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 الوظيفي . ثانياً : التدرج 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  1
 للدراسات العليا

 -0222 بغداد

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 0222-0222 تطبيقات هندسية على الحاسوباحصاء للمخططين و   9

 0221-0222 تطبيقات هندسية على الحاسوباحصاء للمخططين و   0

 0292-0222 واحصاء للمخططينوبحوث عمليات تخطيط اسكان واستوديو   2

 0292-0299 واحصاء للمخططينتخطيط اسكان وادارة حضرية   2

 0299-0291  متقدمةونمذجة  تخطيط اسكان ودراسات الجدوى   1

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 المديرية العامة للتخطيط العمراني باحث 9
 

9199-9119 

 0292-0222 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا شعبة التخطيط والمتابعةمدير  0

 0292-0290 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا معاون عميد 2

رئيس لجنة الترقيات العلمية  2
 والتعضيد

 -0291 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 0222 المركز العوامل المؤثرة في استقرار المستقرات الريفية 1

 0221 المركز تقييم كفاءة شبكة النقل في منطقة المحمودية 2

 0222 المركز تخطيط المناطق السكنية دور الفضاء الحيوي في 3

 0229 المركز اثر الخصائص السكانية واالجتماعية على الحاجة السكنية 4

 0221 المركز تخطيط وتصميم المدينة المعلوماتية في العراق 5

 0221 المركز نظام التمويل االسكاني في العراق 6

 0292 المركز المعايير التخطيطية وتغيير استعماالت االرض 7

 0292 المركز اثر تغير الكثافة البنائية في بيئة الوحدة السكنية 8

 0292 المركز سياسات العرض السكني 9

 0292 المركز دراسة تحليلية في سوق تقسيم الوحدة السكنية 11

 0292 المركز بناء انموذج الحتساب مساحة المحلة السكنية ضمن المحلة 11

 0299 المركز التخطيطية لشوارع المحلة السكنيةالمعايير  12

 0290 المركز /دكتوراهدور الجيلوجيا البيئية والبنى التحتية الخضراء في استدامة المواقع الحضرية 13

 0292 المركز تاثير خدمات البنى التحتية على تطوير المناطق السكنية 14

 0292 المركز اثر الكثافة السكانية في السكن المستدام 15

 في ضور سياسة االسكان الوطنية في العراق/دكتوراه دامة لالسكانتالتنمية المس 16

 

 0292 المركز

 0292 المركز التنمية الحضرية للمدن القائمة في العراق/دكتوراه 17

  السكنية المناطق تطور على التحتية البنى خدمات تأثير 
 الناصرية

 0292 المركز

 0291 المركز وتشخيص العوامل المؤثرة في العرض السكنيتوثيق  18

 0291 المركز اثر العوامل االجتماعية واالقتصادية والتشريعات في نمط االسكان المنفرد 19

 0291 المركز مطابقة الخدمات االجتماعية لمعايير االسكان الحضري للسكن العمودي 21



 

 

 

 

 

 

 

 0299 المركز السكنية/دكتوراه التكامل التخطيطي التصميمي في المجمعات 21

 0299 المركز تقييم الرصيد السكني على وفق عناصر الحق في السكن الالئق 22

 0299 المركز المدن التنافسية النموذج الجديد للتطوير المكاني/دكتوراه 23

 0299 المركز االقليمي/دكتوراهالمضامين الفكرية واالستثمارات المكانية للموارد النفطية في تحقيق التوازن  24

 0299 المركز محددات التوقيع المكاني للمجمعات السكنية خارج المخططات االساسية للمدن 25

 0291 المركز معوقات تنفيذ المخططات االساسية للمدن 26

 0291 المركز النمو الحضري ونوعية الحياة في المدن/دكتوراه 27

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(
 المؤتمر العلمي الرابع  1

 
مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2115

 للدراسات العليا
 باحث

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2118 الندوة العلمية السكن مشاكل وحلول 2

 العلياللدراسات 

 رئيس اللجنة العلمية

 باحث كلية الهندسة/جامعة بغداد 2119 المؤتمر العلمي السادس 3

 باحث مركز الوزارة 2119 المؤتمر العلمي السنوي لوزارة االعمار واالسكان 4

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2119 المؤتمر العلمي الخامس 5
 للدراسات العليا

