
 السيرة الذاتية

 االسم : سعاد جابر لفتة 

 . 1972تاريخ ومكان الوالدة : بغداد  

 العراق  –االقامة : بغداد 

 التخصص العام : ماجستير تخطيط حضري واقليمي .

 تقييم بيئي وتقييم االستدامة  –التخصص الدقيق : تخطيط بيئي 

 التحصيل العلمي : 

 1994بغداد بكالوريوس هندسة المساحة / جامعة  -
معهد التخطيط  الحضري  –ماجستير في التخطيط الحضري واالقليمي / جامعة بغداد  -

 واالقليمي للدراسات العليا .
 تخصص تخطيط بيئي وتقييم بيئي استراتيجي –دكتوراه تخطيط حضري واقليمي  -

 اللغات :
 العربية  -
 االنكليزية  -

 جهة العمل الحالية :
 التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا.معهد  –مدرس / جامعة بغداد  -

 البحوث العلمية المنجرة :
استخدام اسلوب التقييم البيئي االستراتيجي في االستدالل على االثار المصاحبة  -

 . 2006 للمشاريع الصناعية ضمن المخططات االساسية للمدن ) رسالة ماجستير (
 التنمية المستدامةالتنمية  البشرية المستدامة في ظل مفاهيم  -

 . 2012 )التحول نحو االستدامة في التخطيط التنموي (  
- (The Use of Solid Waste to Produce Clean Energy بحث مشترك : )

 مشارك في مؤتمر جامعة دهوك. 2012، 



 .  2012، الطاقة البديلة في العراق لحل ازمة الطاقة  افاق استثمار مصادر -
 وااليفادات :النشاطات العلمية 

تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام المشاركة في المؤتمر الدولي  -
 . 2012عمان  والخاص

المشاركة في المؤتمر الدولي الذي اقامته جامعة دهوك وجامعة دورتموند االلمانية في  -
 دهوك والمعنون:

  "Rapid Urban Growth and Opportunities for Sustainable 

Development" 

  2012عمان  –المشاركة في ورشة عمل عن التخطيط التنموي  -

تخطيط التنمية المستدامة خطوة نحو حماية المشاركة في الندوة العملية الموسومة "  -

 . 2012البيئة " الذي اقامه معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 

يم العالي للمشاركة في الدورة التدريبة الصيفية في تم ترشيحي من قبل وزارة التعل -

 Ecology and Management of Urban Greenجامعة هلسنكي عن:  
Space ،2011. 

 33rd International Postgraduate قبولي في الكورس التدريبي المعنون : -
Course on Environmental Management for Developing and 

Emerging Countries  في جامعة درسدن االلمانية والذي ينظمه المركز الدولي

 .C I P S E Mللدراسات العليا في االدارة البيئية 

 اللجان العلمية :

 عضو اللجنة التحضيرية في الندوات التالية والتي اقامها  المعهد : -

  2012ندوة  تخطيط البيئة خطوة نحو االستدامة . 

  2011المقدسة ندوة ادارة المدن. 

  2009ندوة عن السكن العشوائي . 

  

   

 كتب الشكر : 
  .2012كتاب شكر من الدكتور علي الشكري وزير التخطيط   -
 من السيد عميد معهد التخطيط الحضري واالقليمي . 8كتب شكر عدد  -
 .2009كتاب شكر من السيد رئيس جامعة بغداد  -

 
 معلومات االتصال :

  j_suaad@yahoo.comالبريد االلكتروني :  -
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