
 

 

 

 

 الزاحْت السْشة 
 

 

 

 

    نذٍ خلْفت دمحم علِ الشكببِ   :       ـم ـــــــــاالســ

 مخزًجت      الحبلت الزًجْت :

 2    ذد األًالد  :ــعـــ

 مسلمت   :   الذّـــــــــــبنت

     حخطْظ بْئِ :         صــالخـخـص

 حذسّسْت :      و ــــــالٌظْف

  اه دكخٌس    الذسجت العلمْت :

   أسخبراللقب العلمِ : 

         مشكز الخخطْظ الحضشُ ًاالقلْمِ :        عنٌان العمل

     nada715kh@yahoo.com       كخشًنِ :البشّذ إالل

      iurp.uobaghdad.edu.iqdr.n.khalifa@                       
 

 

 .أًالً : المؤىالث العلمْت  

 

 التارٌخ الكــلٍــــت  الجامعت  الذرجت العلمٍت 

 بكالورٌوس
 

 5;;3 الهندسة / مدنً  المستنصرٌة

 4222 كز التخطٌط الحضري واالللٌمًمر بغداد  الماجستٌر

 هالدكتورا
 

 4228 ي واالللٌمًمركز التخطٌط الحضر بغداد 

    أخرى

 الى -الفترة مه  الجهت الىظٍفت ث

 
 

 الصىرة 

mailto:nada715kh@yahoo.com
mailto:dr.n.khalifa@iurp.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 ثبنْبً : الخذسج الٌظْفِ . 

 

 ثبلثبً : الخذسّس الجبمعِ . 

 الى -مه الفترة   الجامعت )المعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

مركز التخطٌط الحضري  1
 واالللٌمً 

 لحد االن  -4225 بغداد 

 ة الهندسة / لسم العمارةكلٌ 2
 محاضر خارجً 

 

 

  ;423 -:423 لى دٌا

3    

4    

5    

6    

7    

:    

 

 

 

 

 4225-6;;3 وزارة المىارد المائٍت  مهىذست مذوً  3

  4228 -4225 / مركس التخطٍطجامعت بغذاد  مذرش مساعذ  4

 4233-4228 مركس التخطٍطجامعت بغذاد /  مذرش  5

 ;423 -4233 جامعت بغذاد / مركس التخطٍط  استار مساعذ  6

  -;423 بغذاد جامعت   أستار 7

8    



 

 

 

 

 سابعبً : المقشساث الذساسْت الخَ قمج بخذسّسيب. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالمس ت

مركز التخطٌط  3
 الحضري واالللٌمً 

التخطٌط البٌئً المتمدم " لطلبة 
 الدكتوراه

 4235و4237و;422و:422و4229

مركز التخطٌط  4
 واإلللٌمًضري الح

لطلبة  مشروع التخطٌط الحضري
 الماجستٌر

422; 

مركز التخطٌط  5
 الحضري واالللٌمً 

التخطٌط البٌئً والتنمٌة 
 المستدامة " لطلبة الماجستٌر

422:- 4236  

مركز التخطٌط  6
 واإلللٌمًالحضري 

ة " " المعاٌٌر والموانٌن البٌئٌ
 لطلبة الدبلوم العالً

4229-4235 

خطٌط الت مركز 7
 الحضري واالللٌمً 

مباديء اساسٌة فً التخطٌط البٌئً " 
 العالً لطلبة الدبلوم

4229-4235  

مركز التخطٌط  8
 واإلللٌمًالحضري 

مشروع التخطٌط البٌئً " لطلبة 
 الدبلوم

4233-4235  

مركز التخطٌط  9
 الحضري واالللٌمً 

طٌط البٌئً " لطلبة " التخ
 الماجستٌر

4234-4236 

مركز التخطٌط  :
 واإلللٌمًالحضري 

تخطٌط الحضري واالللٌمً  
 لالستدامة  " لطلبة الدكتوراه

4237 - 

مركز التخطٌط  ;
 الحضري واالللٌمً 

التحلٌل للتخطٌط الحضري واالللٌمً 
 لطلبة الدكتوراه

4238- 

مركز التخطٌط  32
 واإلللٌمًالحضري 

روض فً التخطٌط ع
 الحضري للدكتوراه

4238- 

مركز التخطٌط  33
 الحضري واالللٌمً 

اللغة االنكلٌزٌة لطلبة 
 الماجستٌر

4238- 

مركز التخطٌط  34
 الحضري واالللٌمً

استودٌو التخطٌط ونظم 
 المعلومات الجغرافٌة 

4239-  

مركز التخطٌط  35
 الحضري واالللٌمً 

ومبادئ التصمٌم تخطٌط بٌئً 
 ) دبلوم ( االٌكولوجً 

4239-  

كلٌة  –الى جامعة دٌ  36
 لسم العمارة  –الهندسة 

 واسكان أسالٌب تخطٌط 
 

423:- 423;  

