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 الرحمن الرحيم  هللا بسم

 C.Vالسيرة الذاتية 

 ياولغزا هيثم عبد هللا سلمان    : واللقب االسم الثالثـي  

                
 : 1161/  6/  11     التولــــــــــــد 

  : تدريسي / وباحث اكاديمي     المهنـــــــــــة 
  : يةستاذاأل   اللقب العلمـي  

 : 62/1/6112 تاريخ الحصول على اللقب  
 : دكتوراه علوم اقتصادية    الشهـــــــــادة  

  : دراسة وتحليل التجارة الخارجيةة لدولةة اامةارال اليربيةة عنوان رسالة الماجستير
 ( 1881-1891المتحدة للمدة )

 : اقتصاديال الطاقة المتجددة في دول مختارة عنوان اطروحة الدكتوراه 
  ااقتصاد   :العام االختصاص 
 المتجددة الطاقةالنفط و اقتصاديال  : ختصاص الديي اال   
   : اليراق/ جامية البصرة /مركز دراسال البصرة والخليج اليربي مكان العمــل 
 مةةةدير ردارة اليلةةةوم والبحةةةث اليلمةةةي / المنلمةةةة اليربيةةةة للتربيةةةة : مكاااان العمااال الحاااالي

 والثقافة واليلوم )االكسو( / تونس 
 : اليراق -صرة الب العنوان الحالي 
 رئاسةةة جاميةةة البصةةرة داريةةة مةةدير قسةةم ال ةة و  اإ سااب  : داري االإلا المنصااب /

 .6111و  6112 يامي لل
 6111 -6112رئيس قسم الدراسال ااقتصادية م    : ساب المنصب اإلداري ال. 
 داريةلل  و  اإ دارة الصناعية للنفط والغازكلية اإال مياو  عميد:  ساب المنصب االداري ال  

  .6118-6119م                                 
 مياو  عميد الكلية اإدارة الصناعية للنفط والغاز لل  و  اليلمية:  ساب داري الاللمنصب اا 
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 .6161-6118م                                                           
 المنلمة اليربية للتربية والثقافة واليلوم  مدير ردارة اليلوم وبحث اليلمي،المنصب الحالي : 
 رلى الوقل الحالي.  62/8/6161)االكسو( / تونس، م                  

  البريد االلكتروني:           heaitham20052006@yahoo.comE-mail:  

  محلي  04101791916  -دولي  001674101791916 :ريم  الموبايل ، 
  : ةع ر سن ثمانية سنوات التدريـس  
 :الكتب المؤلفة 

هيةثم عبةداس سةلما ،  دور دول اوبك الخليجية في سوق النفط اليالمية وامكاناتهةا، .1
الةةنفط اليراقةةي )فصةةل فةةي كتةةاح(، ا احمةةد صةةدام عةةح الصةةاحح )فصةةل م ةةترك(،

لةةةةةل ااحةةةةةت:ل اامريكةةةةةي: ر يةةةةةة والسياسةةةةةة النفطيةةةةةة فةةةةةي اليةةةةةراق والمنطقةةةةةة فةةةةةي 
، )مجموعةةةة 6111بغةةةداد،  مركةةةز اليةةةراق للدراسةةةال،مجموعةةةة تسةةةاتذة،  مسةةةتقبلية،
   م لفي (.

هيةةةثم عبةةةداس سةةةلما   اقتصةةةاديال الطاقةةةة المتجةةةددة فةةةي المانيةةةا ومصةةةر واليةةةراق، .6
بيةةةرول،  -الدوحةةةة المركةةةز اليربةةةي ل:بحةةةاث ودراسةةةة السياسةةةال، )كتةةةاح منفةةةرد(، 

6112. 
http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_P
RO_EN/Resources/PDF/Rua_Strategia/Rua-Issue-
13/rua13_160.pdf 

  ،هيةةةثم عبةةةداس سةةةلما  )كتةةةاح منفةةةرد( ااصةةة:ال ااقتصةةةادس والفسةةةاد فةةةي اليةةةراق، .3
 .6119مركز البيا  للدراسال والتخطيط، بغداد، 

http://www.bayancenter.org/wp-
content/uploads/2018/02/98989889.pdf 

ميوقةةةال التيلةةةيم اليةةةالي والبحةةةث اليلمةةةي وامكانيةةةة النهةةةو  بم سسةةةات  التيليميةةةة  .2
 )كتةةاح م ةةترك(، ،هيةةثم عبةةداس سةةلما ، يحيةةى حمةةود حسةة والبحثيةةة فةةي اليةةراق، 

  .  6119مركز البيا  للدراسال والتخطيط، بغداد 
http://www.bayancenter.org/wp-
content/uploads/2018/04/865490876557.pdf 

mailto:heaitham20052006@yahoo.com
http://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2018/04/865490876557.pdf
http://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2018/04/865490876557.pdf
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هيةةثم عبةةداس سةةلما  )كتةةاح منفةةرد(،  مسةةتقبل نبةةوح الةةنفط فةةي محافلةةة البصةةرة، .2
 .  6119مركز البيا  للدراسال والتخطيط، بغداد 

http://www.bayancenter.org/wp-
content/uploads/2018/07/867545687.pdf 

   داخل العراق ةرونشملاالبحوث: 

