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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1994 الهندسة بغداد

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  مركز بغداد الماجستير
 للدراسات العليا.         

1999 

 هالدكتورا
 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  بغداد
   للدراسات العليا.   

 
     

2009 

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من ترة  الف الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  1

 للدراسات العليا.         

 االن-2002 بغداد

2    

3    

4    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 االن-2002 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا.          تدريسي 1

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2010-2009 تقييم االثار البيئية للمشاريع  1

 2017-2009 مشروع التخطيط الشامل  2

 2017-2009 مشروع المحلة السكنية  3

 2011-2009 تقييم االثار البيئية للمشاريع  5

 2011-2009 تقييم االثار البيئية للمشاريعمشروع   7

 2013-2009 تقنيات الحفاظ على البيئة  8

 مقدمة في التخطيط الحضري واالقليمي  9

 

2014-2017 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2010 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات تقييم االثر البيئي للمولدات الكهربائية في الكرادة 1

ه حسين االبعاد البيئية للمتنزهات العامة منطقة الدراسة : الكاظمية متنز 2

 علي محفوظ

مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات 

 العليا

2011 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  التقييم البيئي لنهر الغراف منطقة الدراسة شط الشطرة في قضاء الشطرة 3

 العليا

2011 



 

 

 

 

 

 

 

ة ادارة تجهيز المياه الصالحة للشرب لمعالجة الشحة)منطقة الدراسة مدين 4

 الديوانية

 2012 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات

مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  االستدامة في عملية التخلص من المخلفات الصلبة 5

 العليا

2013 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  تقييم األثر البيئي لمعمل الزيوت في محافظة ميسان 6

 العليا

2013 

 -تقييم االثر البيئي لصناعة الطابوق في مجمع معامل طابوق كصيبة  7

 العمارة

 2013 

 على المخلفات الصلبة ومديات   القوانين البيئية في السيطرة  فعالية  8

 تأثيرها على البيئة المكانية.

 2017 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات

مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  ن البيئي.دور المحميات الطبيعية في التواز 9

 العليا
2017 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي السادس/ادارة  1

 بابعادها االراضي في العراق 

 نونيةالتخطيطية والقا

 

 

 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2013

 للدراسات العليا

/لمسح العقاري بحث

)الكادسترائي( الرقمي 

كوسيلة جديدة في ادارة 2014

 االراضي
استخدام مؤتمر جيوتونس السادس / 2

وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 

واالستشعار عن بعد والنمذجة الرقمية 

في في مجال البيئة والتصرف 

 المخاطر والموارد الطبيعية

تونس/ الجمعية التونسية لالعالم الجغرافي  2012

 الرقمي

 حضور

 حضور جامعة بغداد 2012 اهمية استخدام المكتبة الرقمية  3

دور الوعي البلدي في تطبيق القوانين  4

 والتشريعات

امانة بغداد/ المؤتمر االول "اهمية الوعي  2011

 بيئة مدينة بغداد البلدي في الحفاظ على

 



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي الجغرافي"الموارد  5

المائية في العراق واقعها مشاكلها 

 والتخطيط االمثل الستثمارها"

بحث/التقييم البيئي  لنهر  كلية االداب-ذي قار جامعة 2013

الغراف: منطقة الدراسة )شط 

 الشطرة في قضاء الشطرة(

 حضور نقابة المهندسين العراقية 2016 العلمي المعماري االولالمؤتمر  6

نقابة المهندسين العراقية/ اتحاد المهندسين  2017 واقع سكك الحديد في العراق ندوة 7

 العرب

 حضور

والعشرون/ واقع النقل  عمؤتمر الساب 8

 العربي.

" تصنيف شبكة الطرق في  البحريناتحاد المهندسين العرب/  2016

 مدينة الرمادي"

 حضور وزارة التخطيط 2016 طريق نحو االستدامة خارطة مؤتمر/ 9



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل/اعادة هيكلة الفضاء  10

 الحضري

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2016

 للدراسات العليا

 حضور

السكن واطئ الكلفة  عندوة/ مشاري 11

 تجارب وحلول

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2016

 للدراسات العليا

 حضور

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  2015 ندوة/ مدن المستقبل 12

 للدراسات العليا

ورقة عمل/ ادارة االراضي 

 )المسح العقاري( الكترونيا

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

/ مركز  من المكتب االستشاري تخويل

 التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

 2012االنبار/ ةمحافظ/

 تقييم مناطق الطمر في الكرمة

تقييم بحث/مجلة المخطط والتنمية/التخطيط المستدام في 

 السكن
 التقييم البيئي لمشروع تطوير ناحية الصقالوية



 