 

 



 

 

 

 

 :الخِ أششف علْيب( الشسبئل  ،االطبسّح  )خبمسبً:  

 السنــة مـــالمس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

ً الناتج من المخلفات دور المانون المدنً فً السٌطره على التلوث البٌئ) 3
 ( دبلوم بلدٌة بغداد الجدٌدةالصلبة منطمة الدراسة 
 

 

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً

2009 

 دبلوم  )منطمة الدراسة محلة الناظمٌة ( "التأثٌرات البٌئٌة للمنطمة الصناعٌة 4
 

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً 

2008 

( الموانٌن والتشرٌعات البٌئٌة فً إدامتها الموالع والمحمٌات الطبٌعٌة ودور) 5
 م بلود

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً

2009 

حالة دراسٌة لمنطمة الوزٌرٌة  –التأثٌرات البٌئٌة للمنطمة الصناعٌة  6
 الصناعٌة

 دبلوم 

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً 

2009 

 ) دبلوم (تموٌم نوعٌة مٌاه الشرب فً محافظة البصرة  7
 

 

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً

2009 

الصناعات البتروكٌمٌاوٌة فً منطمة  –ثٌرات البٌئٌة للمنطمة الصناعٌة تأأل 8
 ماجستٌر  الزبٌر (

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً 

2009 

منطمة  –) تمٌٌم كفاءة التولٌع لمحطات تصفٌة مٌاه الشرب فً مدٌنة بغداد  9
 ماجستٌر  كرخ ومشروع الدورة (الدراسة مشروع ماء ال

الحضري مركز التخطٌط 
 ٌمًوااللل

2009 

معمل سمنت   -حالة دراسٌة  –التمٌٌم البٌئً للمشارٌع اإلنشائٌة  :
 دبلوم (  ( السلٌمانٌة

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً 

2012 

ة منطم –)دراسة تحلٌلٌة للمناطك الخضراء واثرها فً بٌئة المحلة السكنٌة  ;
 دبلوم  فً الكاظمٌة( 405الدراسة محلة 

لتخطٌط الحضري ز امرك
 واالللٌمً

2010 

مركز التخطٌط الحضري  دبلوم  )تمٌٌم االثار البٌئٌة لمحطة ضخ عبد المحسن الكاظمً  ( 32
 واالللٌمً

2011 

الحضري  مركز التخطٌط ماجستٌر  ) تمٌٌم كفاءة التولٌع المكانً لمدٌنة الطب فً مدٌنة بغداد( 33
 واالللٌمً 

2012 

مركز التخطٌط الحضري  دبلوم  افظة واستدامة المناطك الخضراء (ودوره فً المح ) الوعً البٌئً 34
 واالللٌمً 

2012 

) التأثٌرات البٌئٌة والحضرٌة لمحطات معالجة المٌاه الثمٌلة والتخطٌط  35
 ماجستٌر  العادة استخدام هذه المٌاه   (

حضري مركز التخطٌط ال
 واالللٌمً

2013 

مركز التخطٌط الحضري  دبلوم  واالستدامة  () العمارة الخضراء  36
 واالللٌمً 

2012 

) دور الوعً البٌئً لدى االسرة العرالٌة فً التخلص من النفاٌات الصلبة     37
 دبلوم( 
 

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً

2012 

دراسة تخطٌطٌة  –لتنمٌة المستدامة " توظٌف الطالة المتجددة فً تحمٌك ا 38
 دكتوراه دوكان وحدٌثة " لكهرومائٌة فً منطمة سدي للمحطات ا

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً 

2012 

) مجاالت استخدام الطالة المتجددة لتملٌل التلوث البٌئً فً العراق (   39
 ماجستٌر 

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً

2013 

مركز التخطٌط الحضري  دبلوم  (   الثر البٌئً لمحطة كهرباء الناصرٌة الحرارٌةتمٌٌم ا)    :3
 واالللٌمً 

2013 



 

 

 

 

مركز التخطٌط الحضري  ( ماجستٌر نظام ادارة المخلفات الصلبة فً مدٌنة كربالء  ) ;3
 واالللٌمً

2014 

ط الحضري مركز التخطٌ ماجستٌر )الزراعة الحضرٌة لتحمٌك االستدامة فً المدٌنة (  42
 واالللٌمً 

2014 

مركز التخطٌط الحضري  (ماجستٌر العرب وتاثٌراتها البٌئٌة  حة فً مٌاه شط)مشكلة الملو  43
 واالللٌمً

2014 

مركز التخطٌط الحضري  ماجستٌر )التكامل البٌئً _ الحضري للمجمعات السكنٌه المستدامه (   44
 واالللٌمً 

