
 

 

 

 

 

 

 

 َاىعيمٕت اىسٕشي اىزاحًٕ
 

 

 

 

          اىشذٔذْ عبذ اىعظٕم حسٕه احمذ سعذد. :   ـم ـــــــــاالســ

  حخطٕظ حضشْ َإقيٕمٓ:      صــاىخـخـص

   حذسٔسٓ:     ً ــــــاىُظٕف

 اسخار مساعذ     اىذسجت اىعيمٕت :

خخطٕظ اىحضشْ َاإلقيٕمٓ اى ذاد / مشمضٓ َاىبحذ اىعيمٓ / جامعت بغَصاسة اىخعيٕم اىعاى:    عىُان اىعمو

             ىيذساساث اىعيٕا

        --------------اىعمو   :  ٌاحف

  02407820970:       اىٍاحف اىىقاه

 alshadidihussain@yahoo.comنخشَوٓ :اىبشٔذ إالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 .أَالً : اىمؤٌالث اىعيمٕت  

الدرجة 
 العلمٌة

 ٌخالتار ة ـــالكلٌ الجامعة

 بكالوريوس
 

 1771 اإلدارة وااللتصاد بغداد

 لتخطٌط الحضري واإلللٌمًا مركز بغداد الماجستير
   للدراسات العلٌا

0221 

 الدكتوراه
 

لتخطٌط الحضري واإلللٌمً ا مركز بغداد
   للدراسات العلٌا

0226 

 

 راوٕاً : اىخذسس اىُظٕفٓ . 

 

 

 الى -الفترة مه  الجهت الىظيفت ث

 مًواإلللٌالتخطٌط الحضري  مركز تدرٌسً 1
 للدراسات العلٌا

 أالنولغاٌة  0227/ 6/  11

الجودة ضمان مدٌر وحدة تدرٌسً /   0
 الجامعً واألداء

 واإلللٌمًالتخطٌط الحضري  مركز
 للدراسات العلٌا

13 /1 /0212 

 13/1/0215الى

 التخطٌط الحضري واإلللٌمً مركز  رئٌس اللجنة االمتحانٌةتدرٌسً /  1
 للدراسات العلٌا

02/3/0212 13/1/0215  

 مركز  التخطٌط الحضري واإلللٌمً تدرٌسً / امٌن الهٌئة المشرفة  2
 للدراسات العلٌا

 لغاٌة االن 13/1/0215من 



 

 

 

 

 

 

 

 : اىمقشساث اىذساسٕت اىخّ قمج بخذسٔسٍا.راىزا 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

خطٌط الحضري تمركز ال 1
 ًواالللٌم

 0227/0212 التصادٌات التخطٌط والتنمٌة / الماجستٌر

خطٌط الحضري تمركز ال 0
 واالللٌمً

 الماجستٌر المشروع التخطٌطً اإلللٌمً/-
 العالًالمشروع التخطٌطً الالمركزي / مرحلة الدبلوم - 
 

0212/0211 

خطٌط الحضري تمركز ال 1
 واالللٌمً

 بلوم العالًالمشروع التخطٌطً الالمركزي / مرحلة الد
 مباديء فً الالمركزٌة / مرحلة الدبلوم العالً

 

0211/0210 

مركز التخطٌط الحضري  2
 واالللٌمً

 المحلٌة / مرحلة الدبلوم العالً تتنمٌة االلتصادٌا
 المشروع التخطٌطً/ماجستٌر

 

0210/0211 

مركز التخطٌط الحضري  3
 واالللٌمً

 االلتصاد الحضري / مرحلة الماجستٌرعلم 
 مباديء فً التخطٌط المحلً / مرحلة الدبلوم العالً

0211/0212 

مركز التخطٌط الحضري  4
 واالللٌمً

 الالمركزٌة والتنمٌة المحلٌة / مرحلة الماجستٌر
 التنمٌة المحلٌة / مرحلة الدبلوم العالً

 الموانٌن والتشرٌعات البٌئٌة / مرحلة الدبلوم العالً

0212/0213 

ضري مركز التخطٌط الح 5
 واالللٌمً

 الدبلوم العالً االلتصادي/ –التحلٌل المكانً االجتماعً 
 الدبلوم العالً مباديء التخطٌط المحلً والتنمٌة المحلٌة/-
 استودٌو التخطٌط /ماجستٌر-