اقتصةةةاديال التجةةةارة اإلكترونيةةةة فةةةي دول مجلةةةس التيةةةاو  الخليجةةةي )دراسةةةة حالةةةة  .1
مجلةة اليلةوم  هيثم عبداس سةلما ، )بحةث منفةرد(، مارال اليربية المتحدة(،دولة اإ

دارة وااقتصةةاد، جاميةةةة ، كليةةة اإ6112(، 12) اليةةةدد (،2المجلةةد ) ااقتصةةادية،
 .البصرة

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50765 
امجةةةد  اآلثةةةةةار ااقتصةةةةةادية لليمةةةةةالة الوافةةةةةدة فةةةةةي دول مجلةةةةةس التيةةةةةاو  الخليجةةةةةةةي، .6

مجلةةةةةةة اليلةةةةةةوم  صةةةةةةباال عبةةةةةةد اليةةةةةةالي، هيةةةةةةثم عبةةةةةةداس سةةةةةةلما ، )بحةةةةةةث م ةةةةةةترك(،
دارة وااقتصةةاد، جاميةةةة ، كليةةة اإ6112(، 12اليةةةدد ) (،2المجلةةد ) دية،ااقتصةةا
 البصرة.

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50832 
 (،1888 – 1892تحليةةةل الهيكةةةل السةةةليي للتجةةةارة الخارجيةةةة لدولةةةة قطةةةر للمةةةدة ) .3

 (،66المجلةةد ) مجلةةة ااقتصةةادس الخليجةةي، هيةةثم عبةةداس سةةلما ، )بحةةث منفةةرد(،
 .، مركز دراسال الخليج اليربي، جامية البصرة6112(، 11اليدد )

هيةةثم عبةةداس سةةلما ، امجةةد تقيةةيم الخصخصةةة فةةي دول مجلةةس التيةةاو  الخليجةةي،  .2
اليةدد  (،2المجلةد ) مجلة اليلةوم ااقتصةادية،صباال عبد اليالي، )بحث م ترك(، 

 .دارة وااقتصاد، جامية البصرة، كلية اإ6112(، 19)
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51841 

هيةثم (، 6116 –1881واقةةةةع التصنيةع في دولة اإمةارال اليربيةة المتحةدة للمةدة ) .2
اليةةدد (، 63المجلةةد )مجلةةة ااقتصةةادس الخليجةةي، عبةةداس سةةلما ، )بحةةث منفةةرد(، 

 .، مركز دراسال الخليج اليربي، جامية البصرة6112(، 16)
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هيةثم عبةدا س سةلما ، )بحةث  لطاقةة المسةتدامة فةي دول الخلةيج اليربةي،م  رال ا .2
، مركةةز 6111(، 12(، اليةةدد )62مجلةةة ااقتصةةادس الخليجةةي، المجلةةد ) منفةةرد(،

 دراسال الخليج اليربي، جامية البصرة.
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62262 

امجةةةةد صةةةةباال عبةةةةد   الخليجةةةةي، واقةةةةع البحةةةةث والتطةةةةوير فةةةةي دول مجلةةةةس التيةةةةاو  .1
المجلةد  مجلةة ااقتصةادس الخليجةي،اليالي، هيثم عبداس سلما ، )بحث م ترك(، 

 ، مركز دراسال الخليج اليربي، جامية البصرة.6119(، 12) اليدد (،62)
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62149 

-6111) للمةةةدة يربيةةةة المتحةةةدةمةةةارال التقيةةةيم سةةةتراتيجيال التصةةةنيع فةةةي دولةةةة اإ .9
مجلةةة هيةةثم عبةةداس سةةلما ، امجةةد صةةباال عبةةد اليةةالي، )بحةةث م ةةترك(، ، (1881

، مركةز دراسةال الخلةيج 6111(، 19اليدد ) (،61المجلد ) ااقتصادس الخليجي،
 اليربي، جامية البصرة.

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62177 
نية وميوقاتها في اقتصادال دول مجلس التيةاو  الخليجةي، همية التجارة االكترو ت .8

مجلةة ااقتصةادس امجد صباال عبد اليالي، هيثم عبداس سلما ، )بحةث م ةترك(، 
، مركةةةز دراسةةةال الخلةةةيج اليربةةةي، 6113(، 62اليةةةدد ) (،31المجلةةةد ) الخليجةةةي،

 .جامية البصرة
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78675 

لي والبحةةةث اليلمةةةي فةةةي اداء التيلةةةيم اليةةةرلبةةةال اقتصةةةاد الميرفةةةة فةةةي تطةةةوير متط .11
هيةةةثم عبةةةداس سةةةلما ، يحيةةةى حمةةةود حسةةة ، : دراسةةةة حالةةةة جاميةةةة البصةةةرة، اليةةةراق

(، 21اليةةةةدد )(، 21المجلةةةةد )سلسةةةةلة بحةةةةوث الخلةةةةيج اليربةةةةي، )بحةةةةث م ةةةةترك(، 
 .، مركز دراسال البصرة والخليج اليربي، جامية البصرة6113

يحيةةةى حمةةةود حسةةة ، الجةةةرائم ااقتصةةةادية علةةةى اسةةةتقرار ااقتصةةةاد اليراقةةةي،  ثةةرت .11
المجلةةةد سلسةةةلة بحةةةوث الخلةةةيج اليربةةةي، هيةةةثم عبةةةداس سةةةلما ، )بحةةةث م ةةةترك(، 

