
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه 
 

 

 

 

ــ االســ           آمنة حسين صبري علي:    ـم ـــــــ

 متزوجة  الحالة الزوجية :

    اثنان  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

/ التخطيط   في التخطيط الحضري واالقليمي / الالمركزية في التخطيطفلسفة    :دكتوراه:       ص ــالتـخـص

/  تنمية و   تخطيط  /  االقليمي القدرات  وبناء  البشرية   / ستراتيجي  اال  التخطيط  الموارد 

         .محليتخطيط 

 استاذة جامعية :        ه ــــــالوظيف

    أستاذ مساعد    الدرجة العلمية :

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

      07700659121:    تف النقالالها

 amna20052005@yahoo.com   كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 الكــليــــة   الجامعة   الدرجة العلمية  

 بكالوريوس 

 

 االدارة واالقتصاد   جامعة بغداد /علوم احصاء

م في التخطيط الحضري  علو الماجستير 

 واالقليمي/جامعة بغداد

للدراسات   لتخطيط الحضري واالقليميمركز ا

 العليا 

 ه الدكتورا

 

دكتوراه فلسفة في التخطيط  

 الحضري واالقليمي

للدراسات   لتخطيط الحضري واالقليميمركز ا

 العليا 

 تنميةالتخطيط في دبلوم عالي  -1 أخرى

   دبلوم حاسبات   -2 

ريبية في اللغة شهادة تد -3

 االنكليزية
 

 المعهد القومي للتخطيط / وزارة التخطيط  -1 

 المركز القومي للحاسبات   -2 

العراق  -3 في  االنكليزية  اللغة  تطوير    معهد 
  المعهد البريطانيبالتعاون مع 

  

mailto:amna20052005@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

   ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 المنصور  -المعهد التقني -1 1

     محاضرة في المعهد الطبي التقني -2

 2006 -1993 هيئة المعاهد التقنية

 

التخطيط الحضري واالقليمي  مركز 2

 للدراسات العليا 

 واالقليمي

 الى حد االن  -2006 جامعة بغداد

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

 1993 يمراسالت عرب المعهد التقني/ االدارة الصحية     1

 Basic ،MSDOS ،FOXPROحاسبات /  المعهد التقني/ التحليالت المرضية  2

  

1994 -1998 

 
 Basic ،MSDOS ،FOXPRO  2000حاسبات /  المعهد التقني/ الصيدلة  3

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 8/83/ 13- 5/4/82 وزارة التخطيط  مساعد باحث/الهيئة المركزية للمتابعة 1

 1987- 13/8/83 وزارة التخطيط  باحث / الهيئة المركزية للمتابعة 2

 1993 -1987 وزارة التخطيط  باحث/ هيئة التخطيط االقتصادي  3

 المنصور     -مدرس مساعد/ المعهد التقني  4
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/هيئة  

 المعاهدالتقنية 

1993-  2002 

المنصور   -عد/ المعهد التقني مدرس مسا 5

مسؤولة مركز الحاسبة تدريسية و

 االليكترونية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/هيئة  

 المعاهدالتقنية 

2002-2003 

 مدرس مساعد  -1 6

)مسؤولة العالقات   مدرس -2

 الثقافية( 

)مسؤولة التعليم  أستاذ مساعد -3

 المستمر (

مسؤولة التعاون العلمي بين   -4

 الوزارات 

التخطيط الحضري   مركزامعة بغداد / ج

 واالقليمي للدراسات العليا 

 

7/3/2006 

2009  

2014     

2019-2020 



 

 

 

 

 

 

 

 Basic  ،MSDOS  ،MIDLINEحاسبات /   المعهد الطبي/ االطراف االصطناعية 4

  

2001 

ضري  التخطيط الح  مركزدبلوم عالي/  5

 واالقليمي للدراسات العليا 

 

