
C.V 
 : عمار خليل ابراهيم محبوب الزبيدي  االسم
 / العراق 1978:  التولد

 الجنسية : عراقي 
 الديانة : مسلم 

فههههههههههي التخ ههههههههههي  الح ههههههههههري واالقليمههههههههههي                      ماجسههههههههههتيرالشههههههههههلادل الحا ههههههههههل عليلهههههههههها : 
 التخ ص / استعماالت االرض ، ت اميم اساسية ، مخ  ات هيكلية ،

 
 والمواقع التي شغلها :الخبرة 

 
  2006 - 2005موظف في وزارل البيئه العراقية وبعنوان وظيفي )ملندس (  1

  2005مسؤول وحدل االثار والتراث في وزارل البيئة العراقية  2

ملندس في قسم استعماالت االرض وتقدير االثر البيئي والمشاركه في منح و تخ يص المواقه    3
   2006والزراعية في وزارل البيئةلالنش ة الخدمية وال ناعية 

  2006دراسة وتحليل لمشاري  ال ناعية واالثر البيئي للا في وزارل البيئة   4

ع ههو فههي الليئههه التدريسههية فههي المعلههد العههالي للتخ ههي  الح ههري واالقليمههي وبعنههوان وظيفههي )   5
  ولحد االن  – 2006مدرس مساعد( 

عههالي للتخ ههي  الح ههري واالقليمههي / جامعههة ب ههداد مسههؤول وحههدل العالقههات الثقافيههة فههي المعلههد ال  6
2008  

  2009مسؤول المتابعه والتنسيق في المعلد العالي للتخ ي  الح ري واالقليمي   7

   2010مسؤول وحدل االنترنت  في المعلد العالي للتخ ي  الح ري واالقليمي  8

فظهههة ب هههداد العا هههمة عقهههد مههه  وزارل التخ هههي  العراقيهههة / لدراسهههة الواقههه  االجتمهههاعي لسهههكان محا  9
2004  

   2006ممثل وزارل البئية في اعداد ت ميم اساس مدينة ب داد  10

ع ههو فههي مشههرود اعههداد اسههتراتيجية ت ههوير مدينههة ال ههلوعية وتحههديث الت ههميم االسههاس للهها   11
2011 

ع هههو فهههي مشهههرود اعهههداد اسهههتراتيجية ت هههوير مدينهههة الهههدجيل وتحهههديث الت هههميم االسهههاس للههها   12
2011 

  2012ع و في برنامج التنمية االقليمية القليم المحمودية   13



   2004ع و في برنامج التنمية االقليمية القليم بابل  14

  2003ع و في تقييم وت وير الت ميم االساس لمدينة الحلة   15

   2012ع و في تقييم وت وير الت ميم االساس لمدينة الكوت  16

  2004ع و في تقييم وت وير مدينة عكركوف السياحية  17

معهههاون مهههدير مركهههز الفهههاربي للتنميهههة والتهههاب  للمنظمهههات ال يهههر الحكوميهههة )منظمهههات المجتمههه    18
 ولحد االن   – 2009المدني (

مؤسهس ومسهؤول االداريهة فهي منظمهة الشهباب التقهدمي لتنميهة القهدرات والتهاب  للمنظمهات ال يهر   19
 ولحد االن   – 2008الحكومية )منظمات المجتم  المدني (

  2011احد اع اء غرفة التجاره البري انية العراقية   20

  2010مر د الشبابي التاب  الى وزارل الشباب والريا ه احد اعظاء ل  21

مشههارف فههي العديههد مههن المههؤتمرات العلميههة والتههي تخههص الجانههب االكههادمي مهه  الح ههول علههى   22
 جوائز تقديريه  

الورشههة التههي تخههص منظمههات المجتمهه  مشههارف فههي العديههد مههن المههؤتمرات التدريبيههة والتثقيفيههة و   23
 المدني  

 
 

 الشكر والتقدير: كتب
كتاب شكر وتقدير / جامعة ب داد / المعلد العالي للتخ ي  الح ري واالقليمي / مشاركة بمؤتمرات  -1

  2009-12-16علمية / 

  2009-12-14كتاب شكر وتقدير / جامعة ديالى / مشاركة بمؤتمرات علمية /  -2

جامعة ب داد / المعلد العالي للتخ ي  الح ري واالقليمي / مشاركة بمؤتمرات  كتاب شكر وتقدير / -3
  2010-1-5علمية / 

  8للتخ ي  الح ري واالقليمي / عددمجموعة كتب شكر وتقدير / جامعة ب داد / المعلد العالي  -4

 

 

 
 :-التدريبية الشهادات

 
 شهادة تدريبة في نظم المعلومات الجغرافية من شركة ايزري  -

ArcGis Desktop I : Getting Started with ArcGis  
 شهادة تدريبة في نظم المعلومات الجغرافية من شركة ايزري  -

ArcGis Desktop II : Tools & functionality  

 شهادة تدريبة في نظم المعلومات الجغرافية من شركة ايزري  -



ArcGis Desktop III : GisWorkflows & Analysis   

 مشاركة والتي تخص الجانب االكادمي شلادات   24

 منظمات المجتم  المدني   شلادات تقديرل ومشاركة والتي تخص  25

 
 : المشاركات العلمية

 ٢٠١٠ واألمومة الطفولة أبحاث مركز /ديالى جامعة العلمي المؤتمر في المشاركة .

 ٢٠٠٩  ديالى جامعة  األول العلمي المؤتمر في المشاركة .

 ٢٠٠٩ _ واإلقليمي الحضري للتخطيط العالي المعهد  بغداد جامعة  الخامس العلمي المؤتمر في المشاركة .

 ٢٠٠٨  ديالى جامعة  المكانية األبحاث وحدة  األول العلمي المؤتمر .

 ٢٠٠٥  واإلقليمي الحضري للتخطيط العالي المعهد  بغداد جامعة  الرابع العلمي المؤتمر في المشاركة .

  ٢٠٠٩  اإلنمائي والتعاون التخطيط وزارة  ديالى محافظة تنمية مؤتمر .
وتحهت عنهوان تكامهل مخرجهات التعلهيم فهي  2012المشاركة ببحث  في المؤتمر الدولي المقام في عمهان 

 سوق العمل  
 

Contacts: 
Tel. +964 1 7761565 

MP. +964 7901 734662 

MP. +9647703530524 

E-Mail: powderammer@yahoo.com 

 
 

mailto:powderammer@yahoo.com