0213/0214 

مركز التخطٌط الحضري  6
 واالللٌمً

 االلتصاد الحضري / الماجستٌرعلم 

 المحلٌة / الدبلوم العالًمباديء التخطٌط المحلً والتنمٌة 

 الدبلوم العالً االلتصادي/ –التحلٌل المكانً االجتماعً 
 

0214/0215 

مركز التخطٌط الحضري  7
 واالللٌمً

  مباديء التخطٌط المحلً والتنمٌة المحلٌة / الدبلوم العالً
 استودٌو التخطٌط / مرحلة الماجستٌر

 

0215/0216 

جامعة بغداد / كلٌة االدارة  12
 وااللتصاد

 0215/0216 التخطٌط الحضري واالللٌمً/ مرحلة الدبلوم العالً 

مركز التخطٌط الحضري  11
 واالللٌمً

 علم االلتصاد الحضري/ماجستٌر-
 التحلٌل المكانً االلتصادي االجتماعً/ الدبلوم العالً-
 

0216/0217 
0217/0202 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

اىبحُد اىمىشُسة:سابعا  

ثعنىان البح السنت محل النشر  ت 

مجلة المخطط والتنمٌة 
04/ العدد   

التفاوت التنموي المكانً فً العراق بمماٌٌس  2011
 تنموٌة ممترحة والٌات مواجهته / منفرد

1 

مجلة جامعة بغداد/
المخطط والتنمٌة  / 

05العدد   

الالمركزٌة اسلوب تنموي اللٌمً لمواجهة  2012
 مشاكل التحضر المفرط فً العراق / منفرد

2 

مجلة  عة بغدادجام
المخطط والتنمٌة  / 

07العدد   

التوظٌف االمثل لفرصة التحول الدٌموغرافً )  2014
 الهبة الدٌموغرافٌة ( / منفرد

3 

مجلة  جامعة بغداد
012االستاذ / العدد   

االولوٌات التنموٌة فً ضوء التفاوت المكانً /  2015
 محافظة بابل انموذجا / منفرد 

4 

مجلة  جامعة بغداد
014االستاذ / العدد   

البنٌة العمرانٌة السكنٌة فً مدٌنة الممدادٌة بٌن  2015
 والع الحال والمعاٌٌر االسكانٌة  / مشترن     

5 

مجلة  جامعة بغداد
005االستاذ / العدد   

التنطٌك كاسلوب لتنظٌم وتوجٌه استعماالت  2017
 االرض الحضرٌة

6 

مجلة  جامعة الكوفة/
  / البحوث الجغرافٌة

 7 برامج االسكان والتنمٌة المكانٌة للمدن 2017

جامعة بغداد/مجلة 
 المخطط والتنمٌة  

 

االمكانات التنموٌة واسنثمارها فً التنمٌة  2017
 السٌاحٌة

8 

مركز دراسات الخلٌج 
العربً /مجلة الخلٌج 

 العربً 

 9 االهمٌة المكانٌة لمدن الموانٌئ وتاثٌراته  2018

ة جامعة الكوفة /كلٌ
التربٌة للبنات/مجلة 

 البحوث الجغرافٌة

التخطٌط واالستثمار السٌاحً /استراتٌجٌات  2019
 وتجارب 

10 

مجلة  جامعة بغداد
07المخطط والتنمٌة   

العوامل المؤثرة فً النمو الحضري لمدن  2019
 الموانًء   /دراسة تحلٌلٌة لنمو مدٌنة ام لصر    

11 

جامعة الكوفة /مجلة 
الكوفة مركز دراسات  

البٌئة المكانٌة السٌاحٌة لمحافظة النجف  2019
/رؤٌة تخطٌطٌة استثمارٌةاالشرف  

12  

 مالحظت / ٌىاىل عذد مه اىبحُد قٕذ االوجاص

  :عيٍٕا جاىخٓ أششف( اىشسائو  ،االطاسٔح  ): خامسا 



 

 

 

 

 

 

 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

ٌة االدارة المحلٌة واثرها فً التنم 1
 السٌاحٌة

/ الدبلوم  مركز الخطٌط الحضري واالللٌمً
 العالً

0211 

التخصص الوظٌفً ودوره فً  0
 المركزٌة المشارٌع االستثمارٌة

/ الدبلوم  مركز الخطٌط الحضري واالللٌمً
 العالً

0211 

البنٌة السكنٌة العمرانٌة فً  1
الممدادٌة بٌن والع الحال والمعاٌٌر 

 االسكانٌة

 0212 / الماجستٌر ٌط الحضري واالللٌمًمركز الخط

مركز الخطٌط الحضري واالللٌمً / الدبلوم  التخطٌط الفعال للمحمٌات الطبٌعٌة 2
 العالً