 2008 -2007 مبادئ الالمركزية في التخطيط 

التخطيط الحضري   مركزدبلوم عالي/  6

 واالقليمي للدراسات العليا 

 

 2008 - 2007 مشروع الالمركزية في التخطيط 

التخطيط الحضري  مركزماجستير/  7

 واالقليمي للدراسات العليا 

 

 2008 االقليميمبادئ في التخطيط الحضري و

التخطيط الحضري   مركزدبلوم عالي/  8

 واالقليمي للدراسات العليا 

 

 2010-2009 مشروع اقليمي

التخطيط الحضري  مركزماجستير/  9

 واالقليمي للدراسات العليا 

 

 مشروع اقليمي -1

 قوانين تخطيطية  -2

 

2011-2013 

 

 

التخطيط الحضري   مركزدبلوم عالي/  10 

 لعليا ا واالقليمي للدراسات

   وحضري مشروع اقليمي -1

 اساليب في التخطيط االقليمي  -2

2014 

التخطيط الحضري  مركزماجستير/ -1 11

 واالقليمي للدراسات العليا 

التخطيط الحضري   مركزدبلوم عالي/  -2

 العليا  واالقليمي للدراسات

 

اساليب وتحليل في التخطيط الحضري   -1

 واالقليمي

 استوديو اقليمي وحضري  -2

2015-2016 

2016-2017 

التخطيط الحضري  مركزماجستير/ -1 12

 واالقليمي للدراسات العليا 

التخطيط   مركزدبلوم عالي/  -2

 العليا  الحضري واالقليمي للدراسات

التخطيط   مركزدبلوم عالي/  -3

 العليا  الحضري واالقليمي للدراسات

 نمذجة وبحوث عمليات  -1

 ستوديو اقليمي وحضري  -2

 مبادئ تخطيط محلي وتنمية محلية -3

 

 

 

2017-2018-2019-

2020-2019 

 

 

 

2020-2019  

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً:  

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال األطروحة  أو  اسم ت 

التخطيطي   النمذجة المكانية واتخاذ القرار 1

  ريف محافظة كربالء حالة دراسية –

/مركز التخطيط الحضري واالقليمي   دبلوم عالي

 عليا /جامعة بغداد للدراسات ال
2016 

مؤشرات التوقيع المكاني لمحطات تعبئة  2

 الوقود في مدينة النجف االشرف

مركز التخطيط الحضري واالقليمي /دبلوم عالي

 للدراسات العليا /جامعة بغداد 
2016 

للخارطة االستثمارية  التوازن المكاني 3

 لمحافظة بغداد 

مي مركز التخطيط الحضري واالقلي ماجستير/

 للدراسات العليا /جامعة بغداد 
2017 

امكانيات التنمية الذاتية للتطور   4

 منطقة منخفض بحر النجف -الحضري 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي /دبلوم عالي

 للدراسات العليا /جامعة بغداد 
2017 



 

 

 

 

 

 

 

