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 االسم الثالثي واللقب : جمال باقر مطلك السعدي                  
 التحصيل الدراسي: دكتوراه في التخطيط الحضري واالقليمي

 أستاذ :  المرتبة العلمية   
  تدريسيالعنوان الوظيفي  : 

                                                                                   JAMAL_MOTLAK @YAHOO.COM  البريد االلكتروني 

 الشهادات:
 السنة الجهة المانحة الشهادة

 1979 كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية بكالوريوس

 1985 تخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا /جامعة بغدادال ركزم ماجستير

 2000 التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا /جامعة بغدادركز م دكتوراه

 السيرة االدارية والمهام الوظيفية:
 الدائرة الوظيفة السنة

1987-1991 

فظات، باحث في قسم المعلومات والدراسات)اعداد الخطط الهيكلية للمحا .1
 والمشاركة في وضع تصاميم المدن الجديدة، واعداد نظم وبرامجيات مختلفة(.

 سكرتير لجنة تخصيص االراضي .2

المديرية العامة للتخطيط 
 العمراني

 
 

2003-2008 
 
 
 

( SPSSمدرس في مواضيع االحصاا))تطبيقات احصاائية فاي العلاوم االجتماعياة  .1
ات وتخطااايط االساااكان واالدارة وتطبيقااات دندساااية علااو الحاساااوب وبحاااوث العملياا

 الحضرية والمشروع التخطيطي.
 مشرف علو اعداد نشرة المدينة والمستقبل. .2

 مدير شعبة التخطيط والمتابعة. .3
التخطيط الحضري ركز م

 واالقليمي للدراسات العليا

  رئيس لجنة امتحانية. 2009

2010 
 عضو لجنة علمية ولجنة ترقيات.

 يط والمتابعةمدير شعبة الدراسات والتخط
2/7/2012-

10/4/2014 
 = معاون عميد

 
 البحوث العلمية:

 السنة المجلة اسم البحث

تحليل وتقييم العوامل المؤثرة علو الطلب للدور الجديدة في مدينة 
 بغداد

 1988 االقتصادي

 1990 المؤتمر العلمي الثاني للمعهد سياسات تخفيض الكثافة السكنية في مدينة بغداد

 2002 الهندسة المعمارية/الجامعة التكنلوجية والنتائج الناجمة عنها السكني ات اعادة االفرازسياس

 2005 المخطط والتنمية تطور البنية السكنية في مدينة بغداد

 2005 المؤتمر العلمي الرابع للمعهد دور المعايير االسكانية في تخطيط المناطق السكنية

 2005 المخطط والتنمية/صالح للنشر ليمية لقضا) المحموديةتقييم كفا)ة شبكة النقل االق

 2007 المخطط والتنمية تقويم مصفوفة تحقيق االدداف للموازنة بين البدائل التخطيطية

 2007 المخطط والتنمية دور العالقات الوظيفية في تحديد االقاليم

ادس لكلية الهندسةالمؤتمر العلمي الس دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع السكنية  2009 
 2009 المؤتمر العلمي لوزارة االسكان تحليل وتقييم نظام تمويل االسكان في العراق
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 2009 ركزالمؤتمر العلمي الخامس للم تحليل سوق االقتراض السكني في مدينة بغداد
دور الحزام األخضر في تحسين البيئة والحد من 

 ظادرة التصحر
االنبارالندوة العلمية لجامعة   2010 

 2010 مجلة الهندسة المعمارية اثر التغير في الكثافة البنائية علو بيئة الوحدة السكنية
في مدينة  تطور وظائف استعماالت االرض الحضرية

 بغداد
 2010 مجلة االستاذ

 2011 الندوة العلمية"ادارة المدن المقدسة اثنا) الزيارات الدينية" تقتيات ادارة الحشود
ل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمويل تفعي

 السكني
 2011 المخطط والتنمية

 2012 ركزالندوة العلمية السادسة عشر للم ادمية المرصد الحضري في التنمية الحضري
المستدامة" " تعزيز دور الشباب في التنمية  2012 المؤتمر الرابع لوزرا) االسكان)الباسيفيك( 

عشوائي من منظور سياسة االسكان معالجة مشكلة السكن ال
 الوطنية".

