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 :المؤهالت
 )التخطيط الحضري و اإلقليمي(التخصص العام 

 التخصص الدقيق )تخطيط النقل الحضري(

 

دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري و اإلقليمي/المعهد العالي للتخطيط 

 2006الحضري و اإلقليمي/جامعة بغداد / 

 اسم البحث ألطروحة الدكتوراه :-

بات خارج الطريق في جانب الرصافة التحديد المكاني لمواقف المرك

 GISلمركز مدينة بغداد باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية 
 

 

ماجستير علوم في التخطيط الحضري و اإلقليمي/المعهد العالي للتخطيط 

 2002الحضري و اإلقليمي/جامعة بغداد / 

 اسم البحث لرسالة الماجستير :-

mailto:dr.firas@uobaghdad.edu.iq
mailto:firas1alrawi@yahoo.co.uk
mailto:firas_phd@yahoo.com


حضري للمدينة دراسة مقارنة لجزء تقليدي اثر أنظمة الطرق على النسيج ال

 منطقة الدراسة مدينة الكاظمية و جزء معاصر

 

 1998جغرافية / جامعة بغداد ال اداب في بكلوريوس
 

 

Courses in GIS Conducted by Atlas for GIS and Surveying 

Systems Co .Ltd ESRI Authorized 

- ArcGIS Desktop I 

- ArcGIS Desktop II 

- ArcGIS Desktop III 

- Introduction to ArcGIS Server 

- Working with ArcGIS Network Analyst 

- Working with Geometric Networks for Utilities 

- Creating and Editing Parcels With ArcGIS 

- Working with ArcGIS Image Analyst 

- Working with ArcGIS Spatial Analyst 

- Geodatabase Design Concepts 

 
 

 مجاالت العمل ضمن حيز االختصاص:
 

 إعداد التصاميم األساسية للمدن 

 لسددكنية ( وفددق اعددداد مخططددات و دددات الجيددرل )المحددا  و ا  يدداء ا

 و العالميةالمعايير العراقية 

 التخطيط للنقل الحضري و دراسات النقل الشامل للمدن 

 دراسات الحفاظ و التجديد الحضري للمدن التقليدية 

 ا قليمية و الخطط الهيكلية و القطاعية اعداد الخطط 

 و البيئي انجاز مشاريع  و  التخطيط الصناعي و السيا ي 

 اعداد دراسات الجدوى ا قتصادية و  سابات الكلف 

  انجددداز المسدددو ات للمددددن و بكافدددة اندددواس المسدددو ات )المسدددو ات

المختلفة  غراض النقل ، مسو ات استعما ت ا رض ، المسو ات 



دية ا جتماعيددة ، و غير ددا مددو المسددو ات التخطيطيددة ( و ا قتصددا

 يتضمو ذلك اعداد و تصميم طريقة المسح و استمارات ا ستبانة .

  تصدميم قواعدد البيانداتData base  و ربطهدا مكانيدا بمواقعهدا علدى

بواسدددطة ا ددددج بدددرامج  GISخدددرانط نظدددم المعلومدددات الجغرافيدددة 

 . GIS   Arcgis 9.3ا 

 
 : الخبرات

 

 عمل بصفة استشاري في مشاريع دراسدات النقدل الحضدري الشدامل ال

، ضددمو فريددق عمددل  المقدسددة و كددرب ء ا شددر  لمدددينتي النجددف

استشاري تابع إلدى المكتدب ا ستشداري الهندسدي فدي كليدة الهندسدة / 

 .2003-2002جامعة الكوفة وذلك خ   سنة 

 نبدار و العمل ضمو كادر المكتب ا ستشاري التنموي في محافظدة ا 

التابع إلى اتحاد رجا  ا عما  الشباب ، ضمو مشروس تطوير مدينة 

-2003الرمادي و بقية اقضية و نوا ي محافظدة ا نبدار خد   سدنة 

2005. 