0212 

االدارة البٌئٌة المتكاملة للمناطك  3
 السٌاحٌة فً مدٌنة بغداد

مركز الخطٌط الحضري واالللٌمً / الدبلوم 
 العالً

0212 

ٌة فً المنافسة اثر السٌاحة الدٌن 4
على استعماالت االرض 

 الحضرٌة / مدٌنة الكاظمٌة

مركز الخطٌط الحضري واالللٌمً / الدبلوم 
 العالً

0214 

لتطوٌر لضاء  التنموٌةاالمكانات  5
بلد واستثمارها فً التنمٌة 

 السٌاحٌة

 مركز الخطٌط الحضري واالللٌمً / الماجستٌر
 

0214 

مكانٌة التنمٌة ال واالسكان  برامج 6
 للمدٌنة العرالٌة

 0214 مركز الخطٌط الحضري واالللٌمً / الماجستٌر

 

االمكانات السٌاحٌة لمحافظة  7
النجف االشرف/رؤٌة استثمارٌة 

 مكانٌة

 0215 مركز الخطٌط الحضري واالللٌمً / الماجستٌر

مدن الموانًء / دراسة تحلٌلٌة  12
 لنمو مدٌنة ام لصر

 0215 للٌمً / الماجستٌرمركز الخطٌط الحضري واال

التوسع الحضري والتنمٌة  11
 المكانٌة المستدامة

 0216 مركز الخطٌط الحضري واالللٌمً / الماجستٌر

تعظٌم موارد التنمٌة الحضرٌة  10
 المستدامة للمدن

 0217 مركز الخطٌط الحضري واالللٌمً / الماجستٌر

 

 : اىخقُٔم اىعيمٓ :سادسا



 

 

 

 

 

 

 

 . ن رسائل الماجستٌر واطارٌح الدكتوراهلعدد ملعلمً التموٌم ا -1

 .داخل المركز وخارجهوبحوث الترلٌات العلمٌة البحوث لعشرات التموٌم العلمً  -0

 

 اىخٓ شاسك فٍٕا.اىعيمٕت َاىىذَاث اىمؤحمشاث : سابعا 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ة مؤتمر/استراتٌجٌات التنمٌ 1
واالستثمار االستثمار المكانً فً 

 العراق

معهد التخطٌط الحضري  0227
 واالللٌمً

 حضور

معهد التخطٌط الحضري  0212 ندوة/الزحام المروري 2
 واالللٌمً

 حضور

ندوة ) دور الهندسة المستدامة فً  3
 إعادة أعمار العراق (

 حضور جامعة بغداد 0211

اء مؤتمر ) أدارة المدن الممدسة أثن 4
 ت الدٌنٌة(راالزٌا

 حضور معهد التخطٌط 0211

 حضور معهد التخطٌط 0211 المؤتمر الطالبً األول للبحث العلمً 5

حلمة نماشٌة ) النمل المستدام فً  6
 العراق (

 حضور معهد التخطٌط 0211

ندوة ) ضمان الجودة وإدارتها فً  5
 الجامعة (

 ومشاركة حضور جامعة بغداد 0211

التوثٌك االلكترونً /  لورشة عم 6
لنتاجات البحث العلمً وخدمة 

 المجتمع لجامعة بغداد وتشكٌالتها

 ومشاركةحضور جامعة بغداد 0211
 

ندوة / التمٌٌم الذاتً فً ضوء  7
 متطلبات االعتماد االكادٌمً

 ومشاركة حضور جامعة بغداد 0211
 

ندوة / الٌات التعامل مع االستشارات  12
 ة الغٌر موثمةواالنشطة العلمٌ

 ومشاركة حضور جامعة بغداد 0211
 

 

11 

ورشة عمل /اعداد استمارة تمٌٌم اداء 
التدرٌسٌٌن من وجهة نظر الطلبة مع 

 نحدٌث الٌات التمٌٌم

 حضور ومشاركة جامعة بغداد / كلٌة اللغات 0210
 



 

 

 

 

 

 

 

جامعة بغداد / كلٌة العلوم  0210 ورشة عمل / الممرر الدراسً 10
 السٌاسٌة

 ر ومشاركةحضو
 
 

