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ضوورو االيليمووي م ةاماووة ببووداد  با وورا  دكتووارام مووم المالوود الاووالي للتخ ووي  الح -

الستاذ الدكتار حيدر عبد الرزاق كمانة افي مةال التخ ي  البيئي .عناام ال راحة 
األنلار في الاراق)من قوة الدراسوة نلور لسي رة على تلاث ليئية ـرياات البـــــــالت " 

 2005ديالى(
 

الوودكتار حيوودر عبوود الوورزاق الماةسووتير مووم المالوود المووذكار م ةاماووة ببووداد ب  وورا   -
كمانووة اعنوواام ال راحووة " توو  ير فضووعت مدينووة باقابووة علووى تلوواث نلوور ديووالى 

"2000 
 

 1993بكالارياس هندسة مدنية مم الةاماة المستنصرية  -

 
 

  ااإليليمووويلتخ وووي  الحضووورو أسوووتاذ مسووواعد فوووي مركوووز ا 2003حاليوووا امنوووذ عوووا   -
  -:م ةاماة ببداد للدراسات الاليا 
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 مادة " مشروع التخطيط البيئي " لطلبة الدبلوم  تدريس .6
 

 تدريس " التخطيط البيئي " لطلبة الماجستير  .7
 

 -اكما يلي :االدكتارام  ال را  على ا اريح الماةستير االدبلا  -
 

" دار القوانام المودني  ياسيم علوي ب رىمشروع تخرج طالبة الدبلوم العالي   (1
في السي رم على التلواث البيئوي النواتن موم المخلفوات الصولبة من قوة الدراسوة 

 2009 -2008للعام الدراسي  بلدية ببداد الةديدة "
 

التو  يرات "الموساومة  كوام  عبواس حسوممشروع تخرج طالب الدبلوم العاالي   (2
للعااام الدراسااي  "( لووة النامميووةالدراسووة محمن قووة )البيئيووة للمن قووة الصووناعية

2008  
 

الماايوو  عاان  اريوون محووي عبوود الاهووا  مشااروع تخاارج طالبااة الاادبلوم العااالي  (3
للعااام  ( االمحميووات ال بيايووة ادار القوواانيم االت وورياات البيئيووة فووي  دامتلووا

 2009الدراسي 
 

البيئية  الت  يراتعن  م ر  ياس  حمدام  مشروع تخرج طالبة الدبلوم العالي  (4
 يالدراساللعام حالة دراسية لمن قة الازيرية الصناعية (  –للمن قة الصناعية 

2009 
 

تقواي  ناعيوة عان    ع يوة داخول حموادومشروع تخرج طالباة الادبلوم العاالي   (5
 2009 يالدراسللعام ( ميام ال ر  في محافمة البصرة 

 
 

بيئية للمن قوة ال الت  يراتعن    ألء عبد الكري  حسيم رسالة ماجستير الطالبة  (6
 يالدراسااللعااام (  الصووناعات البتراكيمياايووة فووي من قووة الزبيوور –الصووناعية 

2009 
 

تقيوي  كفواءة التاييو  لمح وات عان    ساد حميود خليفوةرسالة ماجستير الطالب  (7
من قووة الدراسووة م ووراا موواء الكوور   –تصووفية ميووام ال وور  فووي مدينووة ببووداد 

 2009( للعام الدراسي ام راا الدارة 
 

دراسووة عاان   ايمووام عبوود اللووادو علووي شااروع تخاارج طالبااة الاادبلوم العااالي م (8
من قوة الدراسوة  –تحليلية للمنا ق الخضراء اا رها فوي بيئوة المحلوة السوكنية 

 2010 يللعام الدراس( في الكاممية 405محلة 
 

دراسة ال ر البيئوي عن   احمد ياسيم زغيرالدبلوم العالي  مشروع تخرج طالب (9
 2011 يللعام الدراس( من قة الفحامة  للصناعات في

 
تقيووي  عاان    غفوورام محموواد عبوود الكووري مشااروع تخاارج طالبااة الاادبلوم العااالي  (10

