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 عزباء الحالة الزوجية :

     دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

   تخطيط حضري واقليمي   دكتوراه:         صــالتـخـص

 استاذ جامعي:       ه ــــــالوظيف

  مدرس     رجة العلمية :الد

       مركز التخطيط الحضري واالقليمي –جامعة بغداد :          عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 :         الهاتف النقال

 كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 1994 كلية الهندسة  بغداد 

 2006 مركز التخطيط الحضري واالقليمي  بغداد  الماجستير

 هالدكتورا

 

 2014 مركز التخطيط الحضري واالقليمي بغداد 

    أخرى

 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

مركز التخطيط الحضري  –جامعة بغداد    مدرس مساعد  1

 يميواالقل
   2006-2014 

مركز التخطيط الحضري  –جامعة بغداد   مدرس    2

 واالقليمي

  2014- 

3    

4       

5        

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1999-1995 جامعة بغداد  –كلية الهندسة  محاضر خارجي  1

 2006-2000 واالقليمي  مركز التخطيط الحضري مهندسة  2

  -2006 واالقليمي مركز التخطيط الحضري استاذ جامعي  3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2007 يمبادئ تخطيط بيئ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 2008 نظم المعلومات الجغرافية  مركز التخطيط الحضري واالقليمي 2

 2012 المشروع البيئي مركز التخطيط الحضري واالقليمي  

 2013 المشروع البيئي  مركز التخطيط الحضري واالقليمي 3

 2012 التخطيط البيئي مركز التخطيط الحضري واالقليمي 4

 2013 التخطيط البيئي   قليميمركز التخطيط الحضري واال 5

 2013 المشروع االقليمي  مركز التخطيط الحضري واالقليمي 6

 2015 الدبلوم العالي –تخطيط البنى التحتية  مركز التخطيط الحضري واالقليمي 7

 2015 الماجستير  –تخطيط  البنى التحتية  مركز التخطيط الحضري واالقليمي 8

 االدارة البيئية  االقليميمركز التخطيط الحضري و 9

 

2015 

 2015 االستوديو التخطيطي  مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

 2016 االستوديو التخطيطي مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

 2016 ورشة المخططات الهيكلية  مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

مؤشرات التوقيع المكاني للمدارس األهلية في  1

 تقديم خدمات التعليم
 2016 الدبلوم العالي
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 ع المشاركة نو هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 في العمل سوق  مع التعليم مخرجات تكامل الدولي المؤتمر 1
   والخاص العام القطاع

 

 

 

 بحث عمان-االردن 2012 

2 Rapid Urban Growth and Opportunities 
for Sustainable Development conference 

 بحث  دهوك 2012

 تجددة  والم النظيفة الطاقة مؤتمر .1 3

 

 بحث دبي  2013

 الحضري  التخطيط لمركز السادس المؤتمر 4

 واالقليمي الحضري المعنون

 بحث بغداد  2013

المؤتمر الدولي الثاني لجامعة اديمان التركية المعنون :  5
environment morality 

 بحث تركيا 2014

جامعة  –المؤتمر العلمي الثاني لكلية التخطيط العمراني  6
ة المعنون : التخطيط العمراني نحو عالقة ايجابية الكوف

 بين االنظمة البيئوية والرفاه البشري 

 بحث الكوفة  2014

 بحث السليمانية  2016 المؤتمر العلمي الدولي الثالث لجامعة التنمية البشرية 7

 
 ورقة عمل مركز التخطيط  2014 ندوة التغيرات المناخية  8

 
 تخطيط التنمية المستدامة خطوة نحو حماية البيئةندوة  9

 خطوة نحو االستدامة 

 ورقة عمل مركز التخطيط  2012

 
10 Conference of Smart City-Regional Governance for 

Sustainability 

 

- GovernanceExperimental Smartness  

 ورقة عمل  المانيا  2016

 

 .  االخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية



 

 

 

 

 

 

 
المشاركة كمحاضرة في ورشة عمل عن  المشاركة في عضوية العديد من اللجان الدائمة والمؤقتة 

حساب تكاليف التدهور البيئي التي اقامتها 

 وزارة البيئة في محافظة البصرة 

 المشاركة بدورات تدريبية  عضوية عدد من لجان الندوات والمؤتمرات 

   لمركز مع مركز ابن سينا للتعليم االكترونيمنسق ل

  مسوؤلة العالقات الثقافية في المركز

  مسؤولة التعليم المستمر في المركز

  

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

)التحول نحو االستدامة ، تدامة في ظل مفاهيم التنمية المستدامةالتنمية  البشرية المس    1
 في التخطيط التنموي (

 

 2012  مؤتمر 

2 The Use of Solid Waste to Produce Clean Energy  2013   مؤتمر 

3 Environmental impacts of wind energy  مجلة   

 2013 مؤتمر المدن في البيئية المشاكل من الحد في البيئية االدارة دور 4

 Susutainable solid wast management system ( production 
of renewable energy 

 2014 مؤتمر

 والسبل العراقية البيئة على العالمية المناخية التغيرات تأثير 
 منها للحد التخطيطية

 2014 مؤتمر

 تحقيق التنمية المستدامة من خالل الحوكمة البيئية 
 

 2016 مرمؤت

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2001 مركز التخطيط الحضري واالقليمي  شكر وتقدير  1

 2004 ط الحضري واالقليمي مركز التخطي شكر وتقدير     2

 2004 مركز التخطيط الحضري واالقليمي  شكر وتقدير 3

 2005 مركز التخطيط الحضري واالقليمي  شكر وتقدير  4

 2006 مركز التخطيط الحضري واالقليمي  شكر وتقدير 5

 2007 مركز التخطيط الحضري واالقليمي  شكر وتقدير 6

 2008 ضري واالقليمي مركز التخطيط الح شكر وتقدير 7

 2008 مركز التخطيط الحضري واالقليمي  شكر وتقدير 8

 2008 مركز التخطيط الحضري واالقليمي شكر وتقدير  9

 2008 مركز التخطيط الحضري واالقليمي  شكر وتقدير 10

 2009 مركز التخطيط الحضري واالقليمي  شكر وتقدير 11

 2009 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 

 2011 مركز التخطيط الحضري واالقليمي  شكر وتقدير 12

 2012 مركز التخطيط الحضري واالقليمي شكر وتقدير 13

وزير التخطيط      –وزارة التخطيط  شكر وتقدير 14

 التخطيطالوزيروزيالتخطيط

2012 

 2012 مركز التخطيط الحضري واالقليمي شكر وتقدير 15

 2012 الحضري واالقليمي مركز التخطيط شكر وتقدير 16

 2012 مركز التخطيط الحضري واالقليمي شكر وتقدير 17

 2014 وزير التعليم العالي  شكر وتقدير  18

 2014 مركز التخطيط الحضري واالقليمي شكر وتقدير  19

 2014 جامعة الكوفة  شهادة تقديرية  20

 2016 مركز التخطيط الحضري واالقليمي شكر وتقدير 21

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   
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 ات .ــثاني عشر :اللغ 

    العربية           

    االنكليزية           

  

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