، مركةةةز دراسةةةال البصةةةرة والخلةةةيج اليربةةةي، جاميةةةة 6112(، 16اليةةةدد )(، 26)
  .البصرة



 

9 

هيةةثم عبةةداس لسةةيودية، االمملكةةة اليربيةةة  مةة  الةةوطني فةةيثةةار ااقتصةةادية لأاآل .16
(، 6-1اليةةةدد ) (،23المجلةةةد ) مجلةةةة الخلةةةيج اليربةةةي،سةةةلما ، )بحةةةث منفةةةرد(، 

 .مركز دراسال البصرة والخليج اليربي، جامية البصرة، 6112
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101316 

داس هيةةثم عبةة، 6113صةة:ال ااقتصةةادس فةةي اليةةراق بيةةد عةةام ع:قةةة النمةةو باإ .13
اليةدد  (،61المجلةد ) ،واإداريةة مجلةة اليلةوم ااقتصةاديةسلما ، )بحث منفرد(، 

    .جامية بغداد، 6112(، 91)
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=97936 

هيةةثم  دور المةةر  الهولنةةدس ولينةةة المةةوارد فةةي تف ةةي لةةاهرة الفسةةاد فةةي اليةةراق، .12
اليةدد  (،31المجلةد ) ااقتصادس الخليجةي،لة مجعبداس سلما ، )بحث منفرد(، 

 .الخليج اليربي، جامية البصرةالبصرة و  ، مركز دراسال6112آذار (، 62)
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17181 

هيةثم سةيار الةنفط اليالميةة، ت لص:حال ااقتصةادية فةي اليةراق فةي لةحزمة اإ .12
مكتةةح  صةة:ال،ائع المةة تمر اليلمةةي األول لإوقةةعبةةداس سةةلما ، )بحةةث منفةةرد(، 

 .11/11/6112النخح المركزس، جامية الكوفة، النجف، 
مكانيةةةة اإفةةةادة منهةةةا فةةةي اليةةةراق، هيةةةثم عبةةةداس  .12 سياسةةةال اليابةةةا  ااقتصةةةادية واإل

سةةةلما ، )بحةةةث منفةةةرد(، المنتةةةدا ليراقةةةي اليابةةةاني الخةةةامس   ع ةةةر سةةةنوال مةةة  
بةةةةي  اليةةةةراق واليابةةةةا  : ر ا وآفةةةةاق  ، للمةةةةدة الي:قةةةةال ااكايميةةةةة وااقتصةةةةادية 

 يراق.  ، ال6118كانو  األول ، جامية البصرة، 6112/ 16( / 13-19)
هيةةةثم عبةةةداس ، نموذجةةةا  تنتةةةال الطاقةةةة المتجةةةددة فةةةي اليةةةراق: طاقةةةة الريةةةاال رفةةةاق آ .11

المجلةد )عةدد خةا (، مجلةة الكليةة ااسة:مية الجاميةة، سلما ، )بحةث منفةرد(، 
 ، الكلية اإس:مية الجامية، النجف، اليراق. 6112 (،39اليدد )

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111264 
واقةةةةع المنةةةةافع ااجتماعيةةةةة لل ةةةةركال النفطيةةةةة وآفاقهةةةةا فةةةةي لةةةةل مبةةةةادرة ال ةةةةفافية  .19

مجلةة هيةثم عبةداس سةلما ، )بحةث منفةرد(، للصناعال ااستخراجية فةي اليةراق، 
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، مركةز دراسةال 6112(، آذار 61اليةدد ) (،36المجلةد ) ي،ااقتصادس الخليج
 البصرة والخليج اليربي، جامية البصرة.

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111935 
عهةد تميةر المة مني  )علية  السة:م( لمالةك اا ةتر بةي  وجهةة النلةر ااقتصةةادية  .18

هيةةةثم عبةةةداس سةةةلما ،  قةةةي،والةةةدروس المسةةةتفادة منهةةةا علةةةى واقةةةع ااقتصةةةاد اليرا
وقةةةةائع المةةة تمر اليلمةةةةي الةةةةوطني الم ةةةترك ااول، نلةةةةام الحكةةةةم  )بحةةةث منفةةةةرد(،

ميةر المة مني  )علية  السة:م( لمالةك اا ةتر تمةام وادارة الدولة في بةوء عهةد األ
-62عليةة (، م سسةةة علةةوم نهةةج الب: ةةة، مركةةز دراسةةال الكوفةةة،  )ربةةوا  اس

، 6111(، نيسةةةا  3، مجلةةةة المبةةةي ، اليةةةدد )، كةةةري:ء المقدسةةةة62/16/6112
 .م سسة علوم نهج الب: ة

هيةةةثم عبةةةداس سةةةلما ، )بحةةةث  مصةةةادر تمويةةةل اارهةةةاح فةةةي اليةةةراق وميالجاتةةة ، .61
وقائع الم تمر اليلمي الدولي ااول حةول اارهةاح، رئاسةة الةوزراء، هيئةة  منفرد(

  ةر المحةدودة، ركة بوء ال ةمس للطباعةة والن الح د ال يبي، مكتح البصرة،
 ، البصرة. 6111 باط  19-18

نحةةو اعةةداد خطةةة اسةةتراتيجية طارئةةة لميالجةةة الفسةةاد اادارس والهةةدر المةةالي فةةي  .61
وقةائع المة تمر  هيةثم عبةداس سةلما ، سةكن  جهية  فةرل، )بحةث م ةترك(، اليراق،

، 11/3/6111اليلمةةي الثةةاني ل:صةة:ال، مكتةةح النخةةح المركةةزس، فنةةدق بابةةل، 
 بغداد.