 2011 يللعام الدراس( ال ار البيئية لمح ة ضخ عبد المحسم الكاممي  



 
المكواني تقيي  كفواءة التاييو  عن    كام  عباس حسمرسالة ماجستير الطالب  (11

  2011/2012( للعام الدراسي ة ببدادلمدينة ال   في مدين
 

الواعي البيئوي عان    زينو  عبواس احمودمشروع تخارج طالباة الادبلوم العاالي  (12
للعاااااام الدراساااااي  ادارم فوووووي المحافموووووة ااسوووووتدامة المنوووووا ق الخضوووووراء (

2011/2012  
 

التوو  يرات البيئيووة االحضوورية عاان    سوونام فخوورورسااالة ماجسااتير الطالااب  (13
( للعاام   االتخ وي  لعوادة اسوتخدا  هوذم الميوام ل قيلوة ماالةة الميام ا اتلمح 

  2012/2013الدراسي 
 

 
الامووارة الخضووراء عاان    نةوواى صووادق مشااروع تخاارج طالبااة الاادبلوم العااالي  (14

 2012للعام الدراسي  ( االستدامة 
 
التقيوي  البيئوي   عان مصو فى كموال الوديم مشروع تخرج طالب الدبلوم العالي  (15

للعاااام  (  مامووول سووومنت السوووليمانية  -حالوووة دراسوووية  –ة للم ووواري  اإلن وووائي
  2012الدراسي 

 
الاعي البيئي لدى  دار) عن  رياض دحا  مشروع تخرج طالب الدبلوم العالي  (16

  2012للعام الدراسي  (  السرة الارايية في التخلص مم النفايات الصلبة 
 

يوو  ال ايووة تام" عاان   غفوورام ذيووا  عبوود الحسوويماطروحااة دكتااوراه الطالبااة  (17
دراسووووة تخ ي يووووة للمح ووووات  –المتةووووددة فووووي تحقيووووق التنميووووة المسووووتدامة 
  2012للعام الدراسي  " الكلرامائية في من قة سدو داكام احدي ة

 
 اسووتخدا مةووالت ) عاان  علووي حسوويم مشااروع تخاارج طالااب الاادبلوم العااالي  (18

 2013للعام الدراسي  (ال اية المتةددة لتقليل التلاث البيئي في الاراق 
 

تقيووي  ال وور البيئووي ) عاان   ووامر ديوواام  مشااروع تخاارج طالااب الاادبلوم العااالي  (19
 2013للعام الدراسي  (   لمح ة كلرباء الناصرية الحرارية 

 
نما  ادارة المخلفوات الصولبة  عن   غيث مةيد صاح رسالة ماجستير الطالب  (20

  2013/2014( للعام الدراسي في مدينة كربعء 
 

 الزراعوة الحضوورية لتحقيووقعاان   زينوو  عبوواس احمود ةطالبارساالة ماجسااتير ال (21
  2014( للعام الدراسي  الستدامة في المدينة

 
 
م وكلة الملاحوة فوي ميوام عان   ع يوة داخول الابوادو رسالة ماجستير الطالب  (22

   2014( للعام الدراسي     الار  اتا يراتلا البيئية
 



 -اكما يلي : مذكارمناي ة ا اريح الماةستير االدبلا  في المالد ال -
 

التاةلات التخ ي ية للحد مم  الموسوم "(محمد قاسم عباس  مشروع تخرج طالب الدبلوم  .1
 26/1/2009" بتاريخ  مصان  الزيات النباتية –تا ير الصناعات الملا ة للميام 

  
اهميوة تقيوي  ال ور البيئوي فوي الموسوم " (شروق سعد قاسم   مشروع تخرج طالبة الدبلوم  -2

  "ار المااي  الصناعية حالة دراسوية ال وركة الااموة للصوناعات الق نيوة فوي الكامميوةاختي
  22/1/2008بتاريخ 

 
دراسووة ال ووار البيئيووة الموسااوم "   (رجاااء شااناوه علااي مشااروع تخاارج طالبااة الاادبلوم  -3