 باحث

 باحث جامعة االنبار/كلية التربية 2111 التصحر ندوة علمية عن 6

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2111 الندوة العلمية"ادارة المدن المقدسة اثناء الزيارات الدينية"  7

 للدراسات العليا

 رئيس اللجنة التحضيرية

 باحث عمان / االردن 2112 المؤتمر الرابع لوزراء االسكان 8

 عضو اللجنة العلمية وباحث فندق الرشيد 2112 العربي الثانيمؤتمر االسكان  9

 رئيس اللجنة التحضيرية وباحث وزارة االعمار واالسكان 2112 الندوة العلمية اهمية المرصد الحضري  11

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2113 المؤتمر العلمي السادس 11
 للدراسات العليا

 لجنة تحضيرية وباحثعضو 

 باحث فندق بغداد 2113 المؤتمر االول لوزارة الشباب والرياضة 12

 باحث كلية التخطيط العمراني / الكوفة 2114 المؤتمر العلمي الثاني 13

 باحث كلية التخطيط العمراني / الكوفة 2114 حول ادارة البيئة  الندوة العلمية 14

 باحث عمان / االردن 2115 مؤتمر االسكان العربي الثالث 15

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2115 السكن واطيء الكلفة حول الندوة العلمية 16

 للدراسات العليا

 رئيس اللجنة العلمية وباحث

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2115 حول التخطيط االستراتيجي الندوة العلمية 17

 للدراسات العليا

 باحث

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2116 الدراسات العلياالمؤتمر العلمي الثاني لطلبة  18

 للدراسات العليا

 رئيس اللجنة العلمية وباحث



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 .2114االلحضريةمحاضر في الدورة التدريبية لكادر امانة بغداد االدارة  2115دورة تعليم مستمر حول عالقة االنسان بالمكان .
 .2115( عمان Habitatدورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي ) 2115المركز في  "الالمركزية"رئيس الحلقة النقاشية  
 .2117لقة النقاشية "البعد االقليمي" في المركز حرئيس ال 

 
 .2118(  في القاهرة Habitatدورة اعداد المدربين )

 في بغداد GIS  /2119دورة اعداد المدربين  2119الخامس للمركز باحث في المؤتمر العلمي  
 . 2111و 2119دورات وطنية لتطوير القدرات وزارة االعمار االسكان 2113عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي السادس  
 . 2111دورة تمويل االسكان، اربيل،  2115عام  21لندوة رئيس اللجنة العلمية ل 
 .2111ورشة عمل في عمان عن تمويل السكن  2116اللجنة العلمية لمؤتمر الطلبة الثاني رئيس  
 .2112تنفيذ دورة اختيار المواقع السكنية" في وزارة االعمار واإلسكان  متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير مدينة تلعفر 
 2112وزارة التخطيط / ة تأهيل وتطوير القادة اإلداريينالمشاركة في دور   

 استشاري الخطة االستراتيجية لمحافظة بغداد 
 2113استشاري دراسة تحديث معايير االسكان الحضري والريفي  
 2113 جامعة ساسكاتشوان/كندا دورة تدريبية لتطوير المالكات التدريسية  

113. 
 

 2114عضو اللجنة الوزارية العداد قانون التخطيط العمراني في العراق  
 2114دورة تدريبية عن عالقة النوع االجتماعي في االسكان تنفيذ  

 2115التنمية الذاتية وبناء القدرات في وزارة االسكان دورة تنفيذ  .1  
 2115دورة النوع االجتماعي في االسكان  
 2116دورة اختيار المواقع السكنية في وزارة االعمار واالسكان  
 0292 دراسات عليا في كلية التخطيط العمرانيرئيس اللجنة الوزارية الستحداث  

 2117المشاركة في مؤتمر  وزارة االسكان  

 2117المشاركة في مؤتمر مجتمعات بعد الحرب /جامعة البصرة  

 2118المشاركة في مؤتمر االسكان العربي الخامس في البحرين  

 2119عضو اللجنة الوزارية لتوزيع االراضي السكنية  

 2119توثيق موسوعة كربالء الحضارية لجنة  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 1988 االقتصادي تحليل وتقييم العوامل المؤثرة على الطلب للدور الجديدة في مدينة بغداد 1

