
 

 

 

 

 

 

 

 انظٍزه انذاجٍو
 

 

                       

 

   عبذانهة صانح قعبذا نزسا  :       ـم ـــــــــاالطــ

  6/9/1993: جارٌخ انمٍـالد 

 محشًج انحانة انشًجٍة :

  4 ذد األًالد  :ــعـــ

  مظهم :   انذٌـــــــــــانة

        ًإقهٍمًمينذص معماري _جخطٍط حضزي :      صــانحـخـص

   جذرٌظً:      ةنٌظٍفا

      مذرص مظاعذ انذرجة انعهمٍة :

             نهذراطات انعهٍا ًاإلقهٍمًانحضزي  انحخطٍط مزكش:    عنٌان انعمم

 انعمم   :         ىاجف

      09902890260:    انياجف اننقال

                dalrazaq11@yahoo.comab aarazzak123@gmail.com   : كحزًنًأالنانبزٌذ 

                  

  أًالً : انمؤىالت انعهمٍة  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 0222 كلية الهندسة/الهندسة المعمارية التكنولوجية

 واإللليميمعهد التخطيط الحضري  بغداد الماجستير
 دراسات العليالل

0222 

    

 
 

 

 الصىرة 

mailto:abdalrazaq11@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 ثانٍاً : انحذرج انٌظٍفً . 

 

 

 ثانثاً : انحذرٌض انجامعً . 

 الى -مه الفترة   الجامعة / الكلٍة( )المعهد  الجهة ت

 0222/ 0222 ليست تابعة لجامعة الجامعة األهليةكلية اليرمون  1

معهد التخطيط الحضري  2

 واإللليمي

 أالنولغاية  /0222 جامعة بغداد

 0222/ 0222 جامعة االنبار كلية الهندسة/لسم الهندسة المدنية 3

 

 

 

 قمث بحذرٌظيا. رابعاً : انمقزرات انذراطٍة انحى 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 0222 المشروع التصميمي األهليةكلية اليرمون  2

معهد التخطيط الحضري  0

 واإللليمي

 أالنولغاية  -0222 األرضتخطيط استعماالت 

معهد التخطيط الحضري  3

 واإللليمي

 أالنولغاية  -0222 المشروع الحضري

 معهد التخطيط الحضري 2

 واإللليمي

 0222 -0222 اإللليميالمشروع 

 

 

 الى -الفترة مه  الجهة الىظٍفة ت

 واإلقلٍمًط الحضري معهد التخطٍ )مدرس مساعد( تدرٌسً 2

 اللدراسات العلٍ

 أالنولغاٌة   2/3/0222

 الالواااااااااااااالنالاال 

 الناال



 

 

 

 

 

 

 

 انحً شارك فٍيا.انعهمٍة ًاننذًات انمؤجمزات : خامظا 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور معهد التخطيط 0222 مؤتمر الزحام المروري 1

 أعماردور الهندسة المستدامة في  2

 العراق

لاعة الحكيم / جامعة  0222

 بغداد

 حضور

الزيارات  أثناءالمدن الممدسة  إدارة 3

 الدينية

 ورلة عمل معهد التخطيط 0222

للدراسات  األولالموتمر العلمي  4

 العليا

 حضور معهد التخطيط 0222

5     

6     

7     

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  سادسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

 22/3/0222 حدة النظم اآلليةمسؤول و

 ولحد أالن

 0222جامعة بغداد المشاركة في معرض يوم 

 22/8/0222 مسؤول غرفة العمليات

 ولحد أالن

 0220المشاركة في معرض يوم جامعة بغداد 

 عضو لجنة توثيك الكتب والمجالت

2/2/0222 

 -للهندسة المعمارية -المشاركة في المعرض األول
 0220 جامعة النهرين

عضو هيئة تحريراصدار نشرة فصلية 
 23/2/0222 باسم المعهد

 
 

  22/3/0222ممرر الجنة العلمية 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تنظيم حركة نمل زوار مدينة النجف االشرف  1

 ()ممترحات وحلول

 0222 األستاذمجلة 

 0220 األستاذمجلة  تمييم كفاءة خدمات جامعة كربالء 2

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :ثامنا 

   عضو نمابة المهندسين العراليين   

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : تاسعا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة انحةالجهة الم

 0222 معهد التخطيط كتاب شكر 2

 0222 معهد التخطيط كتاب شكر 0

 0222 معهد التخطيط كتاب شكر 3

 0222 معهد التخطيط كتاب شكر 2

 0222 معهد التخطيط كتاب شكر 2

 0220 معهد التخطيط كتاب شكر 2

 

 

 

 ات .ــ:اللغ عاشرا 

  لعربٍةاللغة ا           

  اللغة االوكلٍزٌة 

            

 

 

 

 

 

 

   CD ملحىظة : ٌتم تسلٍم وسخة على  