ندوة / دور المرصد الحضري فً  11
 التنمٌة الحضرٌة

 حضور وزارة االعمار واالسكان 0210

الهندسة االدارٌة كمدخل لتحسٌن  12
 جودة االداء الجامعً

الحضري  التخطٌط مركز 0210
 واالللٌمً

 حضور ومشاركة
 

جودة البحث العلمً ورصانة  13
 استخدامه فً خدمة المجتمع

جانعة بغداد / كلٌة التربٌة  0211
 الرٌاضٌة

 حضور

ندوة / دور التخطٌط فً الحد من  14
 التغٌرات المناخٌة

 حضور جامعة بغداد/ معهد التخطٌط 0212

 

 
 17025ورشة عمل / المواصفات  15

ISO 

جانعة بغداد / كلٌة التربٌة  0213
 الرٌاضٌة

 رحضو

ندوة/ كمعامل التاثٌر النشر فً  16
عالمٌة الرصٌنة ذات المجالت ال

 معامل التاثٌر

جانعة بغداد / كلٌة التربٌة  0214
 الرٌاضٌة

 حضور

 

17  
 (Googl scholarدورة )

مركز التطوٌر والتعلٌم  0214
 المستمر/جامعة بغداد

 مشاركة

 

مركز التطوٌر والتعلٌم  0217 دورة سالمة اللغة العربٌة 02
 المستمر/جامعة بغداد

 مشاركة

 

 

 

 

 اىمىاقشاث :: رامىا

اسم الطالب  عنوان االطروحة او الرسالة ت

 رحلةموال

االمر 

 االداري

تارٌخ 

 المنالشة

 المالحظات



 

 

 

 

 

 

 