هيةةةثم  ار ااقتصةةةادية للنةةةزوال السةةةكاني فةةةي اليةةةراق : ااسةةةباح والميالجةةةال،ثةةةاآل .66
المة تمر الةدولي الهجةرة وقةائع  )بحةث م ةترك( ،عبداس سلما ، سةكن  جهية  فةرل

، 6111/ 2/  61-18والنةةزوال فةةي اليةةراق : اليمةةل نحةةو حلةةول مسةةتدامة للمةةدة 
 .6111منلمة الهجرة الدولية ، وتخرو ، جامية اربيل، 

http://iomiraq.net/article/0/%E2%80%ACmigration-and-
displacement-iraq-conference-april-19-21-2017 

هيةثم ، 6112 و 1891تقييم واقع التنمية ااقتصادية في اليةراق مةا بةي  عةامي  .63
وقةةةائع المةةة تمر السةةةنوس ااول التخطةةةيط لرسةةةم عبةةةداس سةةةلما ، )بحةةةث منفةةةرد(، 
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، مركةةةةةز البيةةةةةا  12/8/6111ديةةةةةدة فةةةةةي اليةةةةةراق سياسةةةةةال اقتصةةةةةادية وماليةةةةةة ج
 .  6111للدراسال والتخطيط، بغداد، 

http://www.bayancenter.org/wp-
content/uploads/2018/01/Conf3.pdf 

هيةثم : دراسةة تحليليةة فةي اليةراق، الزوال م  اارامل والمطلقال تكافل اجتماعي .62
المةةة تمر اليلمةةةي السةةةنوس ااول المةةةرتة اليراقيةةةة عبةةةداس سةةةلما ، )بحةةةث منفةةةرد(، 

، مركةةةةز دراسةةةةال المةةةةراة، 2/3/6118تجليةةةةال الحابةةةةر وتطليةةةةال المسةةةةتقبل، 
 جامية بغداد. 

اليملةةةةة اافترابةةةةةية ) مخةةةةاطر دمةةةةج ااقتصةةةةاد اافترابةةةةةي بااقتصةةةةاد الحقيقةةةةي .62
هيةةةثم عبةةةداس سةةةلما ، مةةةريم ال ةةةرقاوس، ، (فةةةي الةةةب:د اليربيةةةة رنموذجةةةا  ( م ةةةفرة)ال

، مركةةةةةز البيةةةةةا  6118(، 2)بحةةةةةث م ةةةةةترك(، مجلةةةةةة دراسةةةةةال البيةةةةةا ، اليةةةةةدد )
 للدراسال والتخطيط، بغداد. 

http://www.bayancenter.org/wp-
content/uploads/2019/07/issue5.pdf 

 :البحوث المنشورة خارج العراق 

لةةى الةةنفط ر ةةارة خاصةةة روبةةك الخليجيةةة فةةي سةةوق الةةنفط اليالميةةة مةةع تمكانةةال ر .62
 ،( ةةةتركهيةةةثم عبةةةداس سةةلما ، احمةةةد صةةةدام عبةةد الصةةةاحح، )بحةةةث ماليراقةةي، 

ل الوحةدة اليربيةة، مركةز دراسةا، 6119 (،329مجلة المستقبل اليربي، اليدد )
 بيرول، لبنا .

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/29-
49%20haisam%20salman.pdf 

ثةةةةةةار ااقتصةةةةةةادية منلمةةةةةةة التجةةةةةةارة اليالميةةةةةةة واليةةةةةةراق: مبةةةةةةررال اانبةةةةةةمام واآل .61
مجلةةة الدراسةةال ااسةةتراتيجية، هيةةثم عبةةداس سةةلما ، )بحةةث منفةةرد(، المتوقيةةة، 

، مركةةةةةز البحةةةةةري  للدراسةةةةةال والبحةةةةةوث، المنامةةةةةة، مملكةةةةةة 6118(، 11اليةةةةةدد )
 البحري .

http://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2018/01/Conf3.pdf
http://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2018/01/Conf3.pdf
http://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2019/07/issue5.pdf
http://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2019/07/issue5.pdf
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مبامي  اتفاقيال الدعم واإ راق والحماية وانيكاساتها علةى اقتصةادال بية   .69
مجلةةةةة هيةةةةثم عبةةةةداس سةةةةلما ، )بحةةةةث منفةةةةرد(، دول مجلةةةةس التيةةةةاو  الخليجةةةةي، 
الجمييةةةةةة ااقتصةةةةةادية الكويتيةةةةةة،  ،6111(، 66الكويةةةةةل ااقتصةةةةةادية، اليةةةةةدد )

 الكويل.
هيثم عبةداس سةلما ، نتال الطاقة المتجددة في اليراق ومصر ومحدداتها، رع قوا .68