لمح ووات ال ايووة الكلربائيووة باسووتخدا  اسوولا  تقيووي  ال وور البيئووي حالووة دراسووية مح ووة 
  2008م1م28لنتاج ال اية الكلربائية " بتاريخ  ةنا  ببداد

 
كفوواءة التاييوو  المكوواني للمنووا ق "  (نيااان محمااود مجيااد  الاادبلوم ةمشااروع تخاارج طالباا -4

"  متنووزم زيانوول حالووة دراسووية –الخضووراء لغووراض ترفيليووة ضوومم المحلووة السووكنية 
 26/10/2010بتاريخ 

 
" تقيووي  ال وور القانانيووة سااوم المو (عااادا احمااد جباار  مشااروع تخاارج طالااب الاادبلوم  -5

"   الخاصة بالةاان  البيئية ضمم التصامي  الساسية للمدم حالوة دراسوية مدينوة ببوداد
  24/2/2008بتاريخ 

 
تلاث ميام الهواار الموسوم "  (عبد الحسن طاهر جدران  مشروع تخرج طالب الدبلوم  -6

 2010"  دراسة ت بيقية تحليلية لميام هار ابا زرك
 

الموسااوم " التااااير البيئااي لمنطقااة   (اناايس حاااتم حساان  تخاارج طالااب الاادبلوم مشااروع  -7
  2010الزعفرانية الصناعية على البيئة المحيطة " 

 
دار المنوا  فوي ت وكيل مناقشة رساالة ماجساتير للطالباة   ناور ساعد جاابر( الموساومة "  -8

 2010"  عمرام مدينة ببداد –الم لد الحضرو للمدينة 
 

تسوواير ال وور البيئووي لماجسااتير للطالااب   تركااي عااامر تاياام ( الموسااومم مناقشااة رسااالة ا -9
 2011 مصفى الدارة انماذةا ( –للمنتةات النف ية في البيئة الحضرية 

 
" اسووتخعص مناقشااة رسااالة ماجسااتير للطالبااة   سااارة عبااد الفتااام جعفاار( الموسااومة  -10

"   نيووة لمدينووة الكامميووةدراسووة ميدا –مؤ وورات السووتدامة البيئيووة فووي الموودم التقليديووة 
2011 

 
تقيووي  اا ووار البيئيووة للمالوودات "  (رنااا حااازم حساان  شااروع تخاارج طالبااة الاادبلوم م -11

  2012"   الكلربائية في مدينة ببداد
 
تو  ير  ن واء الموساوم " (احماد عمااد الادين عباد المانعم   مشروع تخرج طالب الادبلوم  -12

   2012"  في المدم األرضالسداد على تبيير الليكل الحضرو لستامالت 
 



رؤية مستقبلية مناقشة رسالة ماجستير للطالبة   مياسة فرقد عبد الرحيم ( الموسومة "  -13
 2012" في ت اير البنى التحتية الخضراء في مديم ببداد 

 
التووا يرات البيئيووة مناقشااة رسااالة ماجسااتير للطالااب   عااادا خليفااة نااوار ( الموسااومة "  -14

"  حالووة دراسووية –قائمووة علووى البيئووة المةوواارة مصووفى بيةووي الناتةووة عووم المصووافي ال
2012 
 

" الماووايير االمؤ وورات مناقشااة اطروحااة الاادكتوراه   كااريم حساان علااوان ( الموسااومة  -15
"  منوووا ق سوووكنية مختوووارة فوووي مدينوووة ببوووداد –التخ ي يوووة فوووي تةليوووز مووواء السوووالة 

5/11/2012 
 

تقيوي  ال ور هاشام  ( الموساومة "  مناقشة رسالة ماجستير للطالب   حسام عباد المطلاب -16
 2013"  من قة الدراسة ناحية الكرمة  -البيئي لتخ ي  استامالت الرض 

 
خ ة عمل مقترحل لت اير الموسوم "  (دعاء حميد خلف  الدبلوم  ةمشروع تخرج طالب -17

 2013"  الن ا  الزراعي في محافمة بابل 
 
 
 –التقيي  البيئوي لنلور البورا  وم " الموس  (عباس عودة مشروع تخرج طالب الدبلوم  -18

