
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

    خليف علي حسين محمد د.:   ـم ـــــــــاالســ

  1/7/1957: تاريخ الميـالد 

  الحالة الزوجية :

     دد األوالد  :ــعـــ

  مسلم :   الديـــــــــــانة

         احصاء وتخطيط/ تخطيط مكاني:     صــالتـخـص

  تدريسي:      ه ــــــالوظيف

     مدرس  ية :الدرجة العلم

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

 العمل   :         هاتف

     07903693621:     الهاتف النقال

 D_al_j@Yahooo.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ليــــة الكــ الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 1980 االدارة واالقتصاد جامعة الموصل

الحضري مركزالتخطيط  جامعة بغداد الماجستير

 واالقليمي 
1989 

 هالدكتورا

 

الحضري مركزالتخطيط  جامعة بغداد

 واالقليمي 
2007 

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1995 -1991 جامعة تكريت/ كلية الطب تدريسي 1

 1995 -1992 جامعة تكريت/ كلية الطب مسؤول وحدة الحاسبة 2

 2001-1995 / ليبيااالمميةجامعة ناصر تدريسي 3

 2008-2003 جامعة تكريت تدريسي 4

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 1995 -1991 جامعة تكريت كليةالطب/طب مجتمع 1

 2001 -1995 جامعة ناصر/ليبيا كليةاالداب والعلوم 2

 2006 -2003 جامعةتكريت ةالطب/طب مجتمعكلي 3

 2008 -2006 جامعةتكريت الدارةواالقتصادكليةا 4

مركزالتخطيط الحضري  5

 واالقليمي

 لحداآلن -2008 جامعة بغداد

6    

7    

8    

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  جامعة -ليةالطبك /طب مجتمع 1

 تكريت

 1995 -1991 .احصاءطبي، مبادئ حاسوب

كليةاآلداب  /وحاسوباحصاء 2

 والعلوم/ليبيا

 2001 -1995  .بحوث عمليات احصاء،مبادئ 

كلية فرع التخطيط/  -الجغرافيا 3

 ليبيا اآلداب والعلوم/

 2001 -1995 .تخطيط اقليمي ،احصاء جغرافي، تخطيط مدن

لحضري امركزالتخطيط  4

 جامعةبغداد /واالقليمي

 2014 -2008 دبلوم اساليب في التخطيط االقليمي/

مركز التخطيط الحضري  5

 جامعةبغداد /واالقليمي

 2014 -2008 ماجستير المشروع التخطيطي االقليمي/

 جامعة بغداد/مركز التخطيط الحضري تدريسي 5

 واالقليمي
 ولحد اآلن -2008

/مركز التخطيط الحضري جامعة بغداد مسؤول وحدة التأهيل والتوظيف  6

 واالقليمي
 ولحد الآلن - 2016



 

 

 

 

 

 

 

مركز التخطيط الحضري  6

 جامعةبغداد /واالقليمي

 2014 -2008 ماجستير المشروع التخطيطي الشامل/

مركز التخطيط الحضري  7

 جامعةبغداد /واالقليمي

 2017 -2012 دبلوم (/)استوديو المشروع التطبيقي

مركز التخطيط الحضري  8

 جامعةبغداد /واالقليمي

 2014 -2013 ماجستير مستقرات الهيكل المكاني/

مركز التخطيط الحضري  9

 جامعةبغداد /واالقليمي

 2015 -2014 ماجستير احصاء ونمذجة/

مركز التخطيط الحضري  10

 جامعةبغداد /واالقليمي

 2015 -2014 التخطيط االقليمي اسس ومفاهيم/ ماجستير

مركز التخطيط الحضري  11

 جامعةبغداد /واالقليمي

 دبلوم /واالقليمي التخطيط الحضريمقدمة في 

 
2015- 2017 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة القســـم ةأو  الرسال اسم األطروحة  ت

 تنمية االقاليم في  المكاني لتخصيصاتكفاءة التوزيع  1

 .محافظة بابل

 2014 تخطيط حضري واقليمي

  التوسع الحضريبدائل أثر المتجاورات االقليمية على  2

 ."منطقة الدراسة عينة من مدن مختارة"

 2015 تخطيط حضري واقليمي

للمجمعات التجارية في المتجاورات  آثار التوقيع المكاني 3

 ."منطقة الدراسة حي المتنبي، حي المثنى" الحضرية

 2015 تخطيط حضري واقليمي

 2016 تخطيط حضري واقليمي اثر النشاط االساس على النمو السكاني في منطقة النهروان 4

 2017 تخطيط حضري واقليمي .التوقيع المكاني لمرائب السيارات في قضاء المسيب 5

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

مركز التخطيط الحضري  2016 لدراسات العليا لبحوث ا العلمي الثاني المؤتمر 1

 واالقليمي

 بحث

التغيرات المؤسسية ودورها في  ندوة/ 2

 .ت الحضريةالتحوال

مركز التخطيط الحضري  2016

 واالقليمي

 بحث

التخطيط واالدارة االستراتيجية للمدينة  ندوة/ 3

 .العراقية

مركز التخطيط الحضري  2015

 واالقليمي

 بحث



 