 بغدداد أمانة شعبة التخطيط الحضري و ا  صاء فيل مسؤو  العمل/ 

دراسددات  مجموعددة اعدددادب للقيددام دانددرل المخلفددات الصددلبة والبيئددة ،

قبددل  دينددة بغددداد فددي مشدداريع و دراسددات عديدددلرية و اقليميددة لم ضدد

المعهدددد العدددالي للتخطددديط / قددا  الدددى التددددريع فدددي جامعددة بغددددادا نت

الحضري و ا قليمي للدراسات العليدا ) فدي تددريع كدل مدو مشداريع 

 النقدددلا قليمدددي  و مدددواد تخطددديط  التخطددديط التخطددديط الحضدددري ،

خطديط النقدل المتقددم فدي مر لدة فدي مر لدة الماجسدتير و ت الحضري

 .( الدكتوراه 

  العمل ضمو كادر المكتب ا ستشاري التخطيطي فدي معهدد التخطديط

ساسدية لمددن  تصداميم االالحضري و ا قليمي / جامعة بغداد  عداد 

و اعداد دراسدة المسدح السديا ي الشدامل  الدجيل و الضلوعية و تلعفر

 للقطر العراقي .

 كتب ا ستشاري التخطيطي فدي معهدد التخطديط العمل ضمو كادر الم

الحضري و ا قليمي / جامعة بغداد  عداد التصداميم ا ساسدية لمددن 

 . الجزء المتعلق بالنقل الحضري  ديثة، بروانة و الحق نية

  ممثددل وزارل التعلدديم العددالي و البحدد  العلمددي فددي اجتمدداس المجلددع

 مديرية المرور العامة .ا على للس مة المرورية / وزارل الداخلية 



 .استشاري لدى مديرية المرور العامة 

  داندرل التنميدة ا قليميدة و  –مرشح جامعة بغدداد الدى وزارل التخطديط

المحلية / الو دل التخطيطية في محافظة بغدداد ،  عدداد سدتراتيجيات 

 .و خطط تنموية بعيدل المدى

 ليمددي و اعددداد المشدداركة فددي انجدداز الكثيددر مددو مشدداريع التطددوير ا ق

مددع اسددات ل و طلبددة معهددد لمجموعددة مددو المدددن التصدداميم ا ساسددية 

قليمي ضمو منهاج التددريع  عدداد الخطدط التخطيط الحضري و ا 

ا قليميددة و التصدداميم ا ساسددية لطلبددة الدددبلوم العددالي و الماجسددتير و 

الدكتوراه في معهد التخطيط و مو   ه المشاريع على سبيل المثدا    

الحصددر ) مشددروس تطددوير اقلدديم الفلوجددة الثددانوي ، اعددداد التصددميم 

 تصددميم ا سدداس لمدينددة الحفريددةا سدداس لمدينددة الفلوجددة ، اعددداد ال

،اعددداد التصددميم ا ساسددي لمدينددة راول ، اعددداد التصددميم ا ساسددي 

 ( .  ، نقد التصميم ا ساس لمدينة الرمادي لمدينة الحيدرية 

  المشدداركة فددي تدددريب كددوادر  يئددة السدديا ة و مجموعددة متفرقددة مددو

لبدة مدو موضفي الدوانر المختلفة و منتسبي الجامعدات العراقيدة و الط

مختلدددف ا ختصاصدددات ، علدددى بدددرامج نظدددم المعلومدددات لجغرافيدددة 

Arcgis9.3. 

  نشدددر العديدددد مدددو البحدددوج العلميدددة فدددي مجددد ت محكمدددة و مدددو  ددد ه

 البحوج:

 دراسدة) التدثثير مناطق تقنيات باستخدام الخدمات توقيع في األمثلية -

ندسة /مجلة كلية اله ( الدورل لقطاس الثانوي التعليم مدارس توزيع في

 جامعة بغداد

سياسددة التنميددة اإلقليميددة ودور ددا فددي نشددوء المسددتقرات البشددرية  -

 /مجلة كلية التربية للبنات جامعة بغداد وتطور ا

 التنمية اإلقليمية في ظل تنظديم الهيكدل المكداني للمسدتقرات البشدرية -

 /مجلة كلية التربية ابو رشد جامعة بغداد

 المحليددة و  العلميددة ت و الندددواتالمشدداركة فددي العديددد مددو المددؤتمرا

 منها: العالمية في مجا  ا ختصلص

تشخخخ الخلل فخخخنخوخخخاخنقل نخخخمخللقخخخخنخلل خخخهيخنخخخ خ خخخ نخ  اخخخمخ نه ا اخخخمخ -
ندددول الز ددام المددروري مركددز / تفخخه يخللامخخهيخللنخخ    للخخه   خخلفتصخخ  