 2013"  من قة الدراسة    ال  رة في يضاء ال  رة 
 
 

تووات ر البيئووي لمااموول الموسااوم "   (عاا ء قاساام عطيااة مشااروع تخاارج طالااب الاادبلوم  -19
 2014الزيات في محافمة ميسام " 

 
ة دراسووة ال ووار البيئيووالموسااوم "  ( باساام شاامخي رهااا مشااروع تخاارج طالااب الاادبلوم  -20

 2014للمنا ق الصناعية للمدم الارايية  " 
 
 
تووات ر البيئووي لمااموول الموسااوم "  ( انفاااا علااي حسااين الاادبلوم  ةمشااروع تخاارج طالباا -21

 2014الزيات في محافمة ميسام تقيي  كفاءة البنى التحتية في ي اا ببداد الةديدة " 
 
ل وور البيئووي تقيووي  االموسااوم " ( شااموس عبااد السااتار الاادبلوم  ةمشااروع تخاارج طالباا -22

 2014"  للصناعات البذائية 
 

المت لبوات التخ ي يوة الموساوم "   (ناورة صابحي رحايم الادبلوم  ةمشروع تخرج طالب -23
 2014البيئية للمدم " 

 
ادارة الميووووام " مناقشااااة رسااااالة ماجسااااتير للطالبااااة   هالااااة علااااي مياااار ( الموسااااومة  -24

 2014"   ياانية من قة الدراسة مدينة الد –الصالحةلل ر  لماالةة ال حة 
 
التقيي  البيئوي السوتراتيةي " مناقشة اطروحة الدكتوراه   سعاد جابر لفتم ( الموسومة  -25

 2014"  للتخ ي  المكاني االبرامن االسياسات التنماية 



 
تقواي  المنوا ق " مناقشة رسالة ماجستير للطالب   صالح ساليمان كشاا( ( الموساومة  -26

 2014"  الخضراء االمفتاحة
 

تقيي  التوا يرات البيئيوة  "ة رسالة ماجستير للطالبة  سعاد فؤاد خماس( الموسومة مناقش -27
 2014على الم لد الحضرو لل اارا التةاريل  " 

 
 
دراسوة اايو  حوال " مناقشة رسالة ماجساتير للطالاب   احماد نعايم شامخي ( الموساومة  -28

 2014"  خدمات الماء االمةارو لمدينل الكات
 
 
 
 

  ة:ا  الدراسياعلعا  في التخصص البيئي مسؤالة  لبة الدبل -
 (2012 -2011( وللعام  2011- 2010و  (  2010- 2009(  و 2009 – 2008  

 
  في ازارة الماارد المائية 2003 -1994عملت للفترة  -

كمهندسااة مدنيااة مسااوؤلة عاان تصاااميم مشااارية الااري وصاايانة منشاا تها  كمااا اشاارف             
 -:ونفذ  عدد كبير منها

  إدارة مياه الري 

  تصميم مشارية الري   قنوا  اإلرواء( مة منشاتها 

 اإلشراف على أعماا صيانة مشارية الري 

  تصميم وانشاء بناية مركز مديرية الري في محافظة ديالى 

 )تنفيذ مشروع إنشاء قناة أروائية مة منشاتها  على نهر الخالص العام 

 ري ترميم  وتنفيذ ابنية االداره في شعب ال 
 
 

وللفتاارة  (2004-2002  للمعهااد المااذكور عضووا فووي المكتوو  الست ووارو التخ ي ووي -
  -للوق  الحالي ( عمل  خ ا هذه الفترة عدة مشارية وهي: -2010 
 

: اعداد دراسة للمكتب االستشاري التخطيطي حوا واقة الخادما  الصاحية لمحافظاة دياالى  االا 
 شاكر   باالشتراك مة د.كاما الكناني ود. عامر

دراسووة التنبووؤات السووكانية االخوودمات الصووحية لبايووة عووا  " وكاناا  الدراسااة تحاا  عنااوان 
 لمحافمة ديالى"  2015

 تهدف الدراسة الى :
وضااة تصااورا  لواقااة المراكااز الصااحية لمحافظااة ديااالى ماان ناحيااة توزيعهااا المكاااني  -1

 .2002مة تقييم لهذه التوزيعا  في عام  2015والنوعي لسنة الهدف 
الت كيد علاى التوزياة الهرماي للخادما  الصاحية االولياة علاى مساتوظ المحافظاة لتقلياا  -2

الازخم علاى المستشافيا  ماان جهاة وتقاديم افضاا الخاادما  الصاحية للماواطن مان جهااة 
 اخرظ.

