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 المعلومات الشخصية 1

 المعلومات

 كريم حسين خويدم سلمان الشويلي االسم الرباعي واللقب

 1977/ 5/ 4الكرادة  –بغداد  تاريخ التولد

 متزوج الحالة االجتماعية

 kkhwedim@gmail.com البريد اإللكتروني

kkhwedim@sciences.uodiyala.edu.iq 

 

 07703498234 رقم  الموبايل 
 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه التحصيل العلمي

 استاذ مساعد الدرجة العلمية

 قسم جيولوجيا النفط و المعادن القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي
 

 الشهادات 3

 الشهادة
االختصاص 

 العام

االختصاص 

 الدقيق
 الكلية الجامعة

سنة 

 التخرج

 1999 العلوم بغداد عام جيولوجي البكالوريوس

 2002 العلوم بغداد جيوكيمياء جيولوجي الماجستير

ء جيوكيميا جيولوجي الدكتوراه

 بيئية

 2007 العلوم بغداد

ما بعد 

 الدكتوراه

جيوكيمياء  جيوكيمياء 

 بيئية

برلين 

 الحرة

المعهد 

 الجيولوجي

2014 

 

 العلمية األلقاب 4

 األمر الجامعي ) العدد وتاريخ األمر ( اللقب العلمي

 2006/ 2/ 28في  1408 مدرس مساعد

 2007/ 9/ 11في  2948 مدرس

/ 9/ 12تاريخ االستحقاق في  2013/ 3/ 4في  2993 أستاذ مساعد

2011 
 

ورة ــص

شخصية 

 ونةــــمل
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المواد والمراحل 

 الدراسية التي يدرسها

 المادة الدراسية المرحلة

 جيولوجيا عامة االولى

 التلوث البيئي  الثالثة

 التلوث البيئي + الجيولوجيا البيئية الرابعة

 لغة انكليزية دراسات عليا 
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المؤتمرات 

والندوات 

وورش العمل 

 ك فيهاالمشار

 التاريخ مكان انعقادها اسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل
كلية العلوم/ جامعة  جامعة بغداد –المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم 

 بغداد

 2009آذار/ 

/ 4/ 12 -10 مصر -جامعة القاهرة المؤتمر الدولي العاشر للجيولوجيين العرب

2010 

/ 10/ 28 -25 الهند -جامعة حيدر آباد إدارة البيئة المؤتمر الدولي الثاني عن

2010 

الندوة الخاصة بموضوع الهيدروجيولوجي بإشراف 

 ألمانيا -أساتذة من جامعة فرايبرك 

كلية  -جامعة بغداد

 العلوم

2 /12  /2010 

ورشة العمل امراض السرطان التي تسببها المواد 

 المشعة

جامعة لوليو 

 دالسوي -التكنولوجية

14-17 /11 /

2011 

المؤتمر الدولي حول التكنولوجيا الخضراء و النظم 

 البيئية للتنمية المستدامة

جمهورية  -جامعة توزال

 البوسنة

28- 30 /5 /

2012 

المؤتمر الثاني عن الموارد الجيولوجية في عصر 

 التيثس

كانون الثاني/  مصر  -جامعة القاهرة

2013 
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 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال

استعمال اطيان البنتونايت و االتابلغايت المحلية في معالجة  الماجستير

المطروحات الصناعية السائلة لمصنع االحبار و العمل على 

 تدويرها

 لبيئي لمحافظة البصرة دراسة في الواقع ا الدكتوراه
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 الدورات 8

 التاريخ مكان انعقادها سم الدورةا

 ( للتدريسيين الجدد97دورة التاهيل التربوي )

مركز التطوير و التعليم 

رئاسة جامعة  -المستمر

 بغداد

9 /12 /2007- 17 /1 /

2008 

 دورة الترقيات العلمية
 -مركز الحاسبة االلكترونية

 جامعة بغداد

10 /2 /2008- 14 /2 /

2008 

 2011نوفمبر/  انكلترا -جامعة ريدنك  دورة تدريبية

 2011/ 12/ 20 -18 جامعة ديالى -كلية العلوم كيفية التعامل مع المواد الكيميائية

 دورة السبورة التفاعلية

مركز التطوير و التعليم 

رئاسة جامعة  -المستمر

 ديالى

6 /2 /2012 

دورة التخلص من النفايات الكيميائية و 

 البيولوجية

ارة العلوم و وز

دائرة المواد  -التكنولوجيا

 الخطرة و بحوث البيئة

6- 7 /3 /2012 

المدرسة الصيفية التي نظمتها هيئة التبادل 

 (DAADالثقافي األلماني )
 2012/ 10/ 4 -23/9 اربيل -جامعة صالح الدين
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المناصب 

اإلدارية 

 والعلمية

 إلى -من  المنصب اإلداري / العلمي

 2012كانون االول   -2006اذار/  جامعة ديالى –تدريسي في كلية العلوم 

 2015شباط/   – 2012كانون األول/  معاون العميد للشؤون االدارية

 2016شباط  -2015شباط/  جامعة ديالى )تكليف( -عميد كلية الزراعة

 لحد االن – 2016شباط /  جامعة ديالى –تدريسي في كلية العلوم 
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الشهادات 

التقويمية 

والتقديرية 

 الحاصل عليها

 /(Reading- England) انكلترا -شهادة عن المشاركة في التدريب في جامعة ريدنك

2011 

 السويد -شهادة عن المشاركة في ورشـــة العمل التي اقيمت في جامــــــعة لوليو

(Lulea- Sweden)  2011في السفارة العراقية في ستوكهولم/ من الملحقية الثقافية 

بغداد عن  -شهادة عن المشاركة في الدورة التي أقيمت في رحاب الجامعة التكنولوجية

 2012تدريب العاملين حول إجراءات السالمة و األمن الكيميائي/ 

اربيل  -شهادة عن المشاركة في المدرسة الصيفية التي أقيمت في جامعة صالح الدين

 -و بإشراف أساتذة من جامعة فرايبرك (DAAD) رعاية هيئة التبادل الثقافي األلمانيب

 2012ألمانيا/ 

 2014المانيا / تموز  -شهادة ما بعد الدكتوراه من جامعة برلين الحرة
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التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

 .امعة بغدادج -مناقشة رسالتي ماجستير و اطروحة دكتوراه في كلية العلوم 

بحث علمي في مجالت مختلفةداخل العراق. 14تقويم  
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كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر

 2009 /4 /23 2025 وزير البيئة

 2011 /4 /18 818 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم

 2011 /5 /15 6989 رئيس جامعة ديالى

 2011 /12 /27 3043 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم

 2012 /4 /12 5465 المساعد العلمي لرئيس جامعة ديالى

 2012 /4 /12 6050 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم

 2013 /1 /22 221 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم

 2013 /4 /3 943 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم

 2014/ 1/ 14 34/ 14م و وزير التعليم العالي و البحث العلمي

 2014/ 4/ 15 1255 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم

 2014/ 8/ 3 6191/ 24 جامعة بغداد -عميد كلية العلوم

 2014/ 9/ 15 2321 جامعة ديالى -عميد كلية العلوم

 2015/ 6/ 25 9646وب ت/  م العالي و البحث العلميوزير التعلي

 2016/ 2/ 22 س 532 رئيس جامعة ديالى
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