 

 

 

 

 

 

العلمي السادس/ ادارة االراضي في  المؤتمر 4

 .العراق بابعادها التخطيطية والقانونية

مركز التخطيط الحضري  2013

 جامعة بغداد -قليميواال

 بحث

تخطيط التنمية المستدامة خطوة نحو  ندوة/ 5

  .حماية البيئة

 بحث وزارة التخطيط 2012

للجمعية  الجغرافي العراقي الخامس المؤتمر 6

 الجغرافية العراقية.

 بحث جامعة بغداد/ كلية االداب 1992

ندوة/ الهندسة المستدامة طريق لالصالح  7 

 والتنمية.

الجامعة المستنصرية/ كلية  2016

 الهندسة.

 حضور

8 

 

مركز التخطيط الحضري  2015 ندوة/ المدن الخضراء المستدامة.

 واالقليمي

 حضور

ندوة/ جماليات المدينة العراقية ) الرؤيا،  9

 المعايير، التشريعات(.

مركز التخطيط الحضري  2015

 جامعة بغداد -واالقليمي

 حضور

واطئ الكلفة، تجارب  ندوة/ مشاريع السكن 10

 وحلول.

مركز التخطيط الحضري  2015

 جامعة بغداد -واالقليمي

 حضور

ندوة/ التصميم االساس لمدينة بغداد بين  11

 التراث والمعاصرة.

مركز احياء التراث/  2015

 جامعة بغداد

 حضور

ندوة/ دور التخطيط في الحد من التغيرات  12

 المناخيةعلى المدن في العراق.

مركز التخطيط الحضري  2014

 جامعة بغداد -واالقليمي

 حضور

ندوة/ السياسة االستيرادية للدولةوعالقتها  13

 بثقافة المستهلك.

مركز بحوث السوق../  2013

 جامعة بغداد

 حضور

المؤتمر الوطني االول لنظم المعلوما ت  14

 (.GISالجغرافية)

مركز النهرين للدراسات  2013

 االستراتيجية 

 حضور

الملتقى العلمي )نحو تعزيز دور التعليم في  15

 بناء نظام النزاهة الوطني(

 حضور هيئة النزاهة 2013

16 
 

 

ندوة/ دور المرصد الحضري في التنمية 

 الحضرية.

وزارة االسكان واالعمار/  2012

 مركز التخطيط الحضري..

 حضور

المؤتمر العلمي السادس/ خدمات النقل واقعها  17

 ا في العراق.وآفاق تطوره

وزارة النقل/ ومركزبحوث  2012

 جامعة بغداد -السوق..

 حضور

المؤتمر الدولي االول/ الحفاظ على مراكز  18

 المدن العراقية واعادة تاهيلها. 

 حضور أمانة بغداد 2010

المؤتمر الوطني/ التحديات البيئية.. الواقع  19

 والطموح.

مركز بحوث السوق  2010

جامعة  -وحماية المستهلك

 بغداد

 حضور

المؤتمر المعماري الثالث/ التواصل الفكري  20

 بين البحث العلمي والتطبيق في العمارة.

 حضور الجامعة التكنولوجية 2010

المؤتمر العلمي الخامس لمركز التخطيط  21

الحضري واالقليمي/ استراتيجيات التنمية 

 واالستثمار المكاني في العراق.

الحضري مركز التخطيط  2009

 جامعة بغداد -واالقليمي

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

جامعة  -المؤتمر العلمي السادس لكلية الهندسة 22

 بغداد

 حضور جامعة بغداد–كلية الهندسة  2009

الندوة العلمية الخاصة بنظم المعلومات  23

 ( لمشروع الحكومات المحلية.GISالجغرافية)

فندق  -محافظة بغداد 2008

 الرشيد

 حضور

السكن: مشاكل  مية الثالثة عشر/الندوة العل 24

 .وحلول

مركز التخطيط الحضري  2008

 جامعة بغداد -واالقليمي

 حضور

المؤتمر العلمي الرابع لمركز التخطيط  25

 الحضري واالقليمي

مركز التخطيط الحضري  2008

 جامعة بغداد -واالقليمي

 حضور

 
 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 ليةخارج الك داخل الكلية

الميداني لطلبة شراف على التدريب اال

 .الدراسات العليا لسنوات مختلفة

اعداد خطة التطوير السياحي وتحديد مناطق 

/ لحساب وزارة  ديالى االستثمار لمحافظة

 .2011الثقافة سنة 
اقامة ورشتي عمل في التأهيل والتوظيف لطلبة 

 .الدراسات العليا

يد مناطق اعداد خطة التطوير السياحي وتحد

لحساب وزارة  / كركوكاالستثمار لمحافظة 

 .2011الثقــــافــــــــة سنة 

 لناحية الضلوعيةاعداد الخطة االقليمية  

ظة في محافوتحديث المخطط االساس للمدينة 

مة للتخطيط ا/ لحساب المديرية العصالح الدين

 .2010سنة  وزارة البلديات -العمراني
وتحديد مناطق االستثمار اعداد الخطة السياحية  

( رئيس البصرة والنجف وكربالءلمحافظات )

