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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 
 30/6/1994 الهندسة بغداد

 18/1/1998 مركز التخطيط الحضري واالقليمي بغداد لماجستيرا

 هالدكتورا

 
 11/7/2013 مركز التخطيط الحضري واالقليمي بغداد

    أخرى
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2000 – 1998 بغداد كلية الهندسة  1

 2003 – 2000 بغداد تفرغ جزئي –كلية الهندسة  2

3 
مركز التخطيط الحضري 

 واالقليمي للدراسات العليا
 لغاية االن – 2006 بغداد

4    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

1 
قسم هندسة  –كلية الهندسة 

 المساحة
 2000 - 1998 تخطيط المدن

2 
هندسة قسم  –كلية الهندسة 

 المساحة
 2003 - 2000 المسح الهندسي والكادسترائي

3 
مركز التخطيط الحضري 

 الماجستير –واالقليمي 
 2016 - 2006 مشروع التخطيط الحضري

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

الشركة العامة للتصاميم  1

 واالستشارات
 2006 – 2000 وزارة الصناعة والمعادن

مركز التخطيط الحضري  2

 قليمي للدراسات العلياواال

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي
 لغاية االن – 2006

3    



 

 

 

 

 

 

 

4 
مركز التخطيط الحضري 

 الدبلوم العالي –واالقليمي 
 2013 - 2007 استخدام الخرائط في التخطيط

5 
مركز التخطيط الحضري 

 لماجستيرا –واالقليمي 
 2014-2013 المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات

6 
مركز التخطيط الحضري 

 الماجستير –واالقليمي 
 2015 - 2013 تخطيط النقل الحضري

7 
مركز التخطيط الحضري 

 الماجستير –واالقليمي 
 2016 - 2013 اساليب في التخطيط االقليمي

8 
مركز التخطيط الحضري 

 الماجستير –واالقليمي 
 لغاية االن – 2014 النمذجة وبحوث العمليات

9 
مركز التخطيط الحضري 

 الماجستير –واالقليمي 

 هندسة وتخطيط النقل والمرور

 
 لغاية االن – 2015

10 
مركز التخطيط الحضري 

 الدكتوراه –واالقليمي 
 لغاية االن – 2016 اللغة االنكليزي للمخططين

11 
مركز التخطيط الحضري 

 الدبلوم –واالقليمي 
 لغاية االن – 2016 اللغة االنكليزي للمخططين

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 

التقنيات الحديثة مصدرا للبيانات 

المكانية للمخططات االساسية 

 مدينة بغداد  –للمدن 

 -مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

 الدبلوم
2016 

2 
استخدام نماذج المحاكاة في 

 مدينة بغداد –تخطيط شبكة النقل 

 -مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

 الماحستير
2016 

3 

اعتماد نظام ايزو المدن في 

 -تحسين جودة المدينة العراقية 

 بغداد

 -مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

 يرالماجست
2016 

4    

5    

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
 2008 مؤتمر كلية الهندسة الخامس

جامعة  –كلية الهندسة 

 بغداد
 مشارك

2 
 2013 مؤتمر ادارة االرض

مركز التخطيط الحضري 

 القليميوا
 مشارك

3 
 2013 مؤتمر الحغرافيا

الجامعة  –كلية التربية 

 المستنصرية
 مشارك

4 
 مؤتمر وزارة الشباب االول

2013 
 مشارك وزارة الشباب

5 
 2014 مؤتمر عمان الهندسي

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 عمان -
 مشارك

6 Regional Studies 

Association Conference 
2014 UK - Sheffield مشارك 

7 The 17th GEIA 

Conference 
2015 

Tsinghua University- 

China 
 مشارك

8 BCEE2 Conference 

Schedule 
2015 

American University 

of Beirut  
 مشارك

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 في االدارة والتخطيط EVالقيمة المكتسبة  1
مجلة كلية الهندسة 

 جامعة بغداد
2008 

 2009 مجلة االستاذ تاثير ضوضاء وسائل النقل والمواصالت 2

 2013 لة المخطط والتنميةمج االبعاد التخطيطية لكلفة ضريبة ارض الطريق 3

4 
التاثير المكاني لحركة النقل بين جانبي الكرخ 

 والرصافة
 2013 مجلة الجغرافيين العرب

5 
اعداد المركبات الخاصة واالختناقات المرورية 

 في مدينة بغداد
 2013 مجلة االستاذ

 الشباب العراقي بين الواقع والطموح 6
االستراتيجية الوطنية 

 للشباب
2013 

 2014 مجلة واسط محافظة صالح الدين –ادارة كوارث الفيضان  7

 2014 مجلة التربية مستنصرية التاثير المكاني للنقل بالقناة الجافة عبر العراق 8

9 
 GIS و  Photographicاستخدام تكنولوجيا 

 في تحليل عقدة تقاطع جامعة بغداد

IEEE – اللجامعة

 التكنولوجية
2015 

10 

Estimated Convergence of 

Quantitative Methods in Estimating 

Land Use Transport - An Empirical 

Study in the City of Fallujah 

IEEE –  الجامعة

 االمريكية بيروت
2016 

11 
التوقيع المكاني لمواقف المركبات في المدينة 

 الحضرية بين العرض والطلب
 2016 مجلة المخطط والتنمية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   Regional Studies Association -    

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

1    

2    

3    

4    

5    

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  العربية            

 االنكليزية             

  

 

 

 

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


