
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

         زهراء عماد حسين مرزه الحسيني :    ـم ـــــــــاالســ

  28/1/1987: تاريخ الميـالد 

  متزوجه الحالة الزوجية :

 1    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 :             صــالتـخـص

 2016-2015ة دكتوراه طالب –استاذ جامعي :       ه ــــــالوظيف

    مدرس مساعد    الدرجة العلمية :

          مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا  /جامعة بغداد :       عنوان العمل

  07901566545العمل   :        هاتف

 07901566545:         الهاتف النقال

  Zahra.em@iurp.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

   

    الماجستير

 هالدكتورا

 

جامعة  -طالبة دكتوراه 

 بغداد 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

 للدراسات العليا 

 

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

طيط الحضري مركز التخ 1

 واالقليمي

الى  – 2012-10-3 جامعة بغداد 

 االن 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 مركز التخطيط الحضري  مدرس مساعد  1

 

 ووووواالواالقليمي

 الى االن  – 2012

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

مركز التخطيط الحضري  1

 واالقليمي للدراسات العليا 

 2013 اليعدبلوم  –المشروع الشامل 

مركز التخطيط الحضري  2

 واالقليمي للدراسات العليا

 2014-2013 دبلوم عالي-تطبقات الحاسوب في التطبيق 

مركز التخطيط الحضري  3

 واالقليمي للدراسات العليا

 2014-2013 ماجستير  –المشروع التطبيقي الحضري 

مركز التخطيط الحضري  4

 واالقليمي للدراسات العليا

 2015-2014 ستعماالت االرض الحضرية تخطيط ا

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 ال يوجد  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    



 

 

 

 

 

 

 

4    

5    

6    

7    

 

 

 رك فيها.التي شاالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

على الحد من التغيرات المناخية  1

 المدن العراقية 

 حضور  الحضريمركز التخطيط  -جامعة بغداد 2015

 حضور  مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد 2015 ندوة مشاريع السكن واطئة الكلفة  2

 جمالية المدينة العراقية ندوة 3

  الرؤيا , معايير , تشريعات 

 حضور  القشلة  2015

 ندوة تكنولوجيا المعلومات ومستقبل 4

 المدن 

 

 

 ال المدن 

 حضور  مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد  2015

ندوة التغيرات المؤسسية ودورها  5

 في التحوالت الحضرية 

 حضور  الحضري مركز التخطيط -جامعة بغداد 2015

التخطيط واإلدارة اإلستراتيجية للمدينة  
 العراقية

 حضور مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد 2015

مؤتمر التخطيط المكاني اداة نحو  6

 حياى افضل للمجتمع 

 مشاركة  مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد 2016

ندوة تحديت معايير االسكان  7

 اقالحضري والريفي في العر

 حضور فندق بغداد  –بغداد  2014



 

 

 

 

 

 

 

االستثمار السياحي  الدوليمؤتمرال 8

 في العراق واثار تطوره 

 مشاركة  جامعة كربالء  –كربالء  2015

 المؤتمر الدولي نحو رؤية مستقبلية  9

 لتنمية السياحة في العراق 

 مشاركة  جامعة كربالء –كربالء  2014

الندوة الدولية االولى لتطوير المدن  10

 مدينة كوية نموذجا  –

 حضور  جامعة كويه  –كويه  2013

المؤتمر العلمي الدولي ادارة االراضي في  
 العراق بابعادها التخطيطية والقانونية

 فندق بغداد -بغداد   2013
 مشاركة

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 من اللجان التحضيرية عدد 
 عضو لجنه ندوة جمالية المدينة -

 مسؤوله الجانب الفني والتصميمي  -

 لجنه الموقع االلكتروني  -

عضوية في لجنة تحضيرية للمعرض  -

 العلمي التخطيطي 

 لجنة اعداد دليل المركز -

عضو في لجنة اعداد المؤتمر العلمي  -

 السادس

 

 2014ايفاد الى جامعة كربالء للمشاركة ببحث

 ايفاد الى جامعة كويه لحضور ندوه   مدة سنتين مقررة اللجنه العلمية

 2015ايفاد الة جامعة كربالء للمشاركة ببحث   لثالث سنوات العمل في الوحدة العلمية

حلقة نقاشية مشروع تحديث معايير حضور

 االسكان الحضري والريفي
 تصميم شعار كلية التمريض 

)) تطور المكان الموسومة الحلقة النقاشية حضور

الحضري بين استعماالت االرض ونوعية حياة 

 الناس في المدينة ((
 

  TOEFL/ITPمشاركة في دورة 

 

)) المدن الخضراء ورشة العمل الموسومة حضور 

 المستدامة((
 

مشاركة في دورة التاهيل التربوي واللغة 

 2012العربية 



 

 

 

 

 

 

 

دسي ورشة عمل )المدينة بين البعد الهنحضور 
 والبعد اإلنساني(

 

  

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 التخيطيط السياحي المستدام نحو اقتصاد اخضر  1

 في المؤتمر العلمي الثالث . جامعه كربالء

 2015 وقائع المؤتمر 

في استدامة السياحة , المؤتمر  دور التخطيط 2

 العلمي الثاني , جامعة كربالء

 2014 وقائع المؤتمر 

اثر المحاور الحركية في تحقيق استدامة  3

استعماالت االرض , المؤتمر الدولي  ادارة 

 االراضي في العراق 

مجلة  –وقائع المؤتمر 

 المخطط والتنمية 

2013 

مجلة  –وقائع المؤتمر  مدينة النوع االجتماعي ومعايير تخطيط ال 4

 المخطط والتنمية 

2016 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

حضري عمادة مركز التخطيط ال كتاب شكر وتقدير  1

 واالقليمي 

2015 

 2014 عمادة كلية التمريض  كتاب شكر وتقدير  2

عمادة مركز التخطيط الحضري  كتاب شكر وتقدير  3

 واالقليمي 

2014  

عمادة مركز التخطيط الحضري  كتاب شكر وتقدير 4

 واالقليمي

2014 

معالي وزير التعليم العالي والبحث  كتاب شكر وتقدير 5

 العلمي 

2014 

عمادة مركز التخطيط الحضري  تثمين جهود  

 واالقليمي

2013 

عمادة مركز التخطيط الحضري  كتاب شكر وتقدير 

 واالقليمي

2013 

 2012 مكتب رئيس الجامعه  كتاب شكر وتقدير 

 2013 عمادة جامعة كويه  شهادة مشاركة  

 عمادة جامعة كربالء  شهادة مشاركة  

 كلية العلوم السياحية 

2015 

 عمادة جامعة كربالء  شهادة مشاركة  

 كلية العلوم السياحية

2014 

عمادة مركز التخطيط  شهاده مشاركة  

الحضري واالقليمي للدراسات 

 العليا 

2016 

 

 اليوجد  .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   



 

 

 

 

 

 

 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 . اتــثاني عشر :اللغ 

          العربية     

           االنكليزية    

  

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