تنمية المتوازنة والاالدارة البيئية  5

منطقة الدراسة   –للخدمات الصناعية 

 رخالك مركز

مركز التخطيط الحضري واالقليمي /دبلوم عالي

 للدراسات العليا /جامعة بغداد 
2017 

الموازنة االستثمارية المكانية بين الريف  6

 والحضر 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي /دبلوم عالي

 للدراسات العليا /جامعة بغداد 
2018 

المشاركة المجتمعية في التخطيط  7

ع في بناء التصميم رؤية المجتم -المكاني

 االساس

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  ماجستير/

 للدراسات العليا /جامعة بغداد 
2018-2019   

التاثيرات المكانية في اتخاذ القرار  8

االستراتيجي لتوقيع المشاريع  

االستثمارية السكنية ضمن الحدود 

االيادي   مشروع –االدارية المانة بغداد 

 ةالسكني كحالة دراس

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  ماجستير/

 للدراسات العليا /جامعة بغداد 
2018-2019 

استخدام اسلوب الشراكة بين القطاع العام   9

 والخاص في بناء شبكة نقل ذكية

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  ماجستير/

 للدراسات العليا /جامعة بغداد 
2020 

لقرى  األسس التخطيطية والتصميمية ل 10

الريفية المرشحة لإلستحداث والتطوير  

 كمراكز حضرية مستقبلية

مركز التخطيط الحضري واالقليمي  ماجستير/

 للدراسات العليا /جامعة بغداد 
2020 

مرونة الخدمات االجتماعية التعليمية   11

 وتأثرها باألزمات/ جائحة كورونا

دبلوم عالي/ مركز التخطيط الحضري واالقليمي  

 العليا /جامعة بغداد للدراسات 
2020 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة   ها مكان أنعقاد ة  ــ السن عنوان  ال ت 

) بحث / بوستر  

 حضور(

علمية  نقاشية  ألبراز  كلية العلوم/جامعة بغداد  2005 مفهوم الفيدرالية االدارية  1

تخصص التخطيط  

في الحضري واالقليمي 

 ذلك 



 

 

 

 

 

 

 

والحلقات النقاشية  المشاركة بالندوات 2

الخاصة بإعداد الخطة االستراتيجية 

 لمحافظة بغداد 

لجنة    /مجلس محافظة بغداد 2010-2012

التخطيط االستراتيجي/ المنظمة 

)برنامج RTI & LGPالدولية 

  الحكومة المحلية(

علمية بحثية استشارية 

مع بموجب عقد رسمي 

   مجلس محافظة بغداد

المؤتمر العلمي االول لطلبة الدراسات  3

العليا في مجال التخطيط الحضري 

 واالقليمي

كلية الهندسة الخوارزمي/جامعة  2011

 بغداد

بحث علمي في مجال  

التخطيط الحضري  

 واالقليمي

الجامعة التقنية الوسطى/معهد   2015 ورشة التنمية البشرية المستدامة  4

 بغداد  -التكنلوجيا 

 محاضرة ومل / ورقة ع

ندوة علمية عن التغيرات المؤسسية   5
 ودورها في التحوالت الحضرية

مركز التخطيط الحضري   2016
واالقليمي للدراسات العليا/جامعة 

 بغداد

 ورقة عمل 

ندوة علمية في العمارة والتصميم  6
الحضري للمدينة كعناصر جاذبة 

للسكان لعالج ظاهرة الهجرة الداخلية 
 والخارجية  

 ورقة عمل كلية الهنسة /جامعة النهرين 2016

عن ترشيد المياه وخلق  مؤتمر وطني  7
 الوعي المجتمعي واجب وطني واخالقي 

الجامعة التقنية الوسطى / معهد   2018

 الرصافة -االدارة 

 ورقة عمل

 االقتصاد األخضر دورورشة عمل عن  8
وتطبيقاته في التنمية المستدامة على 

 العام والخاص مستوى القطاعين 

 

مركز التخطيط الحضري   2018
واالقليمي للدراسات العليا/جامعة 

 بغداد

 ورقة عمل

ندوة عن نمو االقتصاد العراقي نحو  9
 سيناريو للمسار الرئيس  2040عام 

دائرة السياسات االقتصادية  2018
والتعاون والمالية /وزارة التخطيط 

 االنمائي

 علميةمشاركة نقاشية 

على منصة   الكترونية علميةورشة  10
FCC   بعنوان: التخطيط المكاني لتنمية

 االقاليم في المحافظات العراقية

مركز التخطيط الحضري   2020
واالقليمي للدراسات العليا/جامعة 

 بغداد

 ورشة علمية 

علمية  اقامة وتنظيم دورة تدريبية  11
بعنوان:   FCCعلى منصة الكترونية

 خطيطاالساليب االحصائية في الت

مركز التخطيط الحضري   2020
واالقليمي للدراسات العليا/جامعة 

 بغداد

للتعليم  دورة تدريبية 

 المستمر 

 



