
 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة
 

 

 

 

    الموسوي  فالح مهدي هادي ــــــــــم:االســ

  1960-5-2: دتاريخ الميـال

 متزوج :الحالة الزوجية

    أربعة :دد األوالدــعـــ

 مسلم الديـــــــــــانة:

         تخطيط حضري واقليمي ص: ــالتـخـص

 : تدريسيةالوظيف

   ماستر العلمية:الدرجة 

            مساعد ل: مدرسالعمعنوان 

        ال يوجدالعمل:  هاتف

        07703579917 :الهاتف النقال

  dr.f.almosawi@iurp.uobaghdad.edu.iq:اإللكترونيالبريد 

hoo.comFmmschy205@ya                                               

 .أوالً: المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1987-7-13 قسم الهندسة المعمارية التكنولوجية

 2004-6-20 مركز التخطيط الحضري واالقليمي بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 سنة أخيرة بحث مركز التخطيط الحضري واالقليمي دكتوراه طالب

    أخرى

 
 الصورة 

mailto:dr.f.almosawi@iurp.uobaghdad.edu.iq
mailto:Fmmschy205@yahoo.com
mailto:Fmmschy205@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

  ً  الوظيفي.: التدرج ثانيا

 

 .الجامعيالتدريس  ثالثاً: 

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

 اآلن-29/7/2009 بغداد واالقليميمركز التخطيط الحضري  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى-الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 6/1/2006  -14/10/2002 جامعة األنبار مهندس 1

 

 

 اآلن-29/7/2009 جامعة بغداد مدرس مساعد 2

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 قمت بتدريسها. التيالمقررات الدراسية  رابعاً: 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

لقليم  مركز التخطيط الحضري واإل 1

 للدراسات العليا

 2010-2009 ماجستير-الكورس األول -مشروع التخطيط الحضري

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   2

 للدراسات العليا

 2010-2009 ماجستير-الكورس األول -الشامل مشروع التخطيط ال

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   3

 للدراسات العليا
 2010-2009 دبلوم-لكورس الثانيا-الحضريتخطيط في الاساليب 

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   4

 للدراسات العليا
 2011-2010 ماجستير-الكورس األول -مشروع التخطيط الشامل

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   5

 للدراسات العليا

 2011-2010 ماجستير-الكورس األول -المشروع التخطيط  الشامل

ري واإللقليم  مركز التخطيط الحض 6

 للدراسات العليا
 2011-2010 ماجستير-الكورس الثاني -تطبيقات حاسوب

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   7

 للدراسات العليا
 2011-2010 دبلوم-الكورس الثاني-اساليب في التخطيط الحضري

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   8

 للدراسات العليا
 2012-2011 ماجستير-األول  الكورس-مشروع التخطيط الحضري

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   9

 للدراسات العليا
 2012-2011 ماجستير-الكورس الثاني--المشروع اإلقليمي

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   10

 للدراسات العليا
الكورس األول -التخطيط الحضريتطبيقي في مشروع 

 ماجستير-

2012-2013 

لحضري واإللقليم  مركز التخطيط ا 11

 للدراسات العليا

 2013-2012 ماجستير-الكورس الثان --المشروع اإللقليم 

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   12

 للدراسات العليا

 2014-2013 ماجستير-الكورس األول -المشروع التخطيط  الشامل

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   13

 للدراسات العليا
 ماجستير-ورس الثانيالك-المشروع الشامل

 

2013-2014 

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   14

 للدراسات العليا
الكورس األول -مشروع تطبيقي في التخطيط الحضري

 ماجستير-

2014-2015 

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   15

 للدراسات العليا
 2015-2014 ماجستير-الكورس األول-التخطيط البيئي

الحضري واإللقليم  مركز التخطيط  16

 للدراسات العليا
 2015-2014 دبلوم-الكورس الثاني -مبادئ التخطيط البيئي

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   17

 للدراسات العليا
 2015-2014 ماجستير-الكورس الثاني-المشروع الشامل

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   18

 للدراسات العليا
الكورس -والمهارات التخطيطيةاستوديو التخطيط 

 دبلوم-األول

2015-2016 

مركز التخطيط الحضري واإللقليم   19

 للدراسات العليا
الكورس -استوديو التخطيط والمهارات التخطيطية

 دبلوم-األول

2016-2017 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها الرسائل( ،األطاريح)خامساً:  