2015 

النهروان  لع الممترح لطمر المخلفات البلدٌة الصلبة فًللمو )االدارة البٌئٌة  45
  ) 

 دبلوم 

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً

2015 

مركز التخطٌط الحضري  دكتوراه )حصاد المٌاه فً المنطمة الشرلٌة(  46
 واالللٌمً 

2015 

لحضري مركز التخطٌط ا ماجستٌر ) التوطن الصناعً والسعة البٌئٌة لموالع مختارة (   47
 واالللٌمً 

2016 

مركز التخطٌط الحضري  دكتوراه شكل الحضري ( تلن التخطٌطٌة فً ا) تاثٌر الموانٌ  48
 واالللٌمً 

2016 

مركز التخطٌط الحضري  دكتوراه ) المالزمة الفكرٌة لالصالة البٌئٌة فً المدن المدٌمة والجدٌدة (   49
 واالللٌمً

2016 

مركز التخطٌط الحضري  تٌر جسماورة الصورة البٌئٌة للمدٌنة العرالٌة  (  )البصمة البٌئٌة فً بل  :4
 واالللٌمً

2016 

مركز التخطٌط الحضري  ) ماجستٌر (التواصل الداللً للهوٌة العمرانٌة الفرٌدة لبٌئة االهوار  ;4
 واالللٌمً

2017 

) الرؤٌة التخطٌطٌة والبٌئٌة لتنظٌم المستمرات البشرٌة فً االهوار  52
 ماجستٌر( 

مركز التخطٌط الحضري 
 واالللٌمً

2017 

مركز التخطٌط الحضري  ضري ) ماجستٌر (السلطة المجتمعٌة ودورها فً اغناء المشهد الح 53
 واالللٌمً

 

2018 

مركز التخطٌط الحضري  لمٌاه فً المدٌنة ) دكتوراه ( غاٌة لتكاملٌة ادارة ا  الحضرٌةاإلدارة البٌئٌة  54
 واالللٌمً

 

2018 

 مثنى سٌاحٌة فً بحٌرة ساوة / محافظة الاإلمكانات التنموٌة لتخطٌط مدٌنة  55
 ) دبلوم (

مركز التخطٌط الحضري 
 واإلللٌمً 

2019 

مركز التخطٌط الحضري  ٌوانٌة ) دبلوم (دمؤشرات التحلٌل المكانً لخدمات بلدٌة ال 56
 واإلللٌمً

2019 

) لسٌاسة التنمٌة الموجهة للنمل إعادة تشكٌل البنٌة الحضرٌة وفما  57
 ماجستٌر( 

كز التخطٌط الحضري رم
 واإلللٌمً

2019 



 

 

 

 

 تناسك البٌئة الحضرٌة والتوفٌر االمثل للمساحات فً المدن المستدامة 58
 ماجستٌر حالة دراسٌة ( )  التولٌع المكانً للمناطك الخضراء

كز التخطٌط الحضري رم
 واإلللٌمً

2020 

كز التخطٌط الحضري رم ر ( البصمة الكربونٌة وانعكاساتها على البٌئة الحضرٌة ) ماجستٌ 59
 واإلللٌمً

2020 

رلمنة وتحلٌل المعلومات المكانٌة واثره فً تحوٌل مدٌنة الكوفة الى مدٌنه  :5
 ذكٌة ) ماجستٌر ( 

كز التخطٌط الحضري رم
 واإلللٌمً

2020 

للمحمٌات  ةحمل الحلفاٌة المجاور طات النفطٌة فًللنشاحساب الكلف البٌئٌة  ;5
  لومج (  دبم النعااهور الطبٌعٌة ) 

كز التخطٌط الحضري رم
 واإلللٌمً

2020  

 

 الخِ شبسك فْيب.العلمْت ًالنذًاث المؤحمشاث سبدسبً:  

 ة ــالسن عنوان ال ت
 هامكان أنعماد

 نوع المشاركة 
) بحث / بوستر 

 إدارة المٌاه لمدة شهر 3 حضور(
 

/ جامعة فً ألمانٌا 2009
 درسدن

ومشاركة   بتدرٌ
 ببحث

 تدرٌب جامعة بغداد 2010 ( للتدرٌسٌٌن138وي )هٌل التربرة للتاود 4

 تدرٌب جامعة بغداد 2010 (112دورة فً اللغة العربٌة ) 5

كوٌكا / كورٌا  2008 ٌوم 14لمدة  ادارة مٌاه الري وتمنٌاته 6
 الجنوبٌة

 تدرٌب

ة بغداد / مركز جامع 2010 دورة الحاسوب الغراض الترلٌة العلمٌة 7
 بةالحاس

 تدرٌب

جامعة بغداد /  2009 التخطٌط  الحضري لمركز  سعلمً الخامالموتمر ال 8
 التخطٌط

 ببحث و ممٌٌم

جامعة صالح الدٌن /  2011 لجامعة دورتموند فً العراق مؤتمر التنمٌة االللٌمٌة 9
 أربٌل