المجلةةة الدوليةةة للبيئةةة والميةةاه، اليةةدد علةةي حسةةي  الم ةةهداني، )بحةةث م ةةترك(، 
، المنلمةةة ااوروعربيةةة ابحةةاث البيئةةة والميةةاه والصةةحراء، عمةةا ، 6113، (1)

    ااردنية الها مية. المملكة
http://ijew.ewdr.org/component/jak2filter/?Itemid=195&jakeywor
d=&xf_4_txt=&xf_6=2&xf_7=1&xf_3_txt=&xf_5_txt=&btnSubmit=
SEARCH#.UuOYdxDfqM8 

نتال الطاقة البديلةة فةي الةوط  اليورانيوم والصخر الزيتي المصادر المستقبلية إ .31
هيةةةةثم عبةةةةداس سةةةةلما ، سةةةةكن  جهيةةةة  فةةةةرل، ، نموذجةةةةا  تد  اليربةةةةي: المغةةةةرح واار 

الةةةدولي الثالةةةث ع ةةةر للثةةةروة الميدنيةةةة اليربةةةي المةةة تمر وقةةةائع )بحةةةث م ةةةترك(، 
الثةةروة الميدنيةةة ... رمكانةةال واعةةدة لتنميةةة مسةةتدامة، والميةر  المصةةاحح لةة ، 

، المنلمةةةةةةة اليربيةةةةةةة للتنميةةةةةةة 31/2/6112-69المملكةةةةةةة المغربيةةةةةةة  -مةةةةةةراك 
 المملكة المغربية. الرباط، والتيدي ،  الصناعية

هيةثم عبةداس سةلما ،  سباح التلوث البيئةي فةي دول الخلةيج اليربةي وميالجاتة ،ت .31
(، 6ي، اليةةةةدد )لماالمجلةةةةة الدوليةةةةة للبيئةةةةة والتغيةةةةر المنةةةةا  اليةةةة )بحةةةةث منفةةةةرد(،

المملكةة المنلمة ااوروعربية ابحاث البيئة والمياه والصحراء، عما ، ، 6112
   دنية الها مية.اار 

http://ijegcc.ewdr.org/component/jak2filter/?Itemid=195&jakeyw
ord=&xf_4_txt=&xf_5_txt=&xf_6=2&xf_7=2&xf_3_txt=&btnSubmi
t=SEARCH#.VK_R-smvOSo 

ثةةةةر سياسةةةةال الطاقةةةةة اليالميةةةةة علةةةةى اقتصةةةةادال بيةةةة  دول مجلةةةةس التيةةةةاو  ت .36
(، 92مجلةةةة التيةةةاو ، اليةةةدد )د(، هيةةةثم عبةةةداس سةةةلما ، )بحةةةث منفةةةر الخليجةةةي، 
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، ، الريةةا ةالخلةةيج اليربيةةلةةدول ، اامانةةة اليامةةة لمجلةةس التيةةاو  6112يوليةةو 
 المملكة اليربية السيودية.

http://www.gcc-sg.org/ar-
sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/%D9%85
%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/1415862893.pdf 

ثار ااقتصادية للهجرة الدولية على اقتصادال دول مجلس التياو  الخليجةي اآل .33
الكويةةةةةةةل  مجلةةةةةةةة هيةةةةةةةثم عبةةةةةةةداس سةةةةةةةلما ، )بحةةةةةةةث منفةةةةةةةرد(، وتقيةةةةةةةيم ميالجاتةةةةةةة ،

 .الكويلالجميية ااقتصادية الكويتية، ، 6112(، 62اليدد ) ااقتصادية،
مجلةةس التيةةاو  لةةدول الخلةةيج دراسةةة حةةال: ديةةة ية  يةةر التقللطاقةةثةةار البيئيةةة لاآل .32

وقةةةةائع (، م ةةةةترك)بحةةةةث يحيةةةةى حمةةةةود حسةةةة ، هيةةةةثم عبةةةةداس سةةةةلما ، اليربيةةةةة، 
مسةةةتقبل المةةة تمر الةةةدولي الخةةةامس ل:تحةةةاد اليربةةةي للتنميةةةة المسةةةتدامة والبيئةةةة، 

ليربةي منلومة الطاقة والميةاه والغةذاء وتغيةر المنةا  بالمنطقةة اليربيةة، ااتحةاد ا
القةةةةةةاهرة، ، 6112/ 12/3-12 اميةةةةةةة القةةةةةةاهرة،للتنميةةةةةةة المسةةةةةةتدامة والبيئةةةةةةة، ج

 .  جمهورية مصر اليربية
http://www.ausde.org/ausde/873 

واقع التيليم اليالي وسوق عمل ال باح في الب:د اليربية ..... اآلمال والطمةوال  .32
(، وقةائع مة تمر ، هيثم عبةداس سةلما ، )بحةث منفةردمع ر ارة خاصة رلى اليراق

ال باح اليربي فةي منلومةة تنميةة المةوارد الب ةرية واسةتثمارها : الواقةع والمة مول 
 ، جامية صفاقس، تونس. 6112/ 11( / 68-69للمدة )

بةثم ه ،واقع التنمية الصناعية في دول مجلس التياو  الخليجي في اربيو  عامةا   .32
فةةةي الخلةةةيج اليربةةةي،  مجلةةةة التيةةةاو  الصةةةناعي عبةةةداس سةةةلما ، )بحةةةث منفةةةرد(،

