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 .الت العلمية المؤه: أوالً  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 كالوريوسب

 

 كالوريوس

 

 1999-1991 التربية جغرافية

 2002            مركز التخطيط الحضري واالقليمي  تخطيط حضري واقليمي الماجستير

 هالدكتورا

 

 2002            مركز التخطيط الحضري واالقليمي             تخطيط الحضري واالقليمي 

    أخرى

 .التدرج الوظيفي : اً ثاني 

 

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

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

 2002-2002 بغداد            مركز التخطيط الحضري واالقليمي  1

 2011-2002 بغداد            مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2

 2012-2011 بغداد            ي مركز التخطيط الحضري واالقليم 3

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

مركز التخطيط الحضري  1

            واالقليمي 

 2002-2002 مشروع التخطيط الحضري

مركز التخطيط الحضري  2

            واالقليمي 

 2012-2000 مشروع التخطيط االقيمي

مركز التخطيط الحضري  0

            واالقليمي 

 2012-2000 المشروع التخطيطي الشامل

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002-2002            مركز التخطيط الحضري واالقليمي  مدرس مساعد 1

 2011-2002            مركز التخطيط الحضري واالقليمي  مدرس 2

 2012-2011            مركز التخطيط الحضري واالقليمي  استاذ مساعد 0



 

0 

 

مركز التخطيط الحضري  2

            واالقليمي 

 2012-2010 ادارة االرض الحضرية

مركز التخطيط الحضري  5

            واالقليمي 

 2012-2010 تخطيط النقل

مركز التخطيط الحضري  2

            قليمي واال

 2012-2010 الهيكل المكاني والمستقرات البشرية

مركز التخطيط الحضري  7

            قليمي واال

 2012-2010 المعلوماتنظم 

مركز التخطيط الحضري  1

            واالقليمي 

 2012-2015 استوديو التخطيط

 

 

 

  ً  :التي أشرف عليها( ، المشاريعالرسائل  ،االطاريح  ): خامسا

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

 0212 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             في الدجيلكفاءة النقل  1

 0211 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             االثار البيئية لمعمل اسمنت الفلوجة 0

 0211 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             مشاريع التنمية المكانية في محافظة واسط 3

 0210 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             دينة الرماديالخدمات التعليمية في م 4

 0210 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             توقيع مراكز الخدمات في قطاع الكرادة 5

 0213 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             التحليل المكاني لمنظومة النقل الحضري في مدينة الديوانية 6

 0213 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             لتقاطع الجادرية -فاءة النقل في قطاع الكرادةك 7

مركز مدينة كربالء  –سياسات التجديد الحضري في المراكز الدينية  8

 المقدسة كحالة دراسية

 

 0213 مركز التخطيط الحضري واالقليمي            

 0214 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             معية في مدينة الدجيلالتقييم المكاني للخدمات المجت 9

 0214 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             شبكة الطرق البرية في محافظة كربالء المقدسة 12

 0215     مركز التخطيط الحضري واالقليمي         عالقة الهيكل االقتصادي بتطور البنية المكانيه لالقليم 11

 0215 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             يةرلحضات ارلمستقوايفية رلت التجمعاا نبية التنموية ولفجا 10

 0216             كلية الهندسة المعمارية تكاملية منظومات النقل الحضرية واثرها على التنمية الحضرية 13

 0216 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             لمقدسةتخطيط حركة الحشود في مراكز المدن ا 14

 0216 مركز التخطيط الحضري واالقليمي             استعماالت االرض التعليمية  15
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  ً  .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادسا

نوع  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 المشاركة 

/ بحث ) 

بوستر 

 (حضور

 بحث مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1777 مؤتمر العلمي الخامسال 1

 بحث كلية التربية/ جامعة االنبار  1711 ندوة التراث وتاريخ 2

 بحث كلية التخطيط العمراني/ جامعة الكوفة  1711 المؤتمر االول 3

 مشارك مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1711 13الندوة العلمية  4

 مشارك مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1711 19الندوة العلمية  5

 مشارك مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1716 المؤتمر العلمي السادس 6

 مشارك مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1711 11الندوة العلمية  7

 مشارك يمركز التخطيط الحضري واالقليم 1712 جماليات المدينة/ الندوة العلمية  1

 مشارك مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1712 الستراتجية التخطيط واالدارة/ الندوة العلمية  7

 مشارك مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1712 سكن واطئ الكلفة/ الندوة العلمية  17

 بحث مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1713 الندوة العلمية  11

 

 . االخرى مية األنشطة العل: سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

 محاضر في جامعة االنبار عضو المكتب االستشاري

 عضو الفريق العراقي في اعداد الستراتيجية الوطنية مع الجانب الدنماركي عضو اللجنة االمتحانية