 حضور

ندوة علمٌة حول الملوثات البٌولوجٌة للماء وبعض  :
 معالجات الممترحة لهاال

 العلوم /لسم ٌةكل 2011
 علوم الحٌاة

 
 جامعة جامعة بغداد

 حضور

المؤتمر العلمً لتنمٌة الوعً البلدي فً العراق  ألامته أمانة   ;
 بغداد

 بحضور وتمٌٌم بحوث جامعة بغداد 2012

الندوة العلمٌة السابعة عشر والتً الامها المعهد على لاعة  32
وة نحو حماٌة تدامة خط)تخطٌط التنمٌة المس وزارة التخطٌط

 لبٌئة(ا

رئٌسة اللجنة  وزارة التخطٌط 2012
التحضٌرٌة للندوة 

 ومشاركة بورلة بحثٌة

احتفالٌة الذكرى التسعٌن لتأسٌس كلٌة الهندسة فً جامعة  33
 نٌسان 4بغداد بتارٌخ 

جامعة بغداد / كلٌة  2012
 الهندسة

 حضور

 عرالٌةٌرٌة لمراكز المدن الندوة المشارٌع التطو 34
 نٌسان 5ارٌخ تب

جامعة بغداد / لسم  2012
 الهندسة المعمارٌة

 حضور

محاضرة " الهندسة اإلدارٌة كمدخل لتحسٌن جودة األداء  35
 3/  14بتارٌخ  الجامعً "

جامعة بغداد / معهد  2012
التخطٌط الحضري 

 واالللٌمً

 حضور



 

 

 

 

/ حوث البٌئة ز بمرك 2012 ارٌخ وامال المستمبلندوة " بٌئة بغداد بٌن ذاكرة الت 36
وجٌة الجامعة التكنول

بالتعاون مع بٌئة 
 بغداد
 

 حضور

المؤتمر التخطٌطً الثالث )النمو الحضري المفرط  37
 وامكانٌات التنمٌة المستدامة(

جامعة درتموند  2012
األلمانٌة وجامعة 

 دهون

 وحضوربحث 

383

9 

فً دبً لة النظٌفة والخضراء المؤتمر الدولً الثانً  )للطا
ICCGE) 

 مشاركه ببحث دبً 2013

 ورشه عمل تكالٌف التدهور البٌئً :3
 لصالح وزارة البٌئه

بالتعاون مع  البصره  2013
 وزارة البٌئه

 محاضرتٌن

محاضرة بعنوان ) معالجة المخلفات الصلبة والسائلة  ;3
 الموارد( كطرٌمة إلنتاج غاز المٌثان وتملٌل التلوث واستدامة

 اضرهحم دبغدا جامعه 2012

عنوان ) المٌاه االفتراضٌة فً السلع االستهالكٌة رة بمحاض 42
( محاضرة ألمٌت فً مركز بحوث البٌئة / الجامعة 

 التكنولوجٌة وذلن ضمن فعالٌات المركز فً الموسم الثمافً

الجامعه التكنولوجٌه /  2012
 العراق

 محاضره

ة ألمٌت ( محاضر دامة الموارد المائٌةمحاضرة بعنوان ) است 43
اربٌل الهندسة المعمارٌة فً جامعة صالح الدٌن فً  فً لسم

 ضمن الٌوم الثمافً

 محاضره اربٌل / العراق 2012

الندوة العلمٌة السابعة عشر لمعهد التخطٌط التً ألٌمت فً  44
وزارة التخطٌط والموسومة ) تخطٌط التنمٌة المستدامة 

 ٌة البٌئة (خطوة نحو حما

اره / وز راقالع 2012
 التخطٌط

رئٌس اللجنه  وث بح
 التحضٌرٌة

ندوات المكتب االستشاري الخاصة بمعاٌٌر اإلسكان  45
 الحضري

 ندوات ( 3) 
 

2012 2013 
2014 
 

رئٌس لجنه التحضٌر  بغداد
 للندوه

المؤتمر العلمً الدولً السادس لمركز التخطٌط الحضري )  46
 إدارة األراضً (

 

ٌك سنه التنرئٌس لج بغداد 2013
وعضو لجنه 

 حضٌرٌهت
 ومشاركه ببحث

الندوة العلمٌة التاسعة عشر الموسومة ) دور التخطٌط فً  47
 د من التغٌٌرات المناخٌة على المدن العرالٌة (حال