منلمةةةةةةةةة الخلةةةةةةةةيج ل:ست ةةةةةةةةارال الصةةةةةةةةناعية ، 6112ديسةةةةةةةةمبر (، 112اليةةةةةةةةدد )
 قطر. )جويك(، الدوحة،

http://www.goic.org.qa/Arabic/documents/40thmag.pdf 
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ثارهةةةا ااقتصةةادية علةةى دول مجلةةةس آنتةةال الطاقةةةة  يةةر التقليديةةة و رسةةيناريوهال  .31
، يحيةةى حمةةود حسةة ، )بحةةث م ةةةترك(، هيةةثم عبةةداس سةةلما التيةةاو  الخليجةةي، 

مركةةةةةةةةز البحةةةةةةةةري  للدراسةةةةةةةةال ، 6112ديسةةةةةةةةمبر (، 6مجلةةةةةةةةة دراسةةةةةةةةال، اليةةةةةةةةدد )
 .مملكة البحري ااستراتيجية الدولية والطاقة، المنامة، 

http://www.derasat.org.bh/ar/journals/%D8%A7%D9%84%D9
%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-
2016%D9%85/ 

هيةةثم نحةةو صةةيا ة اسةةتراتيجية لتنميةةة ااسةةتثمار فةةي المنةةاطق الحةةرة فةةي اليةةراق،  .39
الملتقةةةى الةةةدولي حةةةول دور المنةةةاطق الصةةةناعية عبةةةداس سةةةلما ، )بحةةةث منفةةةرد(، 

-63ي وتنميةةة الصةةادرال للمةةدة )والمنةةاطق الحةةرة فةةي جةةذح ااسةةتثمار الصةةناع
 ، طنجة، المملكة المغربية.11/6111(/62

هيةةةثم  دور السةةةياحة فةةةي تيزيةةةز م  ةةةرال التنميةةةة المسةةةتدامة : منلةةةور رسةةة:مي، .38
منتةةةدا فقهةةة  ااقتصةةةاد ااسةةة:مي الرابةةةع للمةةةدة  عبةةةداس سةةةلما ، )بحةةةث منفةةةرد(،

رس، حكومةةةة ، دائةةةرة ال ةةة و  ااسةةة:مية واليمةةةل الخيةةة6119( نيسةةةا  66-63)
 دبي، اامارال اليربية المتحدة.

-http://iefpedia.com/arab/wp-
content/uploads/2018/04/180422-Conf-Dubai-%E2%8A9.pdf 
https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/QuranMemorizing/Publica
tions/Details/551 

ااثةةةار التنمويةةةة المسةةةتدامة انتةةةةال الطاقةةةة المتجةةةددة فةةةةي اليةةةراق، هيةةةثم عبةةةةداس  .21
مجلةةةة التنميةةةة الصةةةناعية اليربيةةةة،  ،( ةةةترك)بحةةةث م بةةةيدا  طةةةوير ، سةةةلما ،
، المنلمةةةةة اليربيةةةةة للتنميةةةةة الصةةةةناعية والتيةةةةدي ، 6119(، نةةةةوفمبر 12اليةةةةدد )

 المملكة المغربية، الرباط.

https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/QuranMemorizing/Publications/Details/551
https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/QuranMemorizing/Publications/Details/551
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https://drive.google.com/uc?id=1yQJY4ShbQk9uUSE86LhUlEZ
e77z8hdMD&export=download 

يةةثم عبةةداس سةةلما ، هدور مراكةةز التفكيةةر فةةي صةةنع القةةرار ااقتصةةادس اليربةةي،  .21
، 6119يونيةةو  –(، ابريةةل 621مجلةةة علةةوم وتكنولوجيةةا، اليةةدد ))بحةةث منفةةرد(، 

 ميهد الكويل ل:بحاث اليلمية، الكويل.
http://www.kisr.edu.kw/media/filer_public/35/aa/35aaa9be1a75
-4d85-8966-ed444f5fe5ae/magazine251.pdf 

 :العضوية في المجالت العلمية المحكمة 

رئةةةةيس تحريةةةةر مجلةةةةة ااقتصةةةةادس الخليجةةةةي، مركةةةةز دراسةةةةال البصةةةةرة والخلةةةةيج  .1
 .6112غاية ول 6112 ،جامية البصرة ،اليربي

، مركةةةةز دراسةةةةال البصةةةةرة والخلةةةةيج عبةةةةو هيةةةة ة تحريةةةةر مجلةةةةة الخلةةةةيج اليربةةةةي .6
 .6118ولحد  6112 ،جامية البصرة ،اليربي

عبو هي ة تحرير مجلةة ااقتصةادس الخليجةي، مركةز دراسةال البصةرة والخلةيج  .3
 .6119غاية ول 6112، ةاليربي، جامية البصر 

 الدروع والشهادات التقديرية: 

 .6112درع المس ولية، جامية بغداد،  .1
 ،جاميةة البصةرة ،مركةز دراسةال البصةرة والخلةيج اليربةيستاذ المتميةز، درع األ .6

6112. 
 .  6112 ،كلية الهندسة ،درع الكلية ااس:مية الجامية .3
 .6112اإبداع لمكتح النخح المركزس، درع  .2
 مجموعة م  ال هادال التقديرية المحلية واليربية. .2

 المشاركات الدولية: 

