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 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 1985-1984 االدارة واالقتصاد بغداد

مركز التخطيط الحضري  بغداد الماجستير

 واالقليمي للدراسات العليا

1990-1991 

 الدكتوراه

 

الحضري مركز التخطيط  بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا

2004-2005 

 
 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 محافظة واسطمدير دائرة التخطيط العمراني  1

  

 1998-1992     وزارة الداخلية المديرية العامة للتخطيط العمراني

  محافظة واسط مدير التخطيط والمتابعة 2

  

 2000-1998 المتابعةالتخطيط و –محافظة واسط 

وزارة  -المديرية العامة للتخطيط العمراني الهيكليةت سااشعبة الدراسات البيئية الدر ر مدي 3

  البلديات واالشغال العامة

2001-2006 

تدريسي في مركز التخطيط الحضري   4

واالقليمي للدراسات العليا )بضمنها سنة 

–كلية التربية -تنسيب الى جامعة واسط

2007-2008)  

 2014-2006 جامعة بغداد

معاون عميد  مركز التخطيط الحضري  5

 واالقليمي للدراسات العليا

 2016-2014 جامعة بغداد

تدريسي في مركز التخطيط الحضري  6

 واالقليمي للدراسات العليا

 والزلت -2016 جامعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

 . ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

 2000-1996 واسط كلية التربية 1

 2008-2007 واسط كلية التربية 2

مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  3

 العليا 

 والزلت -2006 بغداد

4    

5    

6    

7    

8    

 

 دريسها.رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بت 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

مركز التخطيط الحضري -الدبلوم  1

 واالقليمي للدراست العليا

 2006 التخطيط المحلي 

 2008 ةالمحلي اتتنمية االقتصاد مركز التخطيط الحضري –الدبلوم  2

 2009-2008 التخطيط التنموي  مركز التخطيط الحضري  -الماجستير 3

 2011-2010 اقتصاديات التخطيط والتنمية مركز التخطيط الحضري  -الماجستير 4

 2012-2011 والهيكل المكاني البشرية المستقرات  مركز التخطيط الحضري  -الماجستير  5

مركز التخطيط  الدبلوم  -الماجستير 6

 الحضري 

 2013-2012 االدارة الحضرية

 2014-2013 االقليمياساليب التخطيط  مركز التخطيط الحضري  -الماجستير  7



 

 

 

 

 

 

 

 2014 االدارة الحضريةاستراتيجيات  الجامعة التكنولوجية -الدكتوراه 8

 المتقدم العلم االقليمي مركز التخطيط الحضري  -الدكتواره 9

 

2014-2015 

 2016-2013 عروض الدكتوراه مركز التخطيط الحضري -الدكتوراه 10

 2016-2011 يع واالستوديو دورات عديدةرئيس وعضو فرق المشار  الدبلوم -الماجستير 11

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 ت
 األطروحة  أو  اسم

 ةرسالال
 السنــة مـــالقس

 2015-2013 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا التحضر واقتصاديات االرض لمدينة اربيل 1

جدولة  –قليمي التخطيط الحضري  التخطيط اال 2

 الوصول الى التقاطع الفعال

 2017-2014 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

المكان قوة اقتصادية اجتماعية دراسة في التنظيم  3

 المكاني

 2017-2015 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

مدخل -القابليات الذاتية للمكان والتنمية االقليمية 4

 -تخطيطي استراتيجي

 2016-2015 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

استراتيجية المدن الصناعية الجديدة والتنمية  5

 المكانية في العراق

 2016-2014 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

دور القطاع الخاص  في توفير خدمات البنى  6

 االسكان التحتية لقطاع

 2015-2014 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

االدارة االستراتيجية لتنفيذ المخططات االساسية  7

 مدينة كربالء المقدسة  –للمدن 

لتخطيط مركز الحضري واالقليمي للدراسات العليا  

 الحضري

2012-2014 



 

 

 

 

 

 

 
التأثيرات البيئية الناتجة عن المصافي القائمة  8

 مصفى بيجي حالة دراسية–لى البيئة المجاورة ع

  مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

معوقات تنفيذ المخططات االساسية بابعادها  9

مدينة  -التشريعية والقانونية : حالة دراسية 

  الكوت

 2014-2012 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

لمجتمعية في تخطيط الخدمات دور المشاركة ا 10

 الصحية 

 2013 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

كفاءة الخدمات التعليمية والصحية في مدن  11

 االهوار 

 2015 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

 2009 يمي للدراسات العليامركز التخطيط الحضري واالقل دور التعليم المهني في التنمية المحلية 12