بحث و رئٌس اللجنه  بغداد 2014
 التحضٌرٌة

 تركٌا 2014 مؤتمر اخاللٌات البٌئة 48
 جامعة ادٌمن

 حثب

 مشاركة ببحث منفرد دبً 2013 خضراءت المتجددة والث للطالاالمؤتمر الثال 49

 حضور بغداد / لسم المعماري 2015 مشارٌع التطوٌر والحفاظ الحضري لمدٌنة بغداد :4

 حضور مركز التخطٌط 2015 ندوة جمالٌة المدٌنة ;4

 رحضو جامعة بغداد 2015 ورشة عمل تسوٌك النتاجات العلمٌة 52

 حضور جامعة بغداد 2015 (تٌرنت ان  )ستالل دورة برنامج اال 53

البحث العلمً فً مواجهه التحدٌات  العلمً الثانً  مؤتمر 54
 البٌئٌة

 حضور التكنولوجٌة 2015

 ادارة وترتٌب مركزالتخطٌط 2015 ندوة تحدٌث معاٌٌر االسكان الحضري والرٌفً 55



 

 

 

 

حضور مع الماء  طٌطالتخمركز 2015 تمبل المدنتكنولوجٌا المعلومات ومسندوة  56
نٌة محاضرة عن االب

 الذكٌة
التكنولوجٌا / مركز  2015 المؤتمر الدولً العلمً الثانً 57

 بحوث البٌئة
 حضور

كلٌة التخطٌط  2015 دور التخطٌط العمرانً فً تحمٌك استدامة الموارد المائٌة 58
العمرانً / جامعة 

 الكوفة

الماء محاضرة 
 فتتاحاال

اعداد والماء محاضرة  مركزالتخطٌط 2015 مةخضراء والمستداالمدن الورشة عمل  59
 عن المدن المستدامة

 حضور هندسة / مستنصرٌة 2016 الهندسة المستدامة طرٌك االصالح والتنمٌةندوة  :5

 حضور مركز التخطٌط 2016 ندوة التغٌرات المؤسسٌة ;5

 حضور مركز التخطٌط 2016 ملتمى المخططٌن االول 62

حضور وادارة جلسة  مركز التخطٌط 2016 بة الثانًالطل مؤتمر 63
 ومشاركة ببحثٌن

 مركزلٌبنز / المانٌا 2016 مؤتمر المدن الذكٌة 64
 درسدن

 مشاركة بعرض

مؤتمر وزارة التخطٌط االول العداد خارطة طرٌك فً  65
 اطار تنموي مستدام

 حثمشاركة بب وزارة التخطٌط 2016

د المائٌة ) اإلدارة لوزارة الموار ً الثانًالمؤتمر العلم 44
رد المائٌة لتحمٌك االمن المائً والتنمٌة المتكاملة للموا

 المستدامة فً العراق ( 
 

26- 27  /7 /
2017 

 عضو اللجنة العلمٌة  وزارة الموارد المائٌة 
وممٌٌم ومشاركة 

 ببحث 

امعة ٌا / جاندونس 2017/ 9/8 المستدامة  المؤتمر الدولً التنمٌة الحضرٌة 45
 ساكتً ترٌ

عضو لجنة علمٌة 
وممٌٌم بحوث 

 keynoteو
speaker 

-5 مؤتمر اإلدارة الحضرٌة المستدامة الممام فً مدٌنة نٌوٌورن  46
6/10/2017 

االكادٌمٌة الدولٌة 
للعلوم الهندسٌة 
 والتكنولوجٌة 

حضور ومشاركة 
 ببحث 

سات الدرا بةطل عماري االول لبحوثالمؤتمر العلمً الم 47
 العلٌا

 حضور بغداد / لسم العمارة 2016

مؤتمر كلٌة التخطٌط العمرانً العلمً  الثالث ) تحدٌات  48

االستدامة فً المدن العرالٌة نحو استراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة 

 الحضرٌة المستدامة (

 

29-30-11-
2017 

الكوفة / كلٌة 
 التخطٌط العمرانً 

 ركة ببحثٌن المشا

السابع محلٌا ) التخطٌط و األول دولٌا مركزر المؤتم 49
 ضري واإلللٌمً فً العراق لما بعد الحداثة ( الح

 

26-27  /12 
 /2017 

 جلمعة بغداد 
مركز التخطٌط 

 الحضري واإلللٌمً 

 عضو لجنة تحضٌرٌة 
 مشاركة ببحث 

ندسة مؤتمر جامعة دٌالى الدولً األول العلمً لكلٌة اله 50
(IEEE   ) 

10-11/1 /
2018 

 جامعة دٌالى 
 كلٌة الهندسة 

 مشاركة بالحضور 



 

 

 

 

 جلمعة بغداد  2018 ورشة االستثمار النفطً والتخطٌط المكانً  51
مركز التخطٌط 

 الحضري واإلللٌمً

 مشاركة بالحضور

احتفالٌة اطالق مشروع معاٌٌر اإلسكان الرٌفً والحضري  52
 فً العراق 

مركز التخطٌط  شباط  2018
 ًواإلللٌمالحضري 

 حضور وتنظٌم 

حضور بصفة  وزارة التخطٌط  اٌار 2018  2022 -2018مؤتمر اطالق خطة التنمٌة الوطنٌة  53
استشاري الخطة 
 للتنمٌة المستدامة 