 

 

 

 

 

 

 

12 Sustainable Smart 

Cities 

 

مركز التخطيط الحضري   2020
واالقليمي للدراسات العليا/جامعة 
بغداد مع جامعة االميرة نورة في 

 المملكة العربية السعودية 

   ورشة علمية

 .  االخرى بعا : األنشطة العلمية سا 

 خارج الكلية  داخل الكلية 

في مركز الحاسبة /جامعة    IC3دورات في  -1
 بغداد

دورات في كفاءة الحاسوب الخاصة باساتذة   -2
 في مركز الحاسبة /جامعة بغداد  الجامعات

 
   

  والتطويريةتدريبية الدورات العديد من ال
 : داخل القطر

  تقييم المشاريع في رةدو  -1
خطط  متابعة تنفيذ و  اعداد ات فيدور  -2

 التنمية  
 ادارة مفاوضات  في دورة -3
ولغات  IC3دورات في البرامجيات  -4

  C++الحاسوب 
 IBTتوفل  لغة انكليزية دورة -5
  ةفي اللغة االنكليزيمهارات  تطويردورة  -6
 :خارج القطر 

                                                                                                                                                                          في (الكويت)دورة في  -1
 التنمويةالخطط متابعة تنفيذ و  اعداد -

تخطيط وتنمية الموارد  فيورشة  -2
 ( االردن) البشرية  في 

  جامعة بغداد/رتدريبية في مركز التعليم المستمدورة -1

    Google Scholar & Researchعن 

  محاضرات فديوية عن االعالم واالتصال الجماهيري -2

 في مركز التعليم المستمر 
في  كفاءة اللغة العربية و  التأهيل التربوي  دورة في  -3

  جامعة بغداد/مركز التعليم المستمر
في مركز ابن سينا  Google Classroomدورة -4

 جامعة بغداد   -للتعليم االليكتروني

 

في   SPSSدورة تدريبية في التحليل االحصائي 

 الرصافة–معهد االدارة -الجامعة التقنية الوسطى 

 اشراف وتقييم البحوث العلمية اشراف وتقييم البحوث العلمية

الحضور والمشاركة في العديد من الندوات -1

 علمية والسمنرات .والمؤتمرات والورش ال

الحضور والمشاركة في العديد من الندوات 

 والمؤتمرات والورش العلمية 



 

 

 

 

 

 

 

الدراسات في العديد من مناقشات كعضوة المشاركة -2

الدبلوم العالي والماجستيرفي مركز  العليا لطلبة 

 التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا. 

 المشاركة في اللجان الدائمية والمؤقتة في الجامعة  -3

للقبول في  المشاركة في لجان االمتحانات التنافسية  -4

في مركز التخطيط الحضري   ات العليالدراسا

 واالقليمي للدراسات العليا 

 

 

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

 .   التعليم

  أسم البحث  ت 

 النشر  محل

 السنة 

ــو 1 ــرد بعنـــــ ــث منفـــــ ــة بحـــــ ــراكة المنتجـــــ ان /)الشـــــ

ــوي  ــال التنمـــــــ ــة                                                                         –باالتصـــــــ ــتراتيجية فاعلـــــــ ســـــــ

 من اجل التغيير( .

 

مجلة المخطط والتنمية/ معهد 

التخطيط الحضري واالقليمي  

 للدراسات العليا 

 