 



  -للمدن::دراسة تقييم البيئي االستراتيجي  للتصميم االساس    انيا
 .2008  الناصرية  -1
 .2008  الصايرم  -2
 .    2008       بدرم  -3
 2009     تكريت  -4
 2009    الدباني -5
 2010    الدةيل  -6
  2010 الضلاعية -7
 2012      حدي ة -8
   2012    براانة  -9
   2012   الحقعنية -10

 
المسح السياحي لمحافظة ديالى مة المشااركة فاي رسام االساتراتيجية الخاصاة باالنهو  :    ال ا

 2011 المستقبلية للحركة السياحية في المحافظة  بالواقة السياحة لمحافظة ديالى والتنبؤا 
 2011: المسح الخاص بالبيو  الترااية في محافظة ديالى مة التوايق المعماري لها رابعا  

 البحاث المن ارة  -
 
" بحث مقادم الاى الماؤتمر التكنولاوجي  صعحية ميام نلر ديالى لعستامالت المختلفة" -1

 . مشترك( 2001ة  ايار/السابة /الجامعة التكنولوجي
 
 تقيي  تةار  محافمة ديوالى فوي اسوتامال الميوام ال قيلوة الصوناعية االبلديوة الماالةوة" -2

الاالاث للجمعياة العلمياة العراقياة للماوارد لعلمي اقدم الى المؤتمر مبحث ",لغراض زراعية
 . مشترك( 2002المائية في اذار /

 
" بحث مستا عن االطروحة مقدم الى ديالىاث نلر "ت  يرفااليات مدينة باقابة على تل -3

 وحاز عى المرتبة الاالاة. 2001وزارة الموارد المائية ضمن مسابقة  بحوث المرأة( لعام 
 
" بحث منشور مجلة " ال ار البيئية للصناعات البذائية على ميام النلار )دراسة حالة( -4

نظماة العربياة للتنمياة والزراعة العادد الزراعة والتنمية فاي الاوطن العرباي  تصادر عان الم
 . مشترك( 2005الااني كانون اوا  

 
بحث منشاور   " استخدا  الصيغ الرياضية للسي رة على تلاث النلار )دراسة حالة(" -5

مجلة المخطاط والتنمياة   تصادر عان المعهاد العاالي للتخطايط الحضاري وال قليماي  العادد 
 . مشترك( 2008  18
 
  منشااور   مجلااة  دراسووة تا يقيووة للموواارد ال بيايووة اسووبل حمايتلووا " " عوويم تموور -6

  مشترك  2010المخطط والتنمية   المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي  
 
"   منشااور   مجلااة المخطااط والتنميااة    " الميووام الفتراضووية فووي السوول  السووتلعكية -7

   منفرد 2011المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي  
 



  منشاور فاي الماؤتمر  " دراسة أسلا   عداد تقارير األ ر البيئي للم اري  التنماية"  -8
العلماااي الخاااامس للمعهاااد العاااالي للتخطااايط الحضاااري واإلقليماااي  اساااتراتيجيا  التنمياااة 

  منفرد  2009/ 25/11 -24واالستامار المكاني في العراق للفترة من 
 
  منشاور   مجلاة المخطاط والتنمياة    نا ق الصناعية في المودم"الت  يرات البيئية للم" -9

  مشترك 2011المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي  
 
منشااور     " دراسووة تحليليووة للمنووا ق الخضووراء اأ رهووا فووي بيئووة المحلووة السووكنية " -10

 شترك م 2012العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي   المالدمجلة المخطط والتنمية  
 
" منشااور فااي المااؤتمر ال ايووة النميفووة  إلنتوواجاسووتامال المخلفووات الصوولبة "  -11

