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 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 1997 قسم هندسة العمارة –كلية الهندسة  جامعة بغداد

 2000 مركز التخطيط الحضري واالقليمي جامعة بغداد ماجستيرال

 هالدكتورا

 

 2006 مركز التخطيط الحضري واالقليمي جامعة بغداد

    أخرى

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 اً : التدريس الجامعي .ثالث 

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

 االن -2002 بغداد مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 2006-2000 بغداد محاضر خارجي –قسم هندسة العمارة  –كلية الهندسة  2

 2013-2012 التكنلوجيا محاضر خارجي –قسم هندسة العمارة  3

 2013 بغداد محاضر خارجي -لزراعةكلية ا 4

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 االن-2016 مركز التخطيط الحضري واالقليمي معاون العميد 1

 االن -2002 لتخطيط الحضري واالقليميمركز ا تدريسي  2

 2016 -2007 مركز التخطيط الحضري واالقليمي المقرر -امين الهيئة المشرفة  3

 2014-2008 مركز التخطيط الحضري واالقليمي مدير مجلة المخطط والتنمية 4

 2004-2002 مركز التخطيط الحضري واالقليمي مدير المكتب االستشاري التخطيطي 



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2016 تحليل التصميم في التخطيط /دكتوراة مركز التخطيط 1

 2015 / دكتوراة 1استوديو التخطيط  مركز التخطيط 2

 2014 بيئية /ماجستيرالقوانين والتشريعات ال مركز التخطيط 3

 2014 القوانين والتشريعات التخطيطية /ماجستير مركز التخطيط 4

 االن -2007 الحضري /ماجستير التخطيطي المشروع مركز التخطيط 5

 االن -2007 /ماجستير 1استوديو التخطيط  مركز التخطيط 6

 االن -2007 /ماجستير 2استوديو التخطيط  مركز التخطيط 7

 2015-2010 اساليب في تخطيط استعماالت االرض الحضرية / دبلوم التخطيطمركز  8

 مركز التخطيط 9
 اساليب في تخطيط استعماالت االرض الحضرية / دبلوم

2010-2015 

 2015-2010 الحضرية / دبلوم االرض استعماالت مركز التخطيط 10

 2007-2005 الحضري /دبلوم التخطيطي المشروع مركز التخطيط 11

 

 :التي أشرف عليها(  دبلوم -، مشاريع التخرج  الرسائل ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس دكتوراة -االطروحة  اسم ت

التنمية الحضرية المستدامة: مدخل تخطيطي في  1

 الحوكمة الرشيدة والقيم االخالقية

 2016 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 

 السنــة مـــالقس ماجستير - ةرسالال اسم ت

دراسة تحليلية  –عمارة الحداثة في تخطيط المدن  1

 شارع اخلفاء انموذجا –لعمارة الحداثة في بغداد 

 2009 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

دور السياق الحضري في تحقيق البيئة العمرانية  2

المستدامة..دراسة تحليلية مقارنة لشوارع منتخبة من 

 حي الوحدة

 2010 التخطيط الحضري واالقليمي مركز

نظم التكيف البيئي في المدن التقليدية واثرها في  3

 استخالص مؤشرات للمدن المعاصرة

 2010 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

دور المخططات االساسية في ابراز هوية المشهد  4

 الحضري لمركز مدينة البصرة

 2011 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

العوامل المؤثرة في تحديد المعايير االسكانية الحضرية  5

 دراسة تخطيطية لمناطق منتخبة في العراق –

 2011 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

تقييم التأثيرات البيئية على المشهد الحضري للشوارع  6

 التجارية

 2012 مركز التخطيط الحضري واالقليمي



 

 

 

 

 

 

 

ودورها في تشكيل  القوانين والتشريعات التخطيطية 7

 مورفولوجية المدينة

 2012 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 -المدن الخضراء وعملية التمرحل للوصول لالستدامة 8

 حالة دراسية مدينة عراقية

 2016 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 -اشكالية مجتمع العشوائيات السكنية في مدينة بغداد 9

 دراسة  اجتماعية حضرية

 2016 ركز التخطيط الحضري واالقليميم

النمو الذكي واستدامة المظهر البصري للفضاءات  10

 السكنية

 2014 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 

 السنــة مـــالقس دبلوم -مشروع التخرج  اسم ت

 2007 مركز التخطيط الحضري واالقليمي تقييم التصميم االساسي لمدينة العزيزية 1

منطقة الدراسة محلة  –وجية المحلة السكنية مورفول 2

 الشرقية في الكوت

 2007 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 2008 مركز التخطيط الحضري واالقليمي تقييم كفاءه الشوارع والطرق في منطقة البياع 3

 2008 مركز التخطيط الحضري واالقليمي تقييم الخدمات التعليمية في بلدية الغدير 4

 –خطيط استعماالت االرض السكنية في مدينة الصدر ت 5

 نموذجا 536محلة 

 2008 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

تطبيق سياسات التجديد الحضري في تطوير شارع  6

 الرشيد

 2009 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 –التلوث البصري وتاثيرة على المشهد الحضري  7