 22-21 2022 -2018خطة التنمٌة الوطنٌة ورشة عمل  54
/2/2018 

حضىر بصفت  وزارة التخطٍط 

استشاري الخطت 

  للتىمٍت المستذامت
/ 5/3-4 2022 -2018ة الوطنٌة طة التنمٌعمل خورشة  55

2018 
حضىر بصفت  وزارة التخطٍط 

استشاري الخطت 

  للتىمٍت المستذامت

" األراضً الرطبة فً العراق ومعاٌٌر اتفالٌة ورشة عمل  56
 رامسار فً اختٌار الموالع الدولٌة " 

 
 اذار 5-7  

2019 

وزارة العلىم 

التكىىلىجٍا و

 مع مركس بالتعاون

  اوعاش االهىار

 حضىر 

 ICSETالمؤتمر الدولً الثانً لتمنٌات الهندسة المستدامة  57
6-7 March 2019 

 اذار  6-7
2019 

 معهذ التكىىلىجٍا 

 بغذاد 

حضىر ومشاركت 

ببحثٍه ) مىفرد 

 ومشترك ( 

 المؤتمر الدولً الرابع للجامعة التكنولوجٌا  :7
BCEE  بسكوتوعب سضمن مسممام باسطنبول ال 

 للفترة 
7- 6 /10 
/2019 

 

حضىر والمشاركت  جامعت إسطىبىل 

 ببحثٍه )مشترك  (

  نوسٌة االفتراضً مؤتمر جامعة ترٌساكتً االند  ;7
5  /8/ 2020 

حضىر ببحث  جامعت ترٌساكتً 

 مشترك 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمٌة  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

ر الموسومة ) دور ة العلمٌة التاسعة عشالتحضٌر واداره الندو
على المدن العرالٌة (  التخطٌط فً الجد من التغٌٌرات المناخٌة

الحلول التخطٌطٌة لمعالجة مشكالت عنوان " محاضرة فٌها ب والماء
 " الفٌضان الناتج عن التغٌرات المناخٌة

2014 
 

ٌف إعداد وتنفٌذ ورشة عمل بالتعاون مع وزارة البٌئة حول "تكال
 2013/ 11/ 10-9التدهور البٌئً " التً ألٌمت فً البصرة للفترة 

د ول 2013/ 11/ 4فً  5013وزارة البٌئة المرلم وبموجب أمر 
محاضرات ألمٌت  10ألمٌت فً هذه الورشة محاضرتٌن  من مجموع 

 نتدرٌسٌٌ 5من لبل 

المشاركة فً الامة ورشة عمل ) التلوث فً نهر دجلة ( 
 2016الحد منظمات الشباب 

 
 

إلماء محاضرة حول ) المٌاه االفتراضٌة فً السلع 
االستهالكٌة ( فً المعهد التمنً فً بعموبة بناءا على 

/  11/  18فً  4592ب وجهة من المعهد بكتادعوة م
2013 

 



 

 

 

 

لمستدامة التحضٌر والامة ورشة حول المدن ا
والخضراء فً مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً 

 2015والماء محاضرة فٌها 
 

 المشاركة فً مشروع اون الٌن على المولع االلمانً
-www.alumniportal

deutschland.org/community/pg/home/ 
 

لتغٌرات المناخٌة والفٌضانات التً تصٌب المناطك جراء حول ا
لً فرٌك مع مجموعة فرق ولد نلنا اإلمطار الغزٌرة ولد عملت 
فرٌك عن مشروع الفٌضانات فً  24المركز السادس من مجموع 

المناخٌة وكانت المشاركة العرالٌة الوحٌدة  مندلً جراء التغٌرات
الم وحصلنا على ضمن مجموعة من خبراء ومتخصصٌن فً الع

 شهادة المشاركة الرسمٌة بذلن علما ان االختٌار تم من لبل أساتذة
مشارن من كل أرجاء 600مختصٌن ولم تم اختٌارنا من مجموع 

 العالم.
 