2006 

المؤتمر العلمي لطلبة الدراسات   يةالعوامل المؤثرة في الحوادث المرور 2

العليا في مجال التخطيط الحضري 

 واالقليمي

2011 

  -التخطيط االستراتيجي لتنمية المدنبحث منفرد بعنوان  3

 معايير تشاركية المدن 

المؤتمر الدولي تكامل مخرجات 

التعليم مع سوق العمل في القطاع 

 عمان  -االردن /العام والخاص

2012 

بعنوان التخطيط االستراتيجي لتنمية الموارد  بحث منفرد 4

 البشرية 

تنمية الموارد  الدولي مؤتمرال

البشرية في الوطن العربي/التحديات  

 الخرطوم  -وآفاق المستقبل /السودان

2013 

بحث منفرد بعنوان التشريعات التخطيطية واهمية الجانب   5

 القانوني في التخطيط العمراني 

التخطيط  المؤتمر السادس لمركز

 الحضري واالقليمي للدراسات العليا 

2013 

 GISتقييم طرق االستنباط في بيئة الـ   بحث منفرد بعنوان  6

  

 

ابن  -مجلة االستاذ/ كلية االداب 

 الرشد 

2014 

بحث منفرد بعنوان الممارسات التطبيقية في تدريب   7

  -الموارد البشرية الفعالة في ظل التخطبط االستراتيجي

 يدانية في مجلس محافظة بغداد دراسة م

المؤتمر الدولي تحديات تنمية 

الموارد البشرية في الوطن العربي 

القرن الحادي والعشرين /  في 

   المغرب /اكادير

2014 

بحث منفرد بعنوان االطار العام لمؤشرات التنمية   8

 طرق القياس والتقييم  –المستدامة 

 2015 مجلة المخطط والتنمية

ثر التدريب والجودة الشاملة في ظل  د بعنوان ابحث منفر 9

  -التخطيط المكاني على تحقيق التنمية البشرية المستدامة

دراسة ميدانية في شركة الفداء العامة احدى الحاضنات  

 التكنلوجية  

المؤتمر الدولي الشباب العربي في 

منظومة تنمية الموارد البشرية 

  /واستثمارها :الواقع والمأمول

 فاقس ص-تونس 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

ورقة عمل بعنوان الالمركزية وآليات الفعل التنموي    10

 وتحديد المسؤوليات  
التغيرات المؤسسية  الندوة العلمية 

مركز  ودورها في التحوالت الحضرية
التخطيط الحضري واالقليمي 
 للدراسات العليا/جامعة بغداد

2016 

حة ورقة عمل بعنوان تصميم الفراغات العمرانية المفتو 11

 للمدن الصحراوية واثرها على مكونات المكان الحضري  
العمارة والتصميم الندوة العلمية 

جاذبة   الحضري للمدينة كعناصر

للسكان لعالج ظاهرة الهجرة  

  –/كلية الهنسة  الداخلية والخارجية
 جامعة النهرين

2016 

 لمسؤولية االجتماعية ودورها في  ابحث منفرد بعنوان   ا 12
 نظرة تحليلية استراتيجية  -لتنمية المستدامة ا تحقيق   

 

المؤتمر العلمي الثالث لكلية 
التخطيط العمراني بعنوان: تحديات 
االستدامة في المدن العراقية /نحو 
استراتيجية وطنية للتنمية الحضرية  

 المستدامة 

2017 

 دورالنموذج االستراتيجيبحث مشترك بعنوان      13

 لرقمي في عملية اتخاذ القرار والتحليل المكاني ا    

 ريف محافظة كربالء  -التخطيطي     

المؤتمر العلمي الدولي االول  
والسابع محليا لمركز التخطيط  

–الحضري واالقليمي للدراسات العليا 
جامعة بغداد بعنوان:التخطيط 

الحضري واالقليمي في العراق لما 
 بعد الحداثة 

2017 

 زيع المكاني لعناصر الخريطةبحث مشترك بعنوان"التو      14
 االستثمارية وأثره على التوازن المكاني  

 والعدالة االجتماعية

مجلة االداب /كلية االداب / جامعة  
 بغداد

2018 

 بحث مشترك بعنوان" االطار العام للتوزيع المكاني  15
 للمشاريع االستثمارية في الخريطة االستثمارية 

 لمدينة بغداد" 

بية للبنات /جامعة  مجلة كلية التر 
 بغداد 

2018 

 