 1991 المؤتمر العلمي الثاني للمركز الكثافة السكنية في مدينة بغدادسياسات تخفيض  2

 2112 الهندسة المعمارية/الجامعة التكنلوجية سياسات اعادة االفراز السكني والنتائج الناجمة عنها 3

 2115 المخطط والتنمية تطور البنية السكنية في مدينة بغداد 4

 2115 المؤتمر العلمي الرابع للمركز المناطق السكنيةدور المعايير االسكانية في تخطيط  5

 2118 المخطط والتنمية تقييم كفاءة شبكة النقل االقليمية لقضاء المحمودية 6

 2007 المخطط والتنمية تقويم مصفوفة تحقيق االهداف للموازنة بين البدائل التخطيطية 7

 2007 والتنميةالمخطط  دور العالقات الوظيفية في تحديد االقاليم 8

 2119 المؤتمر العلمي السادس لكلية الهندسة دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع السكنية 9

 2119 المؤتمر العلمي لوزارة االسكان تحليل وتقييم نظام تمويل االسكان في العراق 11

 2119 المؤتمر العلمي الخامس للمركز تحليل سوق االقتراض السكني في مدينة بغداد 11

 2111 الندوة العلمية لجامعة االنبار دور الحزام األخضر في تحسين البيئة والحد من ظاهرة التصحر 12

 2111 مجلة الهندسة المعمارية اثر التغير في الكثافة البنائية على بيئة الوحدة السكنية 13

 2111 مجلة االستاذ تطور وظائف استعماالت االرض الحضرية في مدينة بغداد 14

 2111 الندوة العلمية"ادارة المدن المقدسة اثناء الزيارات الدينية" تقتيات ادارة الحشود 15

 2111 المخطط والتنمية تفعيل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمويل السكني 16

ةاهمية المرصد الحضري في التنمية الحضري 17  2112 الندوة العلمية السادسة عشر للمركز 

تعزيز دور الشباب في التنمية المستدامة" " 18  2112 المؤتمر الرابع لوزراء االسكان)الباسيفيك( 

 معالجة مشكلة السكن العشوائي من منظور سياسة االسكان الوطنية". 19
 

 2112 مؤتمر االسكان العربي الثاني

 2112 العربي الثانيمؤتمر االسكان  أثر تقسيم الوحدات السكنية في بيئة المحلة السكنية 21



 

 

 

 

 

 

 

 2113 المؤتمر السادس لمركز التخطيط حيازة الملكية العقارية لالراضي 21

 الشباب العراقي بين الواقع والطموح. 22
 

 2113 المؤتمر االول لوزارة الشباب والرياضة

 2114 العمراني/الكوفةالندوة العلمية في كلية التخطيط  متطلبات استعماالت االرض في ادارة البيئة الحضرية 23

 2114 94مجلة جامعة واسط  تقويم المناطق الخضراء والمفتوحة 24

 2114 مجلة الجغرافية دور التشريعات القانونية في الحفاظ على االبنية التراثية 25

 2114 مجلة المخطط والتنمية الميسر اإلسكان لتوفير العراق في المحلي المجتمع تمكين 26

 2114 مجلة المخطط والتنمية ناطق السكنية غير الرسميةللم الحضرية التنمية 27

 2114 مؤتمر االسكان العربي الثالث/عمان استراتيجية التمكين أسلوب أمثل لتوفير اإلسكان الميسر 28

 2114 المؤتمر العلمي الثاني كلية التخطيط / الكوفة البصمة البيئية منهجية احتسابها واهميتها 29

 ادارة كوارث الفيضان 31
 

 2115 28مجلة واسط، جامعة واسط، العدد

 2115 22الندوة العلمية للمركز  التخطيط االستراتيجي هل هو البديل للتخطيط الشامل 31

 2116 مجلة المخطط والتنمية العشوائي السكن مشكلة لحل مقترحات تحديد 32

 2116 مجلة المخطط والتنمية السكنية الوحدة عرض في المؤثرة العوامل وتقييم حليلت 33

 2116  مركزال -للمؤتمر العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا النوع االجتماعي ومعايير تخطيط المدينة 34

 2116 مركزال -للمؤتمر العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا المدن الصديقة لكبار السن 35