 9/ 30التنمية المساتدامة ( للفتارة  وإمكانيا التخطيطي الاالث  النمو الحضري المفرط 
 مة جامعة دهوك .  األلمانية  مشترك   جامعة درتموند  2012/ 3/10 –
 

 
للطاقة   لااني ا لدولينشر  في المؤتمر ا" مقبوا لل استامالت ال اية النميفة"  -12

  منفرد 2013 /  1/  20-19 ( دبي  ICCGEالنظيفة والخضراء في دبي 
 
 
   "ااستدامووـة المنا ووـق الخضووراء "  الوواعي البيئووي ادارم فووي المحافمـووـة  -13

منشااور فااي المااؤتمر العلمااي الاادولي  السااادس  لمركااز التخطاايط الحضااري واإلقليمااي 
   مشترك 2013/  5/  16-15  االر   في العراق ( للفترة  ادارة استعماال

 
  " " الوواعي البيئووي لوودى األسوورة الاراييووة فووي الووتخلص مووم النفايووات الصوولبة -14

 2014منشور   مجلة المخطط والتنمية  المعهد العاالي للتخطايط الحضاري واإلقليماي  
  مشترك

 
منشاور   مجلاة   لكور  "" الت  يرات البيئية لمح ة ماالةة الميام ال قيلة فوي ا -15

  مشترك 2014المخطط والتنمية  المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي  
 

 البحاث ييد الن ر 

 وحماية البيئة من التلوث المدينة الخضراء كأسلوب للمحافظة على الموارد -1
 على المناطق الزراعية في مدينة بعقوبة  وأثرهالتوسع العمراني  -2

 مدن االستدامة البيئة لل -3
 التخطيط إلعادة استخدام المياه العادمة المنزليه  -4
 نظام ادارة المخلفات الصلبة المستدام ) انتاج طاقة نظيفة متجددة(  -5
 ادارة المياه واالستدامة ) تاثيرات التغيرات المناخية على المدن العراقية (  -6
 المصري  القانون  مقارنة بين قانون صيانة مياه االنهار السوري و -7

 



 
 -:لدارات التدريبية ا

في  2009/ 12/ 17لغاية  24/11للفترة  ألمانيا الميام في  دارةعم دورة  -
   جامعة درسدن 

لغاية  18/4( للتدريسيين في جامعة بغداد للفترة 138التربوي   للت هيادورة  -
17 /5  /2010  

ة لغاي18/4( للتدريسيين في جامعة بغداد للفترة 112دورة في اللغة العربية   -
17/5 /2010   

الدولية في سيؤا KOICA اقامتها منظمة كويكا  كاريا الةنابيةه تدريبية في دولم ردو -
  2008/ 1/10الى  9/ 15( للفتره من ميام الرو اتقنياتل  دارة)بعنوان 

 
في مركز الحاسبة االلكترونية في دورة حاسوب ألغرا  الترقية العلمية  -

 2010/  1/7ولغاية  27/6جامعة بغداد للفترة 
 

 2003دوره حاسبة لمدة شهر في مركز الحاسبة / جامعة بغداد  -
 

 2002دوره تصميم منشا  الري في مقر وزارة الموارد المائية  -
 

 2001دورة في تقنيا  وادرة مياه الري في وزارة الموارد المائية  -
 
 الت كرات

 .شكر وتقدير من رئاسة جامعة بغداد  .1
 .2عدد   واإلقليميلتخطيط الحضري امركز شكر وتقدير من عمادة  .2
 .شكر وتقدير من عمادة كلية الهندسة في جامعة ديالى  .3
شكر وتقدير من وزير التخطيط عن رئاسة اللجنة التحضيرية للندوة العلمية  .4

 .السابعة عشر لمعهد التخطيط الحضري واإلقليمي 
شكر وتقدير من رئاسة الجامعة التكنولوجية عن إلقاء محاضرة ضمن  .5

 .لموسم الاقافي لمركز بحوث البيئة في الجامعة المذكورة ا
ندوة المكتب  أعمااشكر وتقدير من المكتب االستشاري التخطيطي عن  .6

