، 100على مناخ العراق، مجلة كلية اآلداب، العدد 

 البحوث االنكليزية:

1- Salar Ali Khidher, Petter Pilesjö, The Effect of the North Atlantic 

Oscillation on Iraqi climate. In Theoretical and Applied 

Climatology, Vol. 122, No. 4, 2015. 

 الكتب المؤلفة:

 .2010ساالر علي خضر الدزيي، التحليل العملي لمناخ العراق، دار التراهيد ،  -1
 .2013ساالر علي خضر الدزيي، مناخ العراق القديم والمعاصر، وزارة الثقافة.  -2
الطبعة االولى، دار الراية، ستتتاالر علي خضتتتر، متاهيم علم المناخ اليتتتمولي ون ريات ،  -3

 .2014االردن، 
ستتتتتاالر علي خضتتتتتر، جغرافية أقاليم العراق التضتتتتتاريستتتتتية، مطبوعات وزارة الثقافة،  -4

2019. 
ستتتاالر علي خضتتتر، ان ار العراق واهواره في الخرارط القديمة والحديثة، مطبعة دلير،  -5

 .2020بغداد، 
علي خضر، دراسات في التكر الجغرافي، مطبعة الدار الجامعية للطباعة والنير  ساالر -6

 والترجمة، )تحت الطبع(.
 

 الكتب المترجمة:

(، مطبعة جموعة من المةلتينم :لي تتستتتاالر علي خضتتتر، دراستتتات في مناخ العراق ) -7
 .2020دلير، بغداد، 

 