لتوزٌع تخصٌصات  الكفاءة المكانٌة 1
 تنمٌة االلالٌم

مصطفى علً 
صالح / دبلوم 

 عالً

عضو لجنة  01/0/0212 3/0/0212
 منالشة

االدارة المحلٌة واثرها فً التنمٌة  0
 ةالسٌاحٌ

عالء عبد الواحد 
 جواد / دبلوم عالً

 مشرف 04/0/0212 4/0/0212

مجاالت استخدام الطالة المتجددة  1
 للتملٌل من التلوث البٌئً فً العراق

علً حسٌن عبد 
اللطٌف / دبلوم 

 عالً

عضو لجنة  0/1/0212 13/0/0212
 منالشة

تاثٌر الموارد واالمكانات االللٌمٌة  2
النشطة فً المدرة التنافسٌة ل

 الصناعٌة 

 علً عادل حسٌن/
 ماجستٌر

عضو لجنة  00/4/0212 16/3/0212
 منالشة

تاثٌر حجم االستثمارات فً التنمٌة  3
 المكانٌة/محافظة بابل انموذجا

عباس جلٌل عباس/ 
 ماجستٌر

عضو لجنة  6/7/0212 13/4/0212
 منالشة

اثر الولٌع المكانً للصناعات  4
ة على النسٌجٌة فً مدٌنة الكاظمٌ

 اعادة التوزٌع المكانً للسكان

رٌام صالح حسن /     
 دبلوم عالً

عضو لجنة  14/2/0213 1/2/0213
 منالشة

اثر المتجاورات االللٌمٌة على بدائل  5
 التوسع الحضري

فراس زهٌر عبد 
المجٌد / دبلوم 

 عالً

عضو لجنة  22/2/0213 3/2/0213
 منالشة

التنمٌة البشرٌة فً لطاع الشباب  6
دراسة  –بابعادها المكانٌة والنوعٌة 

 ممارنة بٌن بغداد واربٌل

فؤاد فلٌح حسن / 
 ماجستٌر

عضو لجنة  1/3/0213 1/2/0213
 منالشة

بسمة فاضل خلف  التخطٌط الفعال للمحمٌات الطبٌعٌة 7
 /  دبلوم عالً

عضو لجنة  05/2/0213 5/2/0213
 منالشة

االدارة البٌئٌة المتكاملة لتطوٌر  12
 فً بغدادناطك السٌاحٌة الم

رائد حسٌب عبد 
المجٌد / دبلوم 

 عالً

 مشرف 12/2/0213 0213/*5/2

البٌئة العمرانٌة السكنٌة فً الممدادٌة  11
 بٌن والع الحال والمعاٌٌر االسكانٌة

رعد محسن حمٌد / 
 ماجستٌر

 مشرف 07/7/0213 05/3/0213

االسالٌب االللٌمٌة فً  10
 نة تكرٌتالتنمٌةااللتصادٌة لمدٌ

دمحم علوان نوري / 
 ماجستٌر

عضو لجنة  0/7/0213 13/5/0213
 منالشة

استصالح االراضً والتنمٌة الرٌفٌة  11
 المستدامة

عمار عبد الكرٌم 
 خٌطان/ ماجستٌر

عضو لجنة  3/3/0214 11/1/0214
 منالشة

تقييم وتطىير المجمعاث السكنيت مه  12

 منظىر التكامل التخطيطي والتصميم 
ء معروف فضا

 محمود/دكتوراه
عضو لجنة  0/0/0215 07/12/0214

 منالشة

الفجوة التنموٌة بٌن التجمعات  13
 لطاع التعلٌم–الرٌفٌة والحضرٌة 

نور علً 
 رشن/ماجستٌر

عضو لجنة  01/1/0215 00/0/0215
 منالشة

فرص االستثمار فً تحمٌك التنمٌة  14
 المكانٌة لمدٌنة بغداد

ٌاسمٌن حسن 
 ٌرجبار/ماجست
 

عضو لجنة  01/0/0215 10/1/0215
 منالشة



 

 

 

 

 

 

 

اللمة امكانات التنمٌبة المكانٌة  15
 لمحافظة النجف االشرف

احمد حسٌن 
 عالوي /ماجستٌر

عضو لجنة  07/11/0215 04/12/0215
 منالشة

االمكانات التنموٌة واستثمارها فً  16
 التنمٌة السٌاحٌة

منٌر كاظم مرهون 
 / ماجستٌر

 المشرف 2/10/0215 07/12/0215

برامج االسكان والتنمٌة المكانٌة  17
 للمدٌنة العرالٌة

 المشرف 6/1/0216 3/10/0215 دمحم مهدي محمود

التنمٌة الرٌفٌة واثرها فً تعزٌز  02
 االلتصادٌات المحلٌة 

احمد شاكر 
 شحاذة/دبلوم عالً

رئٌس  03/0/0216 07/1/0216
لجدنة 

 المنالشة
 

طٌط التخطٌط الحضري والتخ 01
جدلٌة العاللة للوصول الى -االللٌمً

 التماطع الفعال

كاظم عباس حسن/ 
 دكتوراه

عضو لجنة  15/12/0216 05/6/0216
 منالشة

استراتٌجٌة جودة المدن العرالٌة  00
 باعتماد نظاماٌزو المدن 

انس عبد الرحٌم 
 غنً/ماجستٌر

عضو لجنة  05/4/0216 05/3/0216
 منالشة

محلً واشكالٌة مشاركة المجتمع ال 01
 التنمٌة المسندامة

لٌث زٌد 
 عباس/ماجستٌر

عضو لجنة  12/1/0217 0/10/0216
 منالشة

التوازن المكانً للخارطة  02
 االستثمارٌة لمدٌنة بغداد 

دعاء حمٌد خلف 
 /ماجستٌر

رئٌس  01/1/0217 01/10/0216
لجدنة 

 المنالشة
 

االدارة الحضرٌة فً تغٌٌر  03
 لمدنالمخططات االساسٌة ل

صادق ثامر 
 صادق/ماجستٌر

رئٌس  12/1/0217 07/1/0217
لجدنة 

 المنالشة
 

فوز معن عبد علً  االثر المكانً لنمو مدٌنة ام لصر 04
 /ماجستٌر

 مشرف 3/3/0217 06/1/0217

االمكانات السٌاحٌة لمحافظة النجف  05
 االشرف/ رؤٌة استثمارٌة مكانٌة

مرٌم مضر عبد 
 الكرٌم/ماجستٌر

 مشرف 04/4/0217 00/3/0217
 

ولار دمحم مهدي   تطوٌر المناطك الصناعٌة فً المدن 06
 /ماجستٌر

رئٌس لجنة  14/7/0217 02/4/0217
 المنالشة

 

 

 

 . االخشِ َاالداسٔت  : األوشطت اىعيمٕت حاسعا 

 

األساس إعداد التمرٌر اإلللٌمً لمدٌنة تلعفر ضمن مشروع إستراتٌجٌة تطوٌر المدٌنة وتحدٌث التصمٌم -1

 . لها



 

 

 

 

 

 

 

عضو فرٌك المسح المٌدانً ضمن مشروع إستراتٌجٌة تطوٌر مدٌنتً الدجٌل والضلوعٌة وتحدٌث -0