 دور التنمية الذاتية البديلة كأداة في  بحث منفرد بعنوان"     16
 ةة   صناعة المعلومات لتحقيق رأس المال الفكري في ظل العولم

 "واقتصاد المعرفة

المؤتمر الدولي العلمي السنوي  
وارد  لمبعنوان: "العولمة وتنمية ا

ي بكر في الوطن جامعة ابالبشرية 
 ةبالقايد تلمسان بالجمهورية الجزائري

2018 

17 Analysis of the Relationship Between 

Traffic Accidents with Human and 

Physical Factors in Iraq 

 

POLAND, Katowice, 

Silesian University of    

 Technology 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

االقتصاد المعرفي أساس  بحث منفرد بعنوان: 18
المستدامة في ظل استراتيجية التمكين   يةالتنم

 وتحديات هجرة الموارد البشرية الفاعلة

  المؤتمر الدولي العلمي السنوي 
بعنوان: " الموارد البشرية في   

الوطن العربي بين التوطين 
 االردن-عمان /والتهجير

2019 

 

 العضوية  تاسعا : 

EDITORIAL BOURD MEMBERSHIP in Science Publishing 

Group / URBAN AND REIGIONAL PLANNING  Journal /  USA – 

New York  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : عاشرا 

كتاب الشكر او الجائزة أو  ت 

 الشهادة

 السنة  الجهة المانحة  

جائزة )شعار الجامعة( وشهادة تقديرية  1
لحصولي على الدرجة االولى في الماجستر 

  ليميالتخطيط االق  /

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/  
 جامعة بغداد 

2006 

 2014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير ومنح قدم   2

في   عن ورقة علمبة بحثيةشكر وتقدير  3
 الندوة العلمية

 2016 عميد كلية الهندسة /جامعة النهرين

لبحث المقدم في  عن ا شكر وتقدير 4
دولي في السودان فضال عن المؤتمر ال

 المشاركة في مقررية الجلسات بالمؤتمر

أمين عام رابطة مراكز بحوث تنمية  
 الموارد البشرية في الدول العربية  

2013 

 21/2/1985في2674 وزارة التخطيط  في العملللجهود المتميزة  5
الجتياز دورة تخصصية في اعداد و متابعة   6

 جيد جدا تنفيذ خطط التنمية بتقدير  
 18/4/1884في 5856 وزير التخطيط 

   11/3/2002في  378 المنصور -العميد / المعهد التقني لالداء المتميز 7

 23/1/2002في7/35/1241 مساعد رئيس هيئة التعليم التقني للجهود المبذولة  8

 2/4/2002في  712 منصور-العميد/ المعهد التقني للجهود المبذولة 9

 22/12/2002في  2329 منصور-العميد/ المعهد التقني تميزالم ءاألدا 10



 

 

 

 

 

 

 