 ساسي لمدينة الضلوعية المسح الميداني لمشروع التصميم اال فريقرئيس  رئيس وحدة االعالم وتكنلوجيا المعلومات

 الميداني لمشروع التصميم االساسي لمدينة الدجيلفريق المسح رئيس  GISمسؤول مختبر

 تلعفرفريق المسح الميداني لمشروع التصميم االساسي لمدينة رئيس  

 عضو فريق المسح السياحي واالثاري المرحلة االولى  

لسياحي واالثاري المرحلة الثانية مسؤول اعداد قاعدة البيانات لمشروع المسح ا 

الميداني لمشروع التصميم االساسي لمدن حديثة والحقالنية المسح فريق رئيس   لمحافظة النجف االشرف ومحافظة البصرة

 التصميم االساسي لمدينة المحموديةمسؤول اعداد قاعدة البيانات لمشروع   وبروانة

 صميم االساسي لمدينة الحسينيةالتمسؤول اعداد قاعدة البيانات لمشروع  

 التصميم االساسي لمدينة الراشدية مسؤول اعداد قاعدة البيانات لمشروع  

 التصميم االساسي لمدينة جسر ديالىمسؤول اعداد قاعدة البيانات لمشروع  

 اعداد التصميم االساسي لمدينة بلدروزعضو فريق  

 مقداديةاعداد التصميم االساسي لمدينة العضو فريق  

 الفلوجةفريق المسح الميداني لمشروع التصميم االساسي لمدينة رئيس  
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أو تطوير المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 0229 ةمجلة المخطط والتنمي التحليل الكمي للخصائص االقتصاديةلشبكة النقل البري  1

 0229 مجلة كلية التربية للبنات سياسة التنمية اإلقليمية ودورها في نشوء المستقرات البشرية وتطورها 0

 0229 المؤتمر العلمي الخامس التوسع العشوائي على شبكة الطرق البرية في العراق 3

لوم مجلة جامعة االنبار للع الخصائص الهيكلية للطرق البرية في محافظة االنبار 4

 االنسانية

0229 

 0229 مجلة االستاذ التنمية اإلقليمية في ظل تنظيم الهيكل المكاني للمستقرات البشرية 5

 0211 مجلة المخطط والتنمية واقع شبكة النقل في العراق 6

 0210 مجلة المخطط والتنمية دراسة تحليلية 0235السكان في العراق لغاية عام  7

 0210 كلية التخطيط/ جامعة الكوفة  ظل تنظيم النقل الحضري  التنمية المستدامة في 8

 0214 مجلة كلية التربية للبنات المقدسةتحليل الحركة المرورية على الطرق البرية في محافظة كربالء 9

كلية االدارة / مجلة دنانير  العوامل االقتصادية في دراسة المستقرات البشرية 12

 واالقتصاد

0214 

التعليمية )المكاني للخدمات المجتمعية في مدينة الدجيل التقييم  11

 (والصحية والترفيهية 

 0215 مجلة المخطط والتنمية

 0216 التربية للبناتمجلة كلية  التحليل المكاني لشبكة الطرق البرية في محافظة كربالء 10

 0216 مجلة كلية التربية للبنات العالقة بين الهيكل االقتصادي وتطور البنية المكانية لالقليم 13

تحليل سياسات التنمية االقليمية في قضاء ابو غريب في ظل  14

 االمكانات المتاحة

 0216 مجلة كلية التربية للبنات

 

 .ة والدولية الهيئات العلمية المحليعضوية  :تاسعا 

  يالدنماركالفريق الستراتيجية الوطنية بالتعاون مع اعداد عضوا في .    

    خبير تخطيطي. 

  عضو المكتب االستشاري التخطيطي. 
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 .و شهادات التقدير الجوائز كتب الشكر ، : عاشراً  

 

كتاب الشكر او الجائزة أو  ت

 الشهادة

 السنة الجهة المانحة 

كتاب شكر   05مناكثر  1

 وتقدير

 جامعة بغداد 

 جامعة االنبار

 مركز التخطيط الحضري واالقليمي

2000-2012 

 

 2010 االمريكية ESRIشركة  GISشهادات  12 2

 2010 ميزر االمريكية شركة GISشهادة  0

 2012 االمريكية ESRIشركة  GISشهادات  0 2

 جائزة االولىال 5 

 التصاميم االساسيةمشاريع 

الحضري  مركز التخطيط/ جامعة بغداد 

 واالقليمي

2012 

 

 .ات ــاللغ : حادى عشر 

    العربية          

  االنكليزية            

 

 

 

 

 