والسائلة كطرٌمة محاضرة بعنوان ) معالجة المخلفات الصلبة 
إلنتاج غاز المٌثان وتملٌل التلوث واستدامة الموارد (ألمٌت فً 

 2012 عهد التخطٌط الحضري واإلللٌمً / جامعة بغداد , نٌسانم
 

) المٌاه االفتراضٌة فً السلع االستهالكٌة (  محاضرة بعنوانالماء 
فً مركز بحوث البٌئة / الجامعة التكنولوجٌة وذلن ضمن فعالٌات 
المركز فً الموسم الثمافً وفً اطار التعاون مابٌن المعهد والمركز 

/  5/  16كرة التفاهم المولعة بٌن الطرفٌن, بتارٌخ المذكور وفك مذ
2012 

وة العلمٌة السابعة عشر لمعهد التخطٌط التحضٌر واإلشراف للند
التً ألٌمت فً وزارة التخطٌط والموسومة ) تخطٌط التنمٌة 

 2012/ 4/  19 -18وة نحو حماٌة البٌئة ( للفترة المستدامة خط
 مع إلماء بحث فٌها 

 

رة بعنوان ) استدامة الموارد المائٌة ( فً لسم الهندسة محاضالماء  
الدٌن فً اربٌل ضمن الٌوم الثمافً  المعمارٌة فً جامعة صالح

للمسم ووفك دعوة رسمٌة من لبلهم فً اطار رفع مستوى الوعً 
 2012/  5/  21خ البٌئً , بتارٌ

رئٌس لجنة التنسٌك وعضو اللجنة التحضٌرٌة  للمؤتمر 
لً السادس لمركز التخطٌط الحضري ) إدارة العلمً الدو

 2013األراضً (  

فً ندوة الموارد المائٌة   االفتتاح لماء محاضرةا
المستدامة فً كلٌة التخطٌط العمرانً فً جامعة الكوفة 

2015  
 

 مكتب االستشاري التخطٌطً استشاري بٌئً فً ال
عاٌٌر التحضٌر واإلشراف على ندوة المكتب االستشاري الخاصة بم

 ندوات (  3عدد  ) اإلسكان الحضري 
 
 

نصرٌة / لسم علوم الجو  / الجامعة المستمحاضرة بكلٌة العلوم 
بعنوان ) التخطٌط البٌئً والتخطٌط الحضري واالستدامة بتارٌخ 

15 /11 /2017  

فً مركز التخطٌط الحضري واإلللٌمً بتارٌخ االستالل محاضرة 
8/12/2017 

العداد خطة العمل ومراحل دامة / وزارة البٌئة لجنة المدٌنة المست
 2017-10-30التنفٌذ للمدٌنة المستدامة 

 المرٌكا للمشاركة ببحث عن النفاٌات الصلبة  محاضرة السفرة
المستدامة الممام  مؤتمر اإلدارة الحضرٌة) 2017/ 15/12بتارٌخ 

 ( 6/10/2017-5فً مدٌنة نٌوٌورن 

لعمل ضمن فرٌك االستدامة البٌئٌة ل استشارٌة فً وزارة التخطٌط 
 وفرٌك المستمرات البشرٌة 

 للتنمٌة المستدامة  2022 -2018ة الوطنٌة خطة التنمٌواستشاري 
 
 
 

 الورشة الخاصة بالتنمٌة المكانٌة لألهوار
 
 2018فظة مٌسان والتً عمدت فً محا 

  ةاإلندونٌسٌتكنولوجٌة البٌئٌة والحضرٌة  استشاري فً مجلة 
  2017/ 11/ 10م بحوث وممٌٌ

الثانً العلمً المائٌة عضو لجنة علمٌة فً مؤتمر وزارة الموارد  
لوزارة الموارد المائٌة ) اإلدارة المتكاملة للموارد المائٌة لتحمٌك 

 2017ة فً العراق ( االمن المائً والتنمٌة المستدام
 

عضو اللجنة الفرعٌة الوزارٌة لمشروع وضع خطة استراتٌجٌة  
دٌدة الدارة ممتلن التراث العالمً المشكلة فً وزارة التعلٌم العالً ج

 3/7/2017مً والبحث العل

 
 
 

أو تطوٌر ثامنا: المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع  

 . التعلٌم

 السنة النشر محل البحثأسم  ت

مر التكنولوجً السابع المؤت "صالحٌة مٌاه نهر دٌالى لالستعماالت المختلفة ", 1

 /الجامعة التكنولوجٌة(

2001 

http://www.alumniportal-deutschland.org/community/pg/home/
http://www.alumniportal-deutschland.org/community/pg/home/


 

 

 

 

فً استعمال المٌاه الثمٌلة الصناعٌة  ى"تمٌٌم تجارب محافظة دٌال 2
 والبلدٌة المعالجة الغراض زراعٌة"

المؤتمر العلمً الثالث للجمعٌة 
 مٌة العرالٌة للموارد المائٌةالعل

 
 

2002 

وزارة الموارد المائٌة ضمن  ر دٌالى"تأثٌرفعالٌات مدٌنة بعموبة على تلوث نه 3
مسابمة )بحوث المرأة( وحاز 

 لثةعلى المرتبة الثا

2001 

مجلة الزراعة والتنمٌة فً  االثار البٌئٌة للصناعات الغذائٌة على مٌاه االنهار )دراسة حالة( 4
العربً ,تصدر عن  طنالو