 .االستشاري 
التخطيط الاالث لجامعة للمشاركة بمؤتمر ركز شكر وتقدير من عمادة الم .7

 .درتموند األلمانية المقام في دهوك
بمحاضرة بعقوبة للمشاركة بندوة علمية  شكر وتقدير من المعهد التقني في .8

 عن المياه االفتراضية .
عن ادارة الندوة  التخطيط الحضري واإلقليميمركز شكر وتقدير من عمادة  .9

 العلمية التاسعة عشر ورئاسة اللجنة التحضيرية فيها .
عن ادارة  التخطيط الحضري واإلقليميمركز شكر وتقدير من عمادة  .10

 يير االسكان التابة للمكتب االستشاري التخطيطي.ندوة مشروع تحديث معا



 : االنداات  تلمؤتمراا

 ناا الم اركة  مكام أناقادها السنــة  الاناام  ت

) بحث م باستر 

 حضار(

  دارة الميام لمدة  لر 1
 

ام اركة   تدري  م ةاماة درسدمفي ألمانيا 2009

( 138دارة للتاهيل الترباو ) 2 ببحث

 للتدريسييم

 تدري  ةاماة ببداد 2010

 تدري  ةاماة ببداد 2010 (112دارة في اللبة الاربية ) 3

 تدري  كايكا م كاريا الةنابية 2008 يا  14لمدة  ادارة ميام الرو اتقنياتل 4

دارة الحاسا  لغراض التريية  5

 الالمية

 تدري  ةاماة ببداد م مركز الحاسبة 2010

 لتخ ي الماتمر الالمي الخامس لمالد ا 6

 الحضرو للفترة 

 م اركة ببحث ا مقيي  ةاماة ببداد م مالد التخ ي  2009

 في الاراق مؤتمر التنمية اليليمية 7
 لةاماة دارتماند  11م5-3للفترة 

 م اركة بحضار ةاماة صعح الديم م اربيل 2011

نداة علمية حال الملا ات البيالاةية  8
 للماء اباض الماالةات المقترحة للا

 ةاماة ببداد  10م18في 

 كلية الالا  ميس  علا  الحياة 2011

 

 ةاماة ةاماة ببداد

 م اركة بحضار

بلدو المؤتمر الالمي لتنمية الاعي ال 9
أيامتل أمانة    29-28في الاراق للفترة 

 ببداد

 مشاركة ةاماة ببداد 2012
بحضور وتقييم 

النداة الالمية الساباة ع ر االتي  10 بحوث
المالد على ياعة ازارة  اياملا

  4م 19-18التخ ي  للفترة 

رئيسة اللجنة  ازارة التخ ي  2012
التحضيرية للندوة 
ومشاركة بورقة 

 بحاية 

احتفالية الذكرى التسايم لت سيس  11
كلية اللندسة في ةاماة ببداد 

 نيسام   4بتاريخ 

 مشاركة بالحضور  ةاماة ببداد م كلية اللندسة  2012

الم اري  الت ايرية لمراكز نداة  12
 المدم الارايية 

 نيسام  5بتاريخ 

ةاماة ببداد م يس  اللندسة  2012
 المامارية 

 مشاركة بحضور 

محاضرة " اللندسة اإلدارية كمدخل  13
 لتحسيم ةادة األداء الةاماي "

  3م  14بتاريخ 

ةاماة ببداد م مالد التخ ي   2012
 الحضرو االيليمي 

  مشاركة بحضور

نداة " بيئة ببداد بيم ذاكرة التاريخ  14
 اامال المستقبل

مركز بحاث البيئة م الةاماة  2012
التكنالاةية بالتااام م  بيئة 

 ببداد 
 

 مشاركة بحضور 

المؤتمر التخ ي ي ال الث )النما  15
الحضرو المفر  اامكانيات التنمية 

  2012م 10م3 –9م30المستدامة( 

أللمانية ةاماة درتماند ا 2012
 اةاماة دهاك 

 مشاركة ببحث 

 



 
 ايامة محاضرات تاعية بمةال التخ ي  البيئي :