 2116 مركزال -للمؤتمر العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا حل المشاكل المكانيةاتجاهات نماذج نظرية التعقيد في  36

 نمط تغير رانية في العم والتشريعات واالقتصادية االجتماعية العوامل 37
 األسر المنفرد اإلسكان

 2117 مجلة المخطط والتنمية

 معايير االسكان الحضري من منظورالنوع االجتماعي 38
 )الجندر(

 

 2117 مجلة واسط للعلوم االنسانية
 2117 مجلة مركز دراسات الكوفة ادارة كوارث الفيضان تجارب عالمية ناجحة 39
 2117 مجلة البحوث الجغرافية ادارة كوارث الفيضانات والسيول في منطقة بحر النجف 41
 منطقة الدراسة: مجّمع -التصميمي في المجّمعات السكنية-التكامل التخطيطي 41

 الصالحية السكني
 2117 لكلية التخطيط العمراني الثالث المؤتمر العلمي

 ور المشاركة المجتمعية في اعادة اعمار المناطق المحررةد 42
 

 2117 لوزارة االعمار واالسكان المؤتمر العلمي
 2117 المؤتمر العالمي لجامعة البصرة إنشاء نظام مستدام لبناء المجتمع المحلي 43



 

 

 

 

 

 

 

 2118 مركز دراسات الكوفة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكن الالئق 44
 2118 مجلة البحوث الجغرافية/جامعة الكوفة خدمات المسكن الالئق والخدمات المحيطة به 45
 2118 مجلة البحوث الجغرافية/جامعة الكوفة محددات التوقيع المكاني للمجمعات السكنية 46
 2118 مؤتمر االسكان العربي الخامس/البحرين البنائية للوحدة السكنية في مناهج االستدامة الحضرية الكثافة 47
48 Indicators for Sustainable Housing IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering (2019)  

 
2119 

49 The Role of Environmental Indicators in Improving the 
Quality of Urban Life in the City of Baghdad 

IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering (2019)  

 
2119 

51 Sustainable Spatial development of Oil Investment in Iraq 
IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering (2019)  

 
2119 

    

    

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 1989 منظمة العواصم والمدن االسالمية جائزة تقديرية  للتأليف  9
 2112 االسكان العربي الثانيمؤتمر  جائزة المرتبة االولى 0
 2112 المركز عميد شكر وتقدير  2
 2112 مجلس النواب شكر وتقدير  2
 2112 ر واالسكانالوكيل االقدم لوزارة االعما شكر وتقدير 1

 2112 امانة بغداد شكر وتقدير  
 2112 ر واالسكانوزير االعما شكر وتقدير  



 

 

 

 

 

 

 

 2112 المركز شكر وتقدير  
 2112 الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان شكر وتقدير  
 2112 جامعة النهرين شكر وتقدير  
 2112 وزارة االعمار واالسكان وتقدير  شكر 
 2112 االسكان معالي وزير االعمار شكر وتقدير  
 2113 المركز شكر وتقدير  
 2113 مساعد رئيس الجامعة شكر وتقدير  
 2113 معالي وزير التخطيط شكر وتقدير  
 2113 المركز شكر وتقدير  
 2114 معالي وزير الشباب والرياضة شكر وتقدير  
 2114 المساعد العلمي لرئيس الجامعة شكر وتقدير  
 2114 المكتب االستشاري التخطيطي شكر وتقدير  
 2114 الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان شكر وتقدير  
 2115 الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان شكر وتقدير  
 2115 بغداد دائرة التصاميم/امانة شكر وتقدير  
 2115 المركز شكر وتقدير  
 2116 الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان شكر وتقدير  
 2116 المركز شكر وتقدير  
 2117 التعليم العالي/وزارة دائرة البحث والتطوير شكر وتقدير 

 2117 االسكاناالعمار و وزيرة معالي  شكر وتقدير  
 2118 وزير التعليم العالي والبحث العلميمعالي  شكر وتقدير 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 تخطيط االسكان الحضري 9

 2118( 2616)رقم إليداع: في دار الكتب والوثائق ببغداد 
18-8978-9922-609- :ISBN 

 

 

 

 دار الدكتور

0299 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

      العربية        

     االنكليزية     

 

 

 

 

 

 