 التخطيط الحضري و ا قليمي جامعة بغداد



رافيدة إلدارل النفايدات الصدلبة إمكانية استخدام نظام المعلومات الجغ -

/المدددؤتمر الخدددامع معهدددد التخطددديط الحضدددري و  فدددي مديندددة بغدددداد

 ا قليمي جامعة بغداد

 الملوثات ألغازية الناجمة عو المرور العابر في مدينة الكوت -

النقل( و التنمية المستدامة  –)ادارل استعما ت ا راضي الحضرية  -

ر السادس معهد التخطيط الحضري و المؤتم / بيو النظرية و التطبيق

 ا قليمي جامعة بغداد

ا مية البيانات المرورية في المراصد الحضرية / ندول بعنوان دور  -

المرصد الحضري في التنمية الحضدرية معهدد التخطديط الحضدري و 

 ا قليمي جامعة بغداد بالتعاون مع وزارل ا عمار و ا سكان

/المدؤتمر العلمدي  يم النقدل الحضدريالتنمية المسدتدامة فدي ظدل تنظد -

 ا و  كلية التخطيط العمراني جامعة الكوفة
Sustainable Development achievement from transportation system 

management third Planning Conference  Rapid urban growth and 

opportunities for sustainable Development 

 المحافدل  الشكر و الشهادات التقديرية فدي مختلدف نيل العديد مو كتب

 العلمية و العملية.

  ا شددرا  علددى العديددد مددو طلبددة الدددكتوراه و الماجسددتير و الدددبلوم

العالي في مجا  التخطيط الحضري و ا قليمي بشدكل عدام و تخطديط 

النقل الحضري بشكل خاص و مو البحوج التي تم ا نتهاء منها على 

 سبيل المثا :

 التنمية الحضرية المستدامة باعتماد النقل العام -

 تقييم التوقيع المكاني للمجسرات الحديثة في مدينة بغداد -

منطقدة  -التوسع العشواني ل سكان و اثدره علدى شدبكة النقدل  -

 الدراسة مدينة الكوت

 اثر المرور العابر في مدينة الكوت -

فدددي المنطقدددة ا رتقددداء بواقدددع النقدددل و الخددددمات الترفيهيدددة  -

 مركز الحلة -التقليدية 

- Evaluating the efficiency of the transportation 

net in AlKiffil city- Hilla province 

  المشددداركة فدددي العديدددد مدددو لجدددان المناقشدددة فدددي الجامعدددات العراقيدددة

المختلفة لطلبة الدكتوراه و الماجسدتير و الددبلوم العدالي بصدفة عضدو 

هددا، و مددو البحددوج التددي تمدد  مناقشددتها علددى سددبيل لجنددة او رنيسددا ل

 المثا :



 ا بعاد التخطيطية  نجاز مترو بغداد-

منطقة الدراسدة  -الع قة بيو شبكة الطرق و النمو الحضري  -

 مدينة بغداد

تقييم كفداءل منظومدة النقدل الحضدري و ع قتهدا باسدتعما ت  -

 ا رض في مدينة الديوانية

 س و الطرق في منطقة البياستقييم كفاءل الشوار -

 مواقف السيارات في الكرادل -

 تقييم كفاءل النقل في مدينة العزيزية -

Employing curves model for prediction of trips 

generation between city zones 

  على مجموعة برامج العمل على الحاسبة ا لكترونية : 

- Auto CAD  

- ArcviewGIS 

- Arcgis9.3 

- Adobe Photoshop 

- Microsoft Office (Word, Excel, Power point)   

 

 فض  عو مجموعة برامج اخرى مثل برامج المونتاج و العروض.

 

 ا  تمامات البحثية:

Transportation Planning; Land use-transportation 

relationships; transportation planning and policy 

analysis; growth management; 

travel behavior analysis; information technology and 

transportation; Urban Planning; Urban Land Use and 

Occupation; Strategic Logistics; Urban Environmental 

Impacts; Passenger Transportation in Urban Areas; 

Environmental Balance; Planning and Organization of 

the Transportation System; Urban and Regional 

Transportation and Traffic; Urban Development; Cities 

Planning and Management, Including Politics and 

Dwelling Planning; Transportation Logistics, 

Communication, Sustainable transportation. 