 19/3/2002في7/35/6539 مساعد رئيس هيئة التعليم التقني للجهود المبذولة 11

 5/1/2006 17 منصور-العميد/ المعهد التقني للحصول على شهادة الماجستير  12

ي و العميد/ مركز التخطيط الحضر  الحرص و النشاط الدؤوب في العمل 13
 االقليمي  

 9/6/2006في  744

للجهود المبذولة مع الجهاز المركزي  14
 لإلحصاء و تكنلوجيا المعلومات  

العميد/ مركز التخطيط الحضري و 
 االقليمي للدراسات العليا 

 27/4/2006في  622

 22/2/2009في195 رئيس جامعة بغداد   للجهود المتميزة 15

راتيجيات  للمشاركة الفاعلة في اعداد است 16
 مشاريع مجلس محافظة بغداد

 17/4/2011في11262 بغداد  محافظةنائب رئيس مجلس 

 21/2/1985في2674 وزارة التخطيط  للجهود المتميزة  17

 2015/ 24/11في29530 رئيس جامعة بغداد للجهود المتميزة و العمل الدؤوب  18

المشروع االقليمي للفصل الدراسي الثاني  19
 ستير لدورة الماج

/ مركز التخطيط الحضري و  العميد
 االقليمي للدراسات العليا 

 10/6/2012في1329

 19/11/2012في3560 يس جامعة بغدادئر  للجهود المتميزة 20

 4/3/2014في639 وزير التعليم العالي  كافة منتسبي جامعة بغداد  21

 29/4/2015في7/59/1839 العميد/معهد التكنلوجيا  القاء محاضرات و ورقة بحث  22

 8/1/1986في 225 وزير التخطيط  للجهود المتميزة 23

 7/2/1987في  4646 وزير التخطيط  للجهود المتميزة 24

للجهود المبذولة و التعاون المثمر في   25
 وحدة الحاسبة االلكترونية  كمسؤولة العمل 

 14/1/2002في  57 رئيس هيئة التعليم التقني 

 27/1/2002في115 يد / المعهد التقني العم االخالص في العمل   26

 19/11/2012في 356 رئيس جامعة بغداد للتدريسيين  27

لحصول جامعة بغداد على مراتب متقدمة    28
QS 

في  69/10262م.ر.و./ مكتب رئيس الوزراء 
18/8/2016 



 

 

 

 

 

 

 

شهادة تقديرية للمشاركة بورقة عمل في   29
 في الجامعة المؤتمر الوطني 

 2018 نية الوسطى  رئيس الجامعة التق

شكر وتقدير للجهود المبذولة في تقييم  30
  العلمية البحوث

العميد / مركز التخطيط الحضري و 
 االقليمي للدراسات العليا 

 7/1/2018في 39العدد 

شهادة تقديرية عن المشاركة ببحث في  31
المؤتمر العلمي الدولي االول والسابع 

ليمي  محليا لمركز التخطيط الحضري واالق 
 جامعة بغداد –للدراسات العليا 

العميد / مركز التخطيط الحضري و 
 االقليمي للدراسات العليا 

2017 

شكر وتقدير للجهود المبذولة في التعاون  32
لتنسيق وتنظيم اقامة محاضرة الكترونية  
لطلبة الدبلوم العالي في مركز التخطيط  

الحضري واالقليمي في مادة مبادئ 
ي والتنمية المحلية مع  التخطيط المحل

جامعة االميرة نورة في المملكة العربية 
 السعودية

العميد / مركز التخطيط الحضري و 
 االقليمي للدراسات العليا 

2020 

شكر وتقدير للجهود المبذولة في التعاون  33
 التدريبية لتنسيق والتنظيم إلقامة الدورة

العلمية االلكترونية الموسومة" االساليب 
  FCCائية في التخطيط" عبر منصة  االحص

العميد / مركز التخطيط الحضري و 
 االقليمي للدراسات العليا 

2020 

شكر وتقدير للجهود المبذولة في التعاون  34
لتنسيق والتنظيم إلقامة الورشة العلمية 

 Sustainableااللكترونية الموسومة" 

Smart Cities  عبر Skype 
نورة في بالتعاون مع جامعة االميرة 

 المملكة العربية السعوية 

و  الحضري  التخطيط  مركز   / العميد 
 االقليمي للدراسات العليا 

2020 

والبحث   شكر وتقدير للجهود العلمية المتميزة  35 العالي  التعليم  وزير  معالي 
 العلمي 

 2020/ 6/5في  2/208م.و

 



 

 

 

 

 

 

 

 . أو المترجمة  الكتب المؤلفة: حادي عشر 

 ر سنة النش أسم الكتاب  ت 

دراسة في التخطيط   –كتاب مشترك بعنوان  ) الالمركزية وادارة المجتمعات المحلية  1

 التنموي للتجربة العراقية ( .

2006 

 

 ات . ــعشر :اللغ  ثاني 

           عربي   ✓

           انكليزي    ✓

 