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

   ال يوجد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

جامعة الكوفة/كلية التخطيط  2014 بناء مؤشر االجهاد البيئي 1
 العمراني

 مشاركة في بحث

انعكاسات : اإلدارة البيئية الحضرية 2
مبادئ االقتصاد االيكولوجي على 

 اإلدارة البيئية

مركز التخطيط الحضري واإلقليمي  16-5-2016
 / جامعة بغداد

 مشاركة في بحث

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  االخرى.األنشطة العلمية  سابعا: 

 خارج الكلية داخل الكلية

تطور المكان الحضرري برين -نقاشيةالحلقة الالمشاركة في 
 2016-3-9-استعماالت األرض وحياة الناس في المدن

للمررؤتمر العلمرري  حضررور ومشرراركة فرري النقررا  وصررياتة التوصرريات
 12/2012 األول لكلية التخطيط العمراني / جامعة الكوفة

تصررميم المدينررة بررين البعررد –ورشررة عمررل المشرراركة فرري 

 2016-3-30-نسانياإلالهندسي والبعد 
األحمررال وترردريب منتسرربي وزارة البيئررة لموضرروع  اتالقرراء محاضررر

 .البيئية
التطبيرررل التجريبررري - الحمررل البيئررري واالجهررراد البيئررري والطلرررب البيئررري

ورشرة تدريبيرة اقامتهرا وزارة - والكفراءة البيئيرةلمؤشر اإلجهراد البيئري 
جامعرة بغرداد  البيئة بالتعاون مع مركرز التخطريط الحضرري واإلقليمري

التغيررات المؤسسرية -علميرةالنردوة الالمشاركة في  في محافظة البصرة 11/11/2013-9للمدة من 
-ودورهررا فرري التحرروالت الحضرررية فرري المرردن

10-4-2016 

 

إعرادة هيكلرة الفضراء -عمرلالورشرة المشاركة في 
 2016-11-23-الوسائل والنتائج-الحضري

 

يررة الجغرافيررة نظر-نقاشرريةالحلقررة الالمشرراركة فرري 
فرررري  وآفررررات اسررررتعمالهااالقتصررررادية الجديرررردة 
 2016-12-14-واإلقليميالتخطيط الحضري 

 

 

 التعليم.أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2014 رانيتخطيط العمجامعة الكوفة/كلية ال بناء مؤشر االجهاد البيئي 1

انعكاسات مبادئ  :اإلدارة البيئية الحضرية 2
 االقتصاد االيكولوجي على اإلدارة البيئية

جامعة بغداد/مركز التخطيط 
 الحضري

2016 

3    

4    

 

 والدولية.الهيئات العلمية المحلية عضوية  :تاسعا 

     ال يوجد 

  

 

 

 .شهادات التقديروالجوائز  الشكر،كتب عاشراً:  



 

 

 

 

 

 

 السنة الجهة المانحة  الشكر او الجائزة أو الشهادة كتاب ت

 2003 رئيس الجامعة-جامعة األنبار 2003-12-29بتاريخ    2719العدد: -كتاب شكر 1

-6-12بتاريخ  99العدد: م ر ج -كتاب شكر 2

2004 

 2004 رئيس الجامعة-جامعة األنبار

 2004 عميد كلية التربية بنات-نبارجامعة األ 2004-5-16بتاريخ      374العدد: -كتاب شكر 3

 2010 عميد معهد التخطيط الحضري واإلقليمي-جامعة بغداد 2010-10-14بتاريخ    2017العدد: -كتاب شكر 4

 2012 عميد معهد التخطيط الحضري واإلقليمي-جامعة بغداد 2012-2-15بتاريخ      326العدد: -كتاب شكر 5

 2014 عميد معهد التخطيط الحضري واإلقليمي-جامعة بغداد 2012-2-4يخ بتار     639العدد: -كتاب شكر 6

عميد معهد التخطيط الحضري -جامعة بغداد 2015-7-6بتاريخ      1385العدد: -كتاب شكر 7

 واإلقليمي

2015 

عميد معهد التخطيط الحضري -جامعة بغداد 2016-4-27بتاريخ      902العدد: -كتاب شكر 8

 واإلقليمي

2014 

 

 .أو المترجمة المؤلفة عشر: الكتب حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 عشر: اللغــات.ثاني  

  اللغة العربية             

 اللغة االنكليزية             

  

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