 

 2012 مؤتمر االسكان العربي الثاني
 2012 مؤتمر االسكان العربي الثاني أثر تقسيم الوحدات السكنية في بيئة المحلة السكنية

 2013 المؤتمر السادس لمركز التخطيط حيازة الملكية العقارية لالراضي
ظ علو االبنية دور التشريعات القانونية في الحفا

 التراثية
 2013 مجلة الجغرافية

 
 

 2013 المؤتمر االول لوزارة الشباب والرياضة الشباب العراقي بين الواقع والطموح
 متطلبات استعماالت االرض في ادارة البيئة الحضرية

 
 2014 الندوة العلمية كلية التخطيط العمراني جامعة الكوفة

 2014 مجلة المخطط والتنمية سياسة تمكين االسكان
  ةالتراثية في الحفاظ علو االبني ةدور التشريعات القانوني 

 
 2014 المجلة الجغرافية

 المشاركة في الندوات والمؤتمرات والدورات:
 .2004محاضر في الدورة التدريبية لكادر امانة بغداد حول االدارة الحضرية. .1
 .2005لمكان تناولت موضوع التجاوزات في مدينة بغداد.دورة تعليم مستمر حول عالقة االنسان با .2

( حول التخطيط االستراتيجي والتنفيذي لقطاع Habitatدورة تدريبية في عمان لمنظمة االمم المتحدة ) .3
 .2005االسكان.

 .2005لتخطيط الحضري واالقليمي.مركز ااقامه  الرابع الذي المؤتمر العلمي .4

ا المعهد حول الالمركزية في الحكم المحلي بمشاركة ممثلي الوزارات أقامهالتي نقاشية ال الحلقة رئيس .5
 .2005المختلفة.

 .2007حول البعد االقليمي للتنمية بمشاركة ممثلي الوزارات المختلفة. ركزأقامها المالتي نقاشية ال قةالجل رئيس .6

معهد التدريب والدراسات لالسكان  ( بالتعاون معHabitatفي القادرة لمنظمة االمم المتحدة ) المدربيناعداد دورة  .7
 .2008الحضري في مصر 

 .2009المؤتمر العلمي السادس لكلية الهندسة/جامعة بغداد/ .8

 .2009المؤتمر العلمي السنوي لوزارة االعمار واالسكان/ .9

 .2009/ركزالمؤتمر العلمي الخامس للم .10

 .GIS  /2009دورة اعداد المدربين لمنظومة المعلومات الجغرافية  .11

 . 2010و 2009ورات الوطنية لتطوير القدرات/ وزارة االعمار االسكانالد .12

  .2011ورة تمويل االسكان، اربيل، د .13

برعاية  25/11/2011-24العراق" للمدة من  عن "سوق تمويل السكن فياالردن،  -في عمان ورشة عمل .14
 الهابيتات.

االعمار واإلسكان ضمن برنامج الوزارة لتطوير  تنفيذ الدورة الوطنية "منهجية اختيار المواقع السكنية" في وزارة .15
 .25/4/2012-21القدرات للفترة 

 عضو لجنة قانون التخطيط العمراني. .16
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في  3455أ/1عضو لجنة تخصيص االراضي المشكلة من قبل مجلس الوزرا) حسب كتاب جامعة بغداد  .17
20/5/2013. 

 -20/5/2012مهارات اإلدارة المعاصرة المشاركة في دورة تأديل وتطوير القادة اإلداريين / وظائف و  .18
31/5/2012. 

 .2013عضو اللجنة التحضيرية مؤتمر العلمي السادس للمركز  .19

 .21/10/2013-21/9/2013لمدة شهر، جامعة ساسكاتشوان/كندا، دورة تدريبية لتطوير المالكات التدريسية  .20

لذي اقامه مركز النهرين للدراسات ارئيس الجلسة في المؤتمر الوطني االول لنظم المعلومات الجغرافية  .21
 .2013االستراتيجية، 

 .5/6/2014لغية  1/6/2014دورة منهجية اختيار المواقع السكنية  .22

 رسائل الماجستير:
  تناولت مواضيع النقل واالسكان والتخطيط عالي ودبلوم ماجستير  ةرسالدكتوراه و  ةحو طر ا 20االشراف علو

 .ضري واالقليميالح
  دبلوم تناولت مختلف الجوانب التخطيطية.الماجستير و الرسائل اريح الدكتوراه و اطمن  40مناقشة 

 الدراسات االستشارية:
 .2007استشاري/المديرية العامة للتخطيط العمراني/مشروع اعداد الخطة الهيكلية لمحافظة المثنو. 
 2007) المقدسة.استشاري/المديرية العامة للتخطيط العمراني/تحديث التصميم االساس لمدينة كربال. 

  2008استشاري / تحديث التصميم االساس لمدينة الناصرية. 

  .2009استشاري / تحديث التصميم االساس لمدينة تكريت. 

 .2009 استشاري / تحديث التصميم االساس لمدينة الدبوني. 

 .2010 استشاري / تحديث التصميم االساس لمدينة تلعفر. 

  2010لمدينة بلدروز. استشاري / تحديث التصميم االساس. 

  2008استشاري / وزارة االسكان والتعمير/ مركز التدريب والمعرفة. اعداد الدورات الوطنية لتنمية قدرات قطاع االسكان 
 الو حد االن. 

 .2011 استشاري وزارة التخطيط/خطة التنمية المكانية لمحافظة بغداد. 

  2011استشاري / مدن الكوت والحي والنعمانية. 

 2011اري ديئة السياحة / اعداