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        ميادة عبد الملك محمد صبري محمد علي كتانة:     ـم ـــــــــاالســ

  11/10/1965 : تاريخ الميـالد 

  متزوجة الزوجية:الحالة 

   2  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :الديـــــــــــانة

     تخطيطية –أساليب احصائية تخطيط حضري واقليمي/   :صــالتـخـص

 تدريسية:       ه ــــــالوظيف

 مدرس مساعد      الدرجة العلمية :

         /جامعة بغدادللدراسات العليا   معهد التخطيط الحضري واإلقليمي:        عنوان العمل

      /العمل   :    هاتف

      07702776703:    الهاتف النقال

 meada.ktana@yahoo.com / كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

الدرجة 
 العلمية

 التاريخ الكليـــة  الجامعة

 بكالوريوس
 

 16/8/1987 كلية اإلدارة واالقتصاد  المستنصرية

المعهد العربي للتدريب والبحوث  الجامعة العربية دبلوم عالي
 االحصائية

29/9/1990 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  بغداد اجستيرالم
 للدراسات العليا

2000 

 هالدكتورا
 

  طالبة دكتوراه جامعة بغداد

 

 

 

 

 

 الصورة 

mailto:meada.ktana@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 التدرج الوظيفي .أ/ ثانياً :  

 الى -الفترة من  الجهة  الوظيفة ت

مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  معاون احصائي  1
 العليا

1987-1993 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  مساعد باحث علمي  2
 العليا

1994-2001 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  مدرس مساعد  3
 العليا

 لحد االن -2002

 

 . ب/ المهامثانياً :  

 ت

 

 

 

 ت

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة

مركز التخطيط الحضري  معيدة في مختبر وحدة الحاسبة 1

 اسات العلياواالقليمي للدر

1987-1998 

مسؤولة أجهزة المختبر الخاص  2

 بوحدة الحاسبة

//       //        // 1987-1993 

 1993-1992 //        //       // مسؤولة التسجيل 3

إدارة شؤون تحرير مجلة  4

 )سكرتيرة( المخطط والتنمية

//       //        // 1995-1998 

ادارة شؤون المتابعة  5

 كرتيرة( )س

//       //        // 1990-1997 

البحوث والدراسات وحدة  ادارة 6

 )سكرتيرة(

//      //     // 1987-1998 

 2007-2006 //      //     // رئيسة لجنة جرد المخزن 7

 2010-2005 //        //       // إدارة وتحديث قاعدة البيانات 8

مسؤولة وحدة اإلحصاء وبنك  9

 معلوماتال

//       //        // 2000-2010 

 2011-2010 //        //       // مسؤولة وحدة االحصاء 10

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  1
 الحاسبة -للدراسات العليا 