 

 

 

 

 

 

تقييم بحث/مجلة المخطط والتنمية/استخدام مياه المجاري 

 في استدامة االراضي في مدينة الرمادي
 ر الصحي في ناحية راوةاختيار منطقة للطم

تقييم رسالة ماجستير/مركز التخطيط الحضري 

واالقليمي/التأثيرات البيئية للمصافي القائمة على البيئة 

 المجاورة

تقييم بحث/ مجلة كلية الهندسة / الجامعة المستنصرية/ استخدام 

 النماذج 

/ مركز التخطيط تقييم رسالة ماجستير 2016حصائية في تقدير الحوادث المرورية/اال

الحضري واالقليمي /االستدامة في معالجة 

 النفايات الصلبة

االشراف على طالبة ماجستير /جامعة بغداد/ كلية 

 /زهراء راغب.الزراعة

كابس علمي/ مركز التخطيط الحضري 

 واالقليمي للدراسات العليا/ االقتصاد االخضر

في ابنية ث /تطبيقات نظم الطاقة الحرارية الشمسية تقييم بح

 2016جمعية المهندسين العراقيين/ المستشفيات

جمعية المهندسين  االستدامة في طرق النقل /تقييم بحث / 

 2016العراقيين/

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

وارع التجارية في مدينة تقييم االثر البيئي للش 1

 الرمادي

 2011 مجلة االستاذ

 2011 مجلة االستاذ االنظمة المعتمدة في تصنيف شبكة الطرق عالميا 2

 2013 كلية التربية/جامعة واسط مجلة تقييم االثر البيئي للمولدات في مدينة بغداد 3



 

 

 

 

 

 

 

المسح العقاري )الكادسترائي( الرقمي  4

 ة االراضيكوسيلة جديدة في ادار2014

وقائع المؤتمر العلمي السادس/ 

ادارة االراضي في العراق 

 ةوالقانوني ةبابعادها التخطيطي

2013 

"تقدير كمية الغاز الحيوي المنبعث من مناطق  

 الطمر الصحي في المدينة العراقية

 مدينة الرمادي-الحالة الدراسية

 2013 مجلة المخطط والتنمية 

 

 

 .لعلمية المحلية والدولية الهيئات اعضوية  :تاسعا 

  نقابة المهندسين العراقيين    

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

كتاب الشكر او الجائزة أو  ت

 الشهادة

 السنة الجهة المانحة 



 

 

 

 

 

 

 

عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  شكر وتقدير 1

 العليا
 27/9/2003في  608

عميد مركز التخطيط الحضري  يرشكر وتقد 2

 واالقليمي للدراسات العليا

 19/5/2011في  1173

عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  شكر وتقدير 3

 العليا
 15/2/2012في  326

عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  شكر وتقدير 4

 العليا
 2/5/2012في  944

كز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات عميد مر شكر وتقدير 5

 العليا
 3/5/2012في  1004

عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  شكر وتقدير 6

 العليا
 12/6/2012في  1358

عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  شكر وتقدير 7

 العليا
 16/11/2012في  3560

 2/12/2012في  3689 ادجامعة بغدرئيس  شكر وتقدير 8

 31/5/2012في 296 وزارة التخطيط شكر وتقدير 9

عميد مركز التخطيط الحضري  شكر وتقدير 10

 واالقليمي للدراسات العليا

 29/5/2013في  1463

عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  شكر وتقدير 11

 العليا
 26/6/2013في 1682



 

 

 

 

 

 

 

التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  عميد مركز شكر وتقدير 12

 العليا
 24/12/2013في   3001

عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  شكر وتقدير 13

 العليا
 14/1/2014في  113

عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  شكر وتقدير 14

 العليا
 4/3/2014في  639

 24/2/2014في  301/د/6/7 ادرئيس جامعة بغد شكر وتقدير 15

/وحدة شكر وتقدير 16

 االحصاء

عميد مركز التخطيط الحضري 

 واالقليمي

 7/6/2016في   1162

عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات  شكر وتقدير/ شعبة المكتبة 17

 العليا

6/3/2017 

 2016 لجنة المعرض جائزة المعرض الطالبي 18

د مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات عمي شكر وتقدير 19

 العليا
2017 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   



 

 

 

 

 

 

 

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 عربي             

 انكليزي             

  

 

 

 

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