 
ماالةة المخلفات الصلبة االسائلة ك ريقة إلنتاج غاز محاضرة بعنوان    -1

ألقي  في معهد التخطيط المي ام اتقليل التلاث ااستدامة الماارد (
 2012الحضري واإلقليمي / جامعة بغداد   نيسان 

 
( محاضرة  الميام الفتراضية في السل  الستلعكيةحاضرة بعنوان   م -2

ألقي  في مركز بحوث البيئة / الجامعة التكنولوجية وذلك ضمن فعاليا  
وفي اطار التعاون مابين المعهد والمركز المذكور المركز في الموسم الاقافي 

الساعة  2012/  5/  16  بتاريخ وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين
 صباحا  10
 
( محاضرة ألقي  في قسم استدامة الماارد المائية  محاضرة بعنوان   -3

الهندسة المعمارية في جامعة ص م الدين في اربيا ضمن اليوم الاقافي 
للقسم ووفق دعوة رسمية من قبلهم في اطار رفة مستوظ الوعي البيئي   

 ظهرا  12:30الساعة  2012/  5/  21بتاريخ 
 
 أقيم حضير واإلشراف للندوة العلمية السابعة عشر لمعهد التخطيط التي الت -4

تخ ي  التنمية المستدامة خ اة نحا في وزارة التخطيط والموسومة   
 بحث فيها  إلقاءمة  2012م 4م  19 -18 ( للفترةحماية البيئة 

 
 اإلسكانالتحضير واإلشراف على ندوة المكتب االستشاري الخاصة بمعايير  -5

  2012ضري الح
 
لمؤتمر العلمي الدولي ل رئيس لجنة التنسيق وعضو اللجنة التحضيرية  -6

 2013 السادس لمركز التخطيط الحضري   إدارة األراضي ( 
 
إعداد وتنفيذ ورشة عما بالتعاون مة وزارة البيئة حوا "تكاليف التدهور  -7

 وبموجب أمر 2013/ 11/ 10-9البيئي " التي أقيم  في البصرة للفترة 
وقد ألقي  في هذه الورشة  2013/ 11/ 4في  5013وزارة البيئة المرقم 

من  نتدريسيي 5محاضرا  ألقي  من قبا  10محاضرتين  من مجموع 
 مركز التخطيط الحضري واإلقليمي بعنوان :

   التقييم البيئي للمشروعا  (
   االستدامة البيئية للمدن ( 

 



في السلة االسته كية ( في المعهد  إلقاء محاضرة حوا   المياه االفتراضية -8
/  18في  4592التقني في بعقوبة بناءا على دعوة موجهة من المعهد بكتاب 

11  /2013  
 
 المشاركة في مشروع اون الين على الموقة االلماني -9

 schland.org/community/pg/homedeut-www.alumniportal/ 
حوا التغيرا  المناخية والفيضانا  التي تصيب المناطق جراء اإلمطار 
الغزيرة وقد عمل  قي فريق مة مجموعة فرق وقد نلنا المركز السادس من 

فريق عن مشروع الفيضانا  في مندلي جراء التغيرا   24مجموع 
ة ضمن مجموعة من خبراء المناخية وكان  المشاركة العراقية الوحيد

ومتخصصين في العالم وحصلنا على شهادة المشاركة الرسمية بذلك علما ان 
االختيار تم من قبا أساتذة مختصين وقم تم اختيارنا من مجموع 

 مشارك من كا أرجاء العالم.600
التحضير واداره الندوة العلمية التاسعة عشر الموسومة   دور  -10

يرا  المناخية على المدن العراقية ( والقاء التخطيط في الجد من التغي
الحلال التخ ي ية لماالةة م كعت الفيضام الناتن محاضرة فيها بعنوان " 
 " عم التبيرات المناخية

 
مدير تحرير مةلة المخ   االتنمية في مركز التخ ي  الحضرو االيليمي 

 للدراسات الاليا اهي مةلة محكمة علميا 
 
 
 
 
 

  البحاث المقيمة
 للمؤتمرا  وللمج   العلمية ورسائا الماجستير   31/6/2013لغاية 
 ( بحث  55  
 

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