، اابتكةةاراليربيةةة للتنميةةة و  قةةدرالالبةةاز للمسةةابقة عبةةو فةةي اللجنةةة التحكيميةةة ل .1
 ال ارقة. ،الم سسة اليربية لليلوم والتكنولوجيا ،6112

، بةة كثر م سسة الكويل للتقدم اليلمةي ،6112الم اركة في جائزة الكويل ليام  .6
 بحثا . 62م  

  : المؤتمـــــــرات والنــــــــــــــــدوات 

https://drive.google.com/uc?id=1yQJY4ShbQk9uUSE86LhUlEZe77z8hdMD&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1yQJY4ShbQk9uUSE86LhUlEZe77z8hdMD&export=download
http://www.kisr.edu.kw/media/filer_public/35/aa/35aaa9be1a75-4d85-8966-ed444f5fe5ae/magazine251.pdf
http://www.kisr.edu.kw/media/filer_public/35/aa/35aaa9be1a75-4d85-8966-ed444f5fe5ae/magazine251.pdf
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ى منلمةة التجةارة اليالميةة، لةرنبةمام جمهوريةة اليةراق إالندوة اليلميةة الخاصةة ب .1
 اليراق.بغداد، ، وزارة التجارة، 9/2/6118

 .اليراق، 6116 ،م تمر الجودة وااعتمادية في جامية الكوفة .6
لة ،  حالم تمر اليربةي الةدولي الثالةث ع ةر للثةروة الميدنيةة والميةر  المصةاح .3

 .  المملكة المغربية ،مراك  69-31/2/6112
جاميةة ، مي والتاريخي في دفع الحركةة ااقتصةاديةاستخدام المنطق اليلم تمر   .2

 .، اليراق2/2/6113-3بغداد، 
جاميةةةةة الةةةدولي الخةةةامس لإتحةةةاد اليربةةةةي للتنميةةةة المسةةةتدامة والبيئةةةة، مةةة تمر ال  .2

 ، جمهوية مصر اليربي .12/3/6112-12القاهرة، 
الجاميةة الم تمر اليلمي الرابةع لليلةوم الهندسةية والتكنولوجيةة، الكليةة األسة:مية   .2

 ، اليراق.  8/2/6112-9في النجف 
مكتةةةةح النخةةةةح المركةةةةزس، جاميةةةةة الكوفةةةةة،  المةةةة تمر اليلمةةةةي األول ل:صةةةة:ال،  .1

   .، اليراق11/11/6112النجف، 
اليابةةةةةاني الخةةةةةامس، ع ةةةةةر سةةةةةنوال مةةةةة  الي:قةةةةةال  -مةةةةة تمر المنتةةةةةدا اليراقةةةةةي  .9

كةانو   19-13 ااكاديمية وااقتصادية بي  اليراق واليابا : ر ا وآفةاق، للمةدة
 .، اليراق، جامية البصرة6112األول 

: مسةةتقبل التغييةةر فةةي الةةوط  اليربةةي، مركةةز  بحةةوث ومناق ةةال النةةدوة الفكريةةة  .8
دراسةةال الوحةةدة اليربيةةة، الميهةةد السةةويدس بااسةةكندرية، بيةةرول، كةةانو  الثةةاني 

6112. 
ي بةوء الم تمر اليلمي الوطني الم ترك ااول، نلام الحكةم وادارة الدولةة فة .11

عليةة (،  عهةةد اامةةام اميةةر المةة مني  )عليةة  السةة:م( لمالةةك اا ةةتر )ربةةوا  اس
، 62/16/6112-62م سسةةةةة علةةةةوم نهةةةةج الب: ةةةةة، مركةةةةز دراسةةةةال الكوفةةةةة، 

 .، اليراقكري:ء المقدسة
المةة تمر اليلمةةي الةةدولي ااول حةةول اارهةةاح، رئاسةةة الةةوزراء، هيئةةة الح ةةد  .11

 . ، البصرة، اليراق6111 باط  (18-19)، ال يبي، مكتح البصرة
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المةةةة تمر اليلمةةةةي الثةةةةاني ل:صةةةة:ال، مكتةةةةح النخةةةةح المرمةةةةزس، فنةةةةدق بابةةةةل،  .16
 .  ، اليراق11/3/6111بغداد، 

،  2/6111(/2-2المةة تمر الةةدولي الثةةاني للبيئةةة والتنميةةة المسةةتدامة للمةةدة ) .13
ار كليةةة اليلةةةوم القانونيةةة وااقتصةةةادية وااجتماعيةةة، جاميةةةة الحسةة  الثةةةاني، الةةةد

 .  6111ملكة المغربية، مالبيباء، ال
المة تمر السةةنوس ااول التخطةيط لرسةةم سياسةال اقتصةةادية وماليةة جديةةدة فةةي  .12

 .  6111، مركز البيا  للدراسال والتخطيط، بغداد، 12/8/6111اليراق 
الملتقةةةى الةةةدولي حةةةول دور المنةةةاطق الصةةةناعية والمنةةةاطق الحةةةرة فةةةي جةةةذح  .12

، 6111( ت ةري  ااول 62-63ادرال للمةدة )ااستثمار الصناعي وتنمية الصة
 طنجة، المملكة المغربية.المنلة اليربية للتنمية الصناعية والتيدي ، 