طلبة المعاهد والكليات جامعة بغداد/ تدريب 
 وتدريسهم

1987-2002 

التخطيط الحضري واإلقليمي  مركز 2
 للدراسات العليا

ولحد  -2002 / تدريسيةجامعة بغداد
 االن

قسم علوم القرآن وقسم اللغة العربية  3
 وقسم أصول الدين وقسم حديث

 2009-2006 الجامعة االسالمية/ اكمال نصاب

 2012-2009 ديوان الوقف السني/ اكمال نصاب دائرة التعليم االسالمي 4

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

معهد التخطيط الحضري  1

 واالقليمي

 لحد االن -2002 مشروع التخطيط الحضري

معهد التخطيط الحضري  2

 واالقليمي

 د االنلح -2002 مشروع التخطيط االقليمي

معهد التخطيط الحضري  3

 واالقليمي

 االساليب االحصائية التي تستخدم في
 التحليل

 لحد االن – 2002

 2009-2006 واحصاءات تطبيقية طرق بحث الجامعة االسالمية 4

 2009-2006 الحاسبة الجامعة اإلسالمية 5

 2012-2011 طرق بحث واحصاءات تطبيقية دائرة التعليم االسالمي 6

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

   ال يوجد 1

2    

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت
) بحث / بوستر 

 حضور(
الرؤيا  جمالية المدينة العراقية  1

 والمعايير والتشريعات
مركز التخطيط  2015

الحضري واالقليمي 
 للدراسات العليا

 ندوة علمية

التخطيط واالدارة االستراتيجية   2
 للمدينة العراقية

مركز التخطيط  2015
الحضري واالقليمي 

 للدراسات العليا

 ندوة علمية

مشاريع السكن واطئة الكلفة   3
 تجارب وحلول

طيط مركز التخ 2015
الحضري واالقليمي 

 للدراسات العليا

 ندوة علمية

تكنولوجيا المعلومات ومستقبل   4
 الدول

مركز التخطيط  2015
الحضري واالقليمي 

 للدراسات العليا

 ندوة علمية

معايير االسكان الحضري   5
 والريفي في العراق

مركز التخطيط  2015
الحضري واالقليمي 

 للدراسات العليا

 ورشة عمل

مركز التخطيط  2015 الخضراء والمستدامةالمدن   6
الحضري واالقليمي 

 للدراسات العليا

 ولرشة عمل

االبعاد االجتماعية والمكانية   7
 لظاهرة االرهاب في العراق

مركز التخطيط  2015
الحضري واالقليمي 

 للدراسات العليا

 ورشة عمل

تغيير استعماالت االرض في   8
 مدينة بغداد 

طيط مركز التخ 2015
الحضري واالقليمي 

 للدراسات العليا

 ورشة عمل

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 

خارج  داخل الكلية

 الكلية
اعداد دليل أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير ومشاريع الدبلوم العالي 
لخريجي  معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا حسب الدورات 

وهذا الدليل تابع لمكتبة معهد ,  2001ولغاية  1974لفترة من والمحافظات ل
 2012وصدر في نهاية  2012 -2011فترة االعداد من 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

دور مركز التخطيط الحضري واإلقليمي في  1
 ية التخطيطيةمللعا

مركز التدريب وزارة التخطيط/ 
 العراق -والبحوث اإلحصائية 

1989 

المعهد العربي  -الجامعة العربية  الخدمات الصحية في العراق وآفاقها المستقبلية 2
–للتدريب والبحوث االحصائية 

 العراق

1990 

الموازنة المكانية للمساجد في مدينة بغداد  3
 تخطيطية( -)دراسة تحليلية 

مركز التخطيط -جامعة بغداد 
الحضري واإلقليمي للدراسات العليا 

 العراق–

1999 

هندسة تخطيط عمارة المدرسة المستنصرية  4
 هـ1223 -هـ 625/بغداد/

مجلة بحوث  -وزارة الوقف السني 
كلية االمام   - الدراسات اإلسالمية

 العراق–االعظم 

2008 

مدينة  –مية تخطيط وعمارة المدينة االسال 5
نموذج حضري لقمة التعايش  دمشق القديمة

 والتعامل في المنظور االسالمي

 –كلية التربية  –جامعة واسط 
 العراق

2012 

العولمة وانعكاسها على اقتصاديات االقطار  6
 العربية"رؤية على واقع العراق االقتصادي

مركز الدراسات  –جامعة بغداد 
 الدولية العراق

2012 

امل االقتصادي وتخطيط اقتصاديات الوطن التك 7
 العربي"رؤية تحليلية القتصاد النفط العربي"

 2013 العراق -كلية اآلداب –جامعة الكوفة 

الوظيفة العامة بين المهنية ومخاطر الفساد  8
 االداري والمالي

قيد  العراق -كلية التربية  –جامعة بغداد 

  االنجاز

 .ة المحلية والدولية الهيئات العلميعضوية  :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

     ال يوجد 

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو  كتاب الشكر أو ت

 شهادة التقدير
 السنة الجهة المانحة

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 1
 للدراسات العليا

1987 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 2
 دراسات العليالل

1989 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 3
 للدراسات العليا

1989 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 4
 للدراسات العليا

1990 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 5
 للدراسات العليا

1992 

6 

 

مي معهد التخطيط الحضري واإلقلي شكر وتقدير
 للدراسات العليا

1993 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 7
 للدراسات العليا

1993 

 1993 هيئة المعاهد الفنية شكر وتقدير 8

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 9
 للدراسات العليا

1994 

 1994 هيئة المعاهد الفنية شكر وتقدير 10

خطيط الحضري واإلقليمي معهد الت شكر وتقدير 11
 للدراسات العليا

1994 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 12
 للدراسات العليا

1995 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 13
 للدراسات العليا

1996 

 1997 كلية التمريض شكر وتقدير 14

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 15
 راسات العلياللد

1997 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 16
 للدراسات العليا

2000 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 17
 للدراسات العليا

2004 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 18
 للدراسات العليا

2006 

ليمي معهد التخطيط الحضري واإلق شكر وتقدير 19
 للدراسات العليا

2007 



 

 

 

 

 

 

 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 20
 للدراسات العليا

2009 

معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  شكر وتقدير 21
 للدراسات العليا

2009 

واالقليمي   معهد التخطيط الحضري شكر وتقدير 22
 للدراسات العليا

 

 

 

 

 

 واإلقليمي للدراسات العليا

2010 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  شكر وتقدير 23
 للدراسات العليا

2014 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  شكر وتقدير 24
 للدراسات العليا

2014 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 عربيال             

   االنكليزي           

 CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


