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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لغاية االن -5881 جامعة بغداد واالقليميمركز التخطيط الحضري  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 لغاية االن -5881 واالقليميمركز التخطيط الحضري  تدريسي 5

3    

2    

1    

1    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 سية التى قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات الدرا 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

مركز التخطيط الحضريواالقليمي/  5

 جامعة دهوك
 3055 تخطيط البنى التحتية

 3001 3006 3001 التخطيط البيئي مركز التخطيط الحضري 3

مركز التخطيط الحضريواالقليمي/  2

 جامعة دهوك
 3055 تخطيط استعماالت االرض

 3055 5881 التخطيط الحضري ة الهندسة/ جامعة دهوككلي 1

 3052 مبادئ التخطيط البيئي والتصميم االيكولوجي مركز التخطيط الحضري 1

 3008 القوانين البيئية مركز التخطيط الحضري 6

 3050 الهندسة المستدامة كلية الهندسة 1

 --5881 المشروع الحضري المتكامل مركز التخطيط الحضري 9

 اللغة االنكليزية للمخططين مركز التخطيط الحضري 8

 

5881-- 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

5 Measuring Urban Sustainability  3001 جامعة دهوك 

اثر اساليب ادارة المشاريع المدنية على  3

 لبنى التحتيةتنفيذ مشاريع ا
 3008 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

دراسة االثار البيئية لمحطات الطاقة  2

 الكهربائية
 3009 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

التقنيات المستخدمة في ادارة النفايات  1

 الصلبة
 3006 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 التصميم الحضري واثره في تفعيل 1

  االشكال المعمارية
 3006 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

الثبات والتغيير في التكوينات الشكلية  6

 للمشهد الحضري
 3006 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

 3050 مركز التخطيط الحضري واالقليمي االبعاد التخطيطية النجاز مترو بغداد 1

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحثالقاء  المانيا /هولندا 3051 المدن تنقذ العالم : لنعيد اختراع التخطيط 1

 القاءبحث استراليا 3052 المديات القصوى للتخطيط 2

 القاءبحث ات المتحدة االمريكيةالوالي 3053 والفرصتقصي حقبة التغييروالتحديات  3

 حضور النمسا 3053 اعادة هيكلة المدينة نحو االستدامة والمرونة 4

 القاء بحث الواليات المتحدة االمريكية 3008 اخالقيات العمل العالمية 5

 المؤتمرعضو هيئة  بولندا 3051 التحوالت الحضرية 6

 عضو الجمعية حدة االمريكيةالواليات المت 3052 جمعية التخطيط االمريكية 7

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 Cyrus Chronicle Journal /عضو المجلس االستشاري 

Cambridge- Massachusetts 

  

  

  

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل البحث أسم ت

1 Urban Optimization of Transit Oriented 

Development in Baghdad City 

Civil and Environmental 

Research 
2016 

1 Analytical Perspective of Urban Water Front 

Land Use Utilization 
 3056 مجلة المخطط والتنمية

7 Alternative methods for Decreasing 

Infrastructure Deficiencies in Iraq 
 2014 مجلة المخطط والتنمية

0 Development of A value Engineering Management 

System for Construction Projects in Iraq 
Journal of Engineering 2004 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 خططي المدن واالقاليم الجمعية الدولية لمISOCARP     

  جمعية التخطيط االمريكيةAPA    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 3051 السيد الوزير  شكر وتقديرومنح قدم 5

 3051 مساعد رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 3051 مساعد رئيس جامعة بغداد وتقدير شكر 2

 3053 السيد رئيس الجامعة شكر وتقدير  1

 3051 التكنولوجيةالسيد رئيس الجامعة  شهادة تقدير 1

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

5   

3   

2   

1   

1   

6   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

      نكليزيةالاللغة ا        

              

  

 

 

 

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