 . التصمٌم األساس لهما

المشاركة فً عمد ندوة جماهٌرٌة فً لضاء الدجٌل لشرح المراحل التً أنجزت والمراحل لٌد االنجاز  -1

 ا التصمٌم األساس لها .لمشروع إستراتٌجٌة تطوٌر مدٌنة الدجٌل وتحدٌث 

 .عضو وممرر لجنة تفعٌل المولع االلكترونً لمعهد التخطٌط الحضري واإلللٌمً -2
 
عضو لجنة دراسة المؤشرات الكمٌة والنوعٌة لجودة االداء للجامعات التابع لجامعة الدول العربٌة /  -3

 . مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً
 
محكمة بداءة الكوت حسب الكتاب  –رئاسة محكمة  استئناف واسط عضو فرٌك الخبراء الموفد إلى -4

 . والصادر من جامعة بغداد / معهد التخطٌط الحضري واإلللٌمً 12/6/0212فً 1521المرلم 
 
 0211/0210رئٌس لجنة تمٌٌم جودة االمتحانات فً كلٌتً التربٌة للبنات والعلوم للبنات للعام الدراسً  –5
. 
 . 0210/  0211بوع اإلعالم الجامعً للعام الدراسً المشاركة فً أس -6
 
تسلم جائزة المركز الثانً فً تمٌٌم االداء العام للمراكز ومعاهد الدراسات العلٌا على مستوى الوزارة فً  -7

 .02/1/0211االحتفالٌة المركزٌة فً جامعة بغداد بتارٌخ 
 
 

الدراسٌٌن  للسنواتٌمً للدراسات العلٌا عضو لجنة المبول فً مركز التخطٌط الحضري وااللل - 12
 0215/0216و  0214/0215و  0214/ 0213و  0212/0213

 
 . رئٌس وعضو العدٌد من اللجان المتنوعة فً المركز -11
 

الماء محاضرة بعنوان ) اهمٌة ضمان الجودة فً العملٌة التعلٌمٌة وتصنٌف الجامعات ( / مركز  – 10
 . 0213/  1/  01بتارٌخ  التخطٌط الحضري واالللٌمً /

 
جامعة بغداد /  – 6/1/0212لغاٌة  5/10/0227دورة "طرائك التدرٌس واللغة العربٌة " للمدة من  -11

 .مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر
 

والٌة كتابة تمارٌر التدلٌك والتموٌم  ISO 19011دورة "مدخل إلى التدلٌك وفك المواصفات الدولٌة -12
 . / جامعة بغداد مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر 0/10/0212ولغاٌة  12/11/0212من الذاتً" للمدة 

 

/    1/1/0211لغاٌة  05/0/0211دورة "جودة المناهج وتوصٌفها ضمن المعاٌٌر العالمٌة" للمدة من -13
 جامعة بغداد / مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر.

 
ة وبرنامج تنفٌذ لنشر ثمافة الفٌدرالٌة وكذلن لمشروع عضو اللجنة الوزارٌة لوضع خطة عمل شامل-14

فً  5/3/11131تدرٌب المالكات المتخصصة فً المحافظات العرالٌة بموجب االمر الوزاري المرلم ق/
11/1/0215. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  و شهاداث التقذير. الجىائز كتب الشكر ، 8 عاشرا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة لجهة المانحةا

عمٌد معهد التخطٌط الحضري  كتاب شكر  1

 واالللٌمً

0211 

 0211 عمٌد معهد التخطٌط الحضري كتاب شكر 0

 0210 عمٌد معهد التخطٌط الحضري كتاب شكر 1

 0211 عمٌد معهد التخطٌط الحضري كتاب شكر 2

 
 0212 عمٌد مركز التخطٌط الحضري  كتاب شكر 3

 0212 ٌر التعلٌم العالًوز كتاب شكر 4

 0213 عمٌد معهد التخطٌط الحضري كتاب شكر 5

 
 0213 عمٌد مركز التخطٌط الحضري  كتاب شكر 6

 
 0213 عمٌد مركز التخطٌط الحضري  كتاب شكر 7

 
 0214 المساعد العلمً لرئٌس الجامعة  كتاب شكر 12

 0214 عمٌد مركز التخطٌط الحضري  كتاب شكر 11

 0215 عمٌد مركز التخطٌط الحضري كركتاب ش 10

 
 0217 عمٌد مركز التخطٌط الحضري كتاب شكر 11

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

    العالمين    والحمد هلل رب
                                  

 

 

 

 