(  ةةةةةةباط 12-16مةةةةةة تمر الكويةةةةةةل الةةةةةةدولي اعةةةةةةادة اعمةةةةةةار اليةةةةةةراق للمةةةةةةدة ) .12
 ،  رقة تجارة وصناعة الكويل، الكويل.6119

، 6119ا  ( نيسةةةة63-66منتةةةدا فقهةةة  ااقتصةةةاد ااسةةة:مي الرابةةةع للمةةةدة ) .11
دائةةةةةرة ال ةةةةة و  ااسةةةةة:مية واليمةةةةةل الخيةةةةةرس، حكومةةةةةة دبةةةةةي، اامةةةةةارال اليربيةةةةةة 

 المتحدة.
يوليةةةةةو  61-62 الصةةةةةغيرة والمتوسةةةةةطةاليربةةةةةي الثةةةةةام  للصةةةةةناعال ملتقةةةةةى ال .19

، المنلمةةةةةة اليربيةةةةةة للتنميةةةةةة الصةةةةةناعية والتيةةةةةدي  )اايةةةةةدمو(، وآخةةةةةرو ، 6119
 .الرباط، المملكة المغربية

مةةع المخةةاطر وم ةةك:ل اامةة  ااجتمةةاعي فةةي الةةوط  مجتالمةة تمر الةةدولي  .18
، 6118مةةةةةارس  2-3اليربةةةةةي: تحةةةةةديال الواقةةةةةع واست ةةةةةراف المسةةةةةتقبل، للمةةةةةدة 

 جامية قناة السويس، ااسماعيلية، مصر. 
المةةة تمر اليلمةةةي السةةةنوس ااول المةةةرتة اليراقيةةةة تجليةةةال الحابةةةر وتطليةةةال  .61

 بغداد. ، مركز دراسال المراة، جامية 2/3/6118المستقبل، 
  حف والمجالتالصفي المقاالت نشر: 

، مجلةة نفطنةا، ... الحلقةة األولةى سياسة الطاقة قي الوايال المتحدة األمريكيةة .1
 .، تصدر ع  رع:م  ركة نفط الجنوح6112( كانو  الثاني 22اليدد )
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، مجلةة .... الحلقةة الثانيةة الصةي و  سياسة الطاقة في ااتحةاد األوربةي واليابةا  .6
   ., تصدر ع  رع:م  ركة نفط الجنوح6112(  باط 22اليدد )نفطنا، 

، مجلةةةة نفطنةةةا، اليةةةدد .... الحلقةةةة الثالثةةةةتحاديةةةة سياسةةةة الطاقةةةة فةةةي تلمانيةةةا اإ .3
   .تصدر ع  رع:م  ركة نفط الجنوح ،6112( آذار 22)

( EPIواقةةةع التلةةةوث البيئةةةي فةةةي اليةةةراق وفةةةق م  ةةةرال الةةةدليل البيئةةةي اليةةةالمي ) .2
تصةةةةدر عةةةة  رعةةةة:م  ةةةةركة  ،6112( نيسةةةةا  2اليةةةةدد ) ،فةةةةرمجلةةةةة الح 6112

  .الحفر اليراقية
دور رنتةةةةال الطاقةةةةة  يةةةةر التقليديةةةةة فةةةةي تغييةةةةر تسةةةةيار الطاقةةةةة اليالميةةةةة، مجلةةةةة  .2

 ةالي:قةةال اليامةةو ، تصةةدر عةة  قسةةم اإعةة:م 6112( آذار 9اليةةدد ) ، ةةواط 
 في جامية البصرة.

  : العضوية للمنظمات العلميـة واإلنسانيـة 

 ل مركز دراسال الخليج اليربي لنقابة الميلمي  / جامية البصرة .ممث .1
  : االشتراك في الدورات التدريبية 

( لحقوق 12/8/6112 -/12/2) مدةم روع تطوير المجتمع المدني اليراقي لل .1
 اليراق.، اانسا  واادارة الر يدة والحاسبال

 الكويل. ،(6111/ 8/9 -/3/9)مدة دورة في اساسيال حقوق اانسا  لل .6
 .( اليراق12/9/6111-16)مدة دورة اساسية في القيادة اادارية وااتصال لل .3
 اليراق. (63/9/6111-18)للمدة  دورة متقدمة في القيادة اادارية وااتصال .2
 يةتدريسمواد ال: 

 ./ جامية البصرةداحكلية اآلقسم الجغرافيا/ ولى/ ااقتصاد الجغرافي/ المرحلة األ .1
 ./ جامية البصرةافي/ المرحلة الثالثة/ قسم الجغرافيا/ كلية اآلداحااحصاء الجغر  .6
جاميةةةة / / المرحلةةةة الثالثةةةة/ قسةةةم هندسةةةة الةةةنفط/ كليةةةة الهندسةةةةااقتصةةةاد الهندسةةةي .3

  .البصرة

الةةنفط / كليةةة اادارة ردارة وتسةةويق ولةةى/ قسةةم الريابةةيال الماليةةة / المرحلةةة األ .2
 لنفط والغاز.الصناعية للنفط والغاز/ جامية البصرة ل

ردارة وتسةويق الةنفط / كليةة اادارة الصةناعية / قسم ثانية المرحلة الااحصاء /  .2
 للنفط والغاز/ جامية البصرة للنفط والغاز.
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 والحمدس رح اليالمي 