المنظمة العربٌة للتنمٌة , 
 والزراعة , العدد الثانً

2005 

" استخدام الصٌغ الرٌاضٌة للسٌطرة على تلوث االنهار )دراسة  -5 5
 حالة(",

خطط والتنمٌة , تصدر ممجلة ال
عن مركز التخطٌط  الحضري 

 18واالللٌمً , العدد 

2008 

 2010 مجلة المخطط والتنمٌة رد الطبٌعٌة وسبل حماٌتهاوا" عٌن تمر دراسة توثٌمٌة للم -6 6

 2011 مجلة المخطط والتنمٌة ً السلع االستهالكٌة" المٌاه االفتراضٌة ف 7

 األثر البٌئً للمشارٌع التنموٌة "ٌر " دراسة أسلوب إعداد تمار 8
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤتمر العلمً الخامس للمعهد 
العالً للتخطٌط الحضري 

ت التنمٌة استراتٌجٌاواإلللٌمً )
 واالستثمار المكانً فً العراق

2009 

 2011 مجلة المخطط والتنمٌة لمناطك الصناعٌة فً المدن""التأثٌرات البٌئٌة ل 9

 2012 مجلة المخطط والتنمٌة لخضراء وأثرها فً بٌئة المحلة السكنٌة "اطك ا" دراسة تحلٌلٌة للمن 11

المؤتمر التخطٌطً الثالث  النظٌفة تاج الطالة" استعمال المخلفات الصلبة إلن 11
)النمو الحضري المفرط 

نمٌة المستدامة ( / وإمكانٌات الت
جامعة درتموند األلمانٌة و 

 جامعة دهون

2012 

12 Renewable energy types  المجلة العلمٌة تكنولوجٌا الطالة
 2(  مجلد JOCETالنظٌفة ) 

 1عدد 
 
 
 

2014 

  الدولً السادسالمؤتمر العلمً  واستدامـة المناطـك الخضراء" افظــةودوره فً المح"  الوعً البٌئً  13
لمركز التخطٌط الحضري 

واإلللٌمً )ادارة استعماالت 
 االرض  فً العراق (

2013 

ممبول للنشر فً مجلة المخطط  وعً البٌئً لدى األسرة العرالٌة فً التخلص من النفاٌات الصلبة" ال 14
 344د تابها ذي العدوالتنمٌة بك

والمنشور  2014/ 6/ 17فً 
 2016لسنة  34فً العدد 

2014 

15 Sustainable solid waste management system 
(production renewable energy) 

 

 2014 ة ادٌمن التركٌةجامعمؤتمر 



 

 

 

 

 الطالة"استثمار الطالة المتجدده لتخفٌف اثر تغٌٌر المناخ/محطات  16
 الحرارٌة

لثانً لجامعة ؤتمر العلمً االم
 الكوفه

2014 

من  البٌئةالموارد وحماٌة  المدٌنه الخضراء كاسلوب للمحافظه على 39
 التلوث",

ممبول للنشر فً مجلة الجامعة 
كتابها ذي العدد بالتكنولوجٌا، 

 2014/  12/ 4فً  107
, مجلد  1ومنشور فً ال عدد

 2014لسنة  30

2014 

 مجلة االستاذ جامعة بغداد ة فً المدٌنة, ,حمٌك االستدام"الزراعة الحضرٌة لت :3
 , 216العدد 

2016 

 –لتاثٌرات البٌئٌة لملوحة مٌاه شط العرب على استعماالت االرض "ا 19
 ضاء ابً الخصٌبدراسة تحلٌلٌة لم

مجلة حولٌة المنتدى , منتدى 
 الوطنً البحاث الفكر والثمافة

2015 

–ة حالة دراسٌة اللٌم بدرة تنمٌة المكانٌ" جصاد المٌاه وتحمٌك ال 20
 زرباطٌة

 2015 مجلة كلٌة التربٌة للبنات

معة لة جاممبول للنشر فً مج "المنزلٌة" التخطٌط إلعادة استخدام المٌاه العادمة  21
 1449بابل بكتابها ذي العدد 

ومنشور  2016/ 8/ 16فً 
فً المجلد الرابع والعشرٌن 

 2016لسنة  4العدد 

2016 

22 Water Management and Urban Sustainability 
Climate changes impact on Iraqi cities 

مجلة واسط ممبول للنشر فً 
اإلنسانٌة بكتابها ذي للعلوم 

 2016/ 4/ 26ً ف 62العدد 
ومنشورفً المجلة فً العدد 

 2016سنة  35

2016 

مجلة كلٌة التربٌة جامعة  فً سد حمرٌن(ومائٌة كهرالمحطة لالتأثٌرات البٌئٌة لكلف تمدٌر "  23
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