الصناعات الحرفية واثرها في تنمية االقتصاد  13

 المحلي

 2010 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

تأثيرات االستثمار االجنبي في تنمية االقتصاد  14

 المحلي

 2011 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

محلية المكانية  _منطقة مؤشرات التنمية ال 15

 الدراسة)الكاظمية(_

 2011 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا



 

 

 

 

 

 

 
تخطيط ادارة البلديات وفق منهج االدارة المحلية  16

 في العراق

 2011 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

دور الملحقيات التجارية في تنمية اقتصاديات  17

 في الالمركزية االداريةالمدن 

 2011 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

مساهمة المجتمع المحلي في ادارة وتمويل  18

 المشاريع المحلية

 2011 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

دراسة منهجية لتقييم البدائل التخطيطية للتصميم  19

 االساس

 2012 حضري واالقليمي للدراسات العليامركز التخطيط ال

دورا لسلطة المحلية في توفير خدمات الماء   20

 الصالح للشرب

 2012 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

خطة مقترحة في تطوير النشاط الزراعي في  21

 محافظة بابل

 2013 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

 2013 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا ييم الخدمات المجتمعية في المحلة السكنيةتق 22

 2015 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا دراسة تقييم تأثيرات حوض بدرة المائي 23



 

 

 

 

 

 

 
السلطات المحلية وادارة التنمية الحضرية  في   24

 مدينة كربالء

 2015 ط الحضري واالقليمي للدراسات العليامركز التخطي

حوكمة تنظيم استعماالت االرض للتوسع   25

 الحضري 

 2016 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

مكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 هاأنعقاد

نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 ضور(ح

المؤتمر العلمي لمركز التخطيط  1

الحضري واإلقليمي الرابع / جامعة 

   2005بغداد/

 مؤتمر علمي جامعة بغداد 2005

المؤتمر العلمي لمركز التخطيط  2

الحضري واإلقليمي الخامس/ جامعة 

   2005بغداد/

 مؤتمر علمي جامعة بغداد 2009

المؤتمر العلمي لمركز التخطيط  3

قليمي السادس/ جامعة الحضري واإل

   2005بغداد/

 مؤتمر علمي جامعة بغداد 2013

 ندوة علمية جامعة بغداد  الزيارات الدينية  4

التخطيط االستراتيجي للمدينة    5

 العراقية

 ندوة جامعة بغداد 2015

 مؤتمر دولي جامعة ذي قار 2011 التخطيط المحلي الالمركزي 6

7 
لمدن التراث الحضاري والعمراني 
 العتبات المقدسة في العراق

 

 ندوة جامعة الكوفة 2014

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 مؤتمرات علمية مؤتمرات علمية

 ندوات علمية ندوات علمية

 ورش علمية ورش علمية

 حلقات نقاشية حلقات نقاشية



 

 

 

 

 

 

 

 

صص لخدمة ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخ 

 . أو تطوير التعليمالبيئة والمجتمع 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تحليل اتجاهات التوقيع المكاني لألنشطة الصناعية وفق  1

االجتماعية ( دراسة تحليلية  –معايير )الكفاءة االقتصادية 

 ميدانية

 2009 مجلة واسط للعلوم االنسانية

آليات العالقات االقتصادية تحليلية في تفسير -ساهمة نظرية م 2

 المكانية

 2009 مجلة اداب الكوفة

تحليل المكاني للخدمات الصحيةفي محافظة واسط" دراسة  3

 في التخطيط المكاني للخدمات

 2011 مجلة المخطط والتنمية

المكانية الواقع واألفاق المستقبلية:  –التنمية االقتصادية  4

 دراسة تحليلية لحالة العراق

لكوت للعلوم  مجلة ا

 االقتصادية

2010 

الخروقات في الموازنة والتخصيصات الدستورية بحث  5

 تحليلي في الموازنة االتحادية في العراق
 

مجلة كلية بغداد للعلوم 

 االقتصادية

2012 

 2012 مجلة المخطط والتنمية 2010تقييم حيازة االرض في مدينة بغداد 6

المؤتمر العلمي الرابع لمركز  يم واالدارة المعاصراالدارة الحضرية بين الفكر القد 7

التخطيط الحضري واالقليمي 

 للدراسات العليا

2005 

 االدارة االستراتيجية للمدن المقدسة 8

 

 

   الندوة العلمية   

 جامعة الكوفة

كلية  –كلية التخطيط العمراني 

 االثار والتراث

  