 منطقة الدراسة الكاظمية

 2009 التخطيط الحضري واالقليمي مركز

منطقة  –اثر تغيير االستعمال على المناطق الخضراء  8

 الدراسة قضاء العزيزية في محافظة واسط

 2009 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

كفاءة التوقيع المكاني للمناطق الخضراء الغراض  9

متنزة زيونة حالة  –ترفيهية ضمن المحلة السكنية 

 دراسية

 2010 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

منطقة الدراسة القرية  –اثر العولمة في نمط االسكان  10

االيطالية ونماذج من القرى االنكليزية واالمريكية في 

 اربيل

 2010 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 2011 يميمركز التخطيط الحضري واالقل اثر االستعمال الترفيهي على مورفولوجية المحلة 11

تقييم توزيع المناطق الخضراء في مدينة الديوانية  12

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 2011 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

التوسع الحاصل في الحضرة الكاظمية ومدى تاثيره  13

 على البنية الحضرية للمنطقة المحيطة

 2012 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 2013 مركز التخطيط الحضري واالقليمي ير الحضري لمنطقة السنكالتطو 14

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
 اركة بحثمش–لجنة تحضيرية  الحضري واالقيمي مركز التخطيط 2005 المؤتمر العلمي الرابع 1

 لجنة تحضيرية –لجنة علمية  الحضري واالقيمي مركز التخطيط 2009 المؤتمر العلمي الخامس 2

 لجنة تحضيرية الحضري واالقيمي مركز التخطيط 20013 المؤتمر العلمي السادس 3

 لجنة تحضيرية الحضري واالقيمي مركز التخطيط 2016 المؤتمر العلمي السابع 4

5     

6     

7     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 مديرية التخطيط العمراني -محافظة واسط –استشاري  عضوية لجنة الدراسات العليا

 UN-HABITATمنظمة الهبيتات االمم المتحدة  –استشاري  رئيس لجنة االستالل

  عضوية لجنة القبول لطلبة الدراسات العليا

 

أو تطوير نا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثام 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

التغير في النسيج العمراني واثره في المشهد الحضري للمنطقة  1

 .2000حالة دراسية لمنطقة الشيخ بشار"،–التقليدية 

 2000 رسالة ماجستير

سالمي وتحديات العولمة ،بحث مقدم الى التخطيط في الفكر اال 2

الندوة العلمية الرابعة التي اقامها مركز التخطيط الحضري 

 .2005واالقليمي للدراسات العليا 

 2005 المؤتمر العلمية الرابع

–اثر العولمة في تغير ادراك الصورة الذهنية للفضاءات الحضرية  3

 .2006دراسة لشوارع تجارية منتخبة من مدينة بغداد"

 2006 اطروحة دكتوراة

4 
 العولمة وهوية بنية الصورة الذهنية للفضاءات الحضرية

 2007لسنة  17العدد  مجلة المخطط والتنمية

5 Aesthetic Elements of Urban Townscape of al 

Nasiriyah City" 

 2009لسنة  21العدد  مجلة المخطط والتنمية

6 
 دادعمارة الحداثة في تخطيط مدينة بغ

 2010لسنة  22لعدد ا مجلة المخطط والتنمية

7 
 النشوء والتطور -المراحل المورفولوجية للمحــــلـة الســـكنية 

 2011لسنة  23العدد  مجلة المخطط والتنمية



 

 

 

 

 

 

 

منطقة الدراسة مدينة  -التشكيل الحضري و البصري للمدينة  8

 بلدروز

 2012لسنة  26لعدد ا مجلة المخطط والتنمية

دراسة إستقصائية -إلستدامة البصرية في الفضاءات السكنية ا 9

 للفضاءات الخارجية في مجمعات سكنية منتخبة من بغداد

 2015لسنة   32 العدد مجلة المخطط والتنمية

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

     عضو نقابة المهندسين العراقية 

    طيطيعضو المكتب االستشاري التخ 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2008 عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي كتاب شكر وتقدير 1

 2009 عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي كتاب شكر وتقدير 2

 2010 كز التخطيط الحضري واالقليميعميد مر كتاب شكر وتقدير 3

 2011 عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي كتاب شكر وتقدير 4

 2012 االمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب شكر وتقدير 5

 2012 مكتب امين بغداد كتاب شكر وتقدير 6

 2012 عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي كتاب شكر وتقدير 7

 2012 االعمار واالسكان  وزير كتاب شكر وتقدير 8

 2012 المرصد الحضري -الندوة العلمية  كتاب شكر وتقدير 9

 2012 الجامعة التكنلوجية –قسم هندسة العمارة  – عميد كر وتقديركتاب ش 10

 2012 عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي كتاب شكر وتقدير 11

 2012 تكنلوجيةالجامعة ال –قسم هندسة العمارة  – عميد كتاب شكر وتقدير 12

 2013 الجامعة التكنلوجية –قسم هندسة العمارة  – عميد كتاب شكر وتقدير 13

 2013 الجامعة التكنلوجية –قسم هندسة العمارة  – عميد كتاب شكر وتقدير 14

 2013 يد مركز التخطيط الحضري واالقليميعم كتاب شكر وتقدير 15
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 2015 جمعية المهندسين العراقية كتاب شكر وتقدير 16

 2016 الجامعة التكنلوجية –قسم هندسة العمارة  – عميد كتاب شكر وتقدير 17

 2016 الجامعة التكنلوجية –قسم هندسة العمارة  – عميد كتاب شكر وتقدير 18

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

        قراءة وكتابة –االنكليزية       

              اللغة االم –العربية 
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