لحساب  / فريق جمع وتحليل البيانات والخرائط.

 .2012وزارة الثقــــافــــــــة سنة 

 
ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة  

 . أو تطوير التعليمالبيئة والمجتمع 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

جانب المؤسساتي والقانوني في التحوالت ال 1

 .الحضرية

 

/ جامعة واسط للعلوم االنسانية مجلة

 . 37، العدد  13، المجلد واسط

2017 

أثر التوقيع المكاني للمجمعات التجارية في  2

 .المتجاورات الحضرية

 2017 مجلة كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد

كاني في أثر النشاط االساس على النمو الس 3

 .منطقة النهروان

وقائع المؤتمر العلمي الثاني للدراسات 

 .. مركزالتخطيط الحضري/ العليا

2016 

يرورة صأثر التشريعات التخطيطية في ادارة و 4

 .المدينة العراقية

 

مجلة كلية التربية االساسية في الجامعة 

 91/العدد  21المستنصرية / المجلد

2015 



 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

حذف ثالثة اصفار من الدينار االثار المحتملة ل

 .على المستوى العام لالسعار العراقي

-كلية االدارة واالقتصادمجلة دنانير/ 

 .  4، العدد الجامعة العراقية

2013 

الدارة االرض في  لقانونيةااالبعاد المكانية و 6

 .الريف وعند حافات المدن

 

وقائع المؤتمر العلمي السادس لمركز 

 قليميالتخطيط الحضري واال

3013 

العالقة بين التحضر ومستويات األسعار في  7

 .دراسة تحليلية -العراق 

 

مجلة االدارة واالقتصاد/ الجامعة 

 94العدد  36المستنصرية/ السنة 

2013 

في التخصيصات االستثمارية وحجوم السكان  8

 .المحافظات

المجلة العراقية للعلوم االقتصادية/ 

 ولالمجلد االول/ العدد اال

2002 

تحليل قياسي لعالقة التنمية االقتصادية بزيادة  9

 .سكان المدن

 -امسالخ وقائع المؤتمر الجغرافي

جامعة  الجمعية الجغرافية العراقية/

 بغداد

1992 

 

 

الهيئات العلمية المحلية عضوية  :تاسعا 

 .والدولية 
   لمركز  االستشاري التخطيطياستشاري في المكتب

 القليمي.التخطيط الحضري وا

  عضو اللجنة الوزارية لوضع ضوابط توزيع قطع

االراضي/اللجنة الوزارية العمار الخدمات/ مجلس 

    .2011سنة  الوزراء

 الخامس لمركز حضيريةللمؤتمرالعلمي التعضواللجنة

 التخطيط الحضري واالقليمي.

  السادس لمركز حضيريةللمؤتمرالعلمي التعضواللجنة

 ي.التخطيط الحضري واالقليم

  للدراسات  لبحوث العلميلمؤتمرحضيريةلالتعضواللجنة

 الحضري واالقليمي.مركزالتخطيط العليال

  عضو لجنة االستالل العلمي لسنوات مختلفة. 

 

 

 .التقديرعاشرًا: كتب الشكر،الجوائز وشهادات  

 ت
كتاب الشكر او 

 الجائزة أو الشهادة
 السنة الجهة المانحة 

 2017 عميد المركز كتاب شكر 1

 2017 عميد المركز شهادة تقديريةشكر و 2

 2016 عميد المركز (3عدد) كتاب شكر 3

مساعدرئيس   كتاب شكر 4

 الجامعةالعلمي

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 2013 عميد المركز شهادة تقديريةشكر و  5

 2012 عميد المركز (3عدد) كتاب شكر 6

 2012 العميد+وزارةالتخطيط شهادة تقديريةشكر و 7

 2011 ميد المركزع كتاب شكر 8

 2010 عميد المركز كتاب شكر 9

 2009 عميد المركز (2عدد)كتاب شكر 10

 2001 جامعة ناصر/ليبيا شهادة تقديريةشكر و 11

 

 

 
 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

2   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 
 اللغة العربية             

 اللغة االنكليزية             

  

 

 

 

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