2014 

العراق دراسة في  تاثير ازمة المياه على بيئة المدن في 9

مدينة الكوت  –التحليل االستراتيجي لمشاكل تلو ث الماء 

 انموذجا

 

المؤتمر العلمي الخامس لمعهد 

التخطيط الحضري واالقليمي 

جامعة  –للدراسات العليا 

 بغداد

2009 

 االدارة االستراتيجية للمدن المقدسة  10

 

   الندوة العلمية 

 جامعة الكوفة

كلية  –راني كلية التخطيط العم

 االثار والتراث

2014 

تحليل اتجاهات التوقيع المكاني لألنشطة الصناعية وفق  11

االجتماعية ( دراسة تحليلية  –معايير )الكفاءة االقتصادية 

 ميدانية

 2009 مجلة واسط للعلوم االنسانية

12 

12 

التقييم السريع للمدن 

 العراقية

منظمة 

 الهبيتات

2005 

منظمة  2005حضريِ / األردن اإلسكان الخطيط تبرنامج  في  13

 الهبيتات 

2005 

منظمة  2006ومنتدى في اإلدارةِ الحضريِة / األردن  مؤتمر - 14

 الهبيتات

2006 

/ القاهرة  تحليل واقع المدن في العراقبرنامج تدريبي في  - 15

2006 
منظمة 

 الهبيتات 

2006 

 UNEP 2005 2005اليا روما // إيط األهوارتطويِر  برنامج  حول   - 16

 UN.HABITAT 2006 2006العراق / األردن / السكن في سوق ل علميمؤتمر  - 17

وزارة  مؤتمر التنمية المستدامة  في العراق-  18

 التخطيط 

2012 

 2006 هيئة السياحة .2006السياحِة في العراق / فندق بابل بغداد / هيئةمؤتمر  - 19



 

 

 

 

 

 

 

 -2005  العراق. وخارج مؤتمراِت المحليِّة داخلالعديد ِمْن ال - 20

معرض ومؤتمر بناِء العراق / العراق / كردستان / أربيل  - 21

2005. 
حكومة اقليم 

 كردستان

2005 

القطاعِ الخاّصِ /  لمشروعاتمؤتمر في الخصخصِة   - 22

 .2006العراق / 
وزراة 

 الصناعة

2006 

 

ية الهيئات العلمية المحلعضوية  :تاسعا 

 .والدولية 

  عضو جمعية االقتصاديين العراقيين    

   .عضو اللجنة الوزارية لمناهج التخطيط الحضري واالقليمي 

  عضو اللجنة العلمية في مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 للدراسات العليا في جامعة بغداد.

  (رئيس لجنة تقييم مشروعات التنمية المحلية في العراق

 UNDPع منظمةالمقيم الوطني( م

 عضو لجنة التخطيط االستراتيجي في مجلس محافظة بغداد 

  عضو لجنة االستالل العلمي في مركز التخطيط  الحضري واالقليمي

 للدراسات العليا لسنوات عدة.

  عضو اللجنة االمتحانية في مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 .للدراسات العليا لسنوات عدة

 علمي في مركز التخطيط الحضري عضو لجنة الية التعاون ال

 واالقليمي للدراسات العليا.

  عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي السابع  لمركز التخطيط

 الحضري واالقليمي للدراسات العليا.

  رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي السادس لمركز

  التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

و شهادات  الجوائز الشكر ،  كتبعاشرًا:  

 التقدير.

كتاب الشكر او  ت

 الجائزة أو الشهادة

 السنة الجهة المانحة 

وزير التعليم  كتاب شكر 1

العالي والبحث 

 العلمي

2014 

رئيس جامعة  كتاب شكر 2

 بغداد

2009 

مساعد رئيس  كتاب شكر  3

 جامعة بغداد

2016 

عميد مركز  كتاب شكر  4

التخطيط الحضري 

 واالقليمي

2012-2013-

2014-2015-

2016 

عميد كلية  كتاب شكر  5

جامعة –التربية 

 واسط

 

رئيس جهاز    كتاب شكر  6

االشراف والتقويم 

العلمي  في 

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

 العلمي

2016 

منظمة   كتاب شكر  7

UN.HABITAT 

2005 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر تابأسم الك ت

 قيد النشر مدخل في التخطيط االستراتيجي  واالدارة االستراتيجية  1

 العلم االقليمي المتقدم  واالقتصاد االقليمي 2

 
 قيد النشر

3   

4   

5   

6   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       العربية    .   

    االنكلــــيزية          

  

 

 

 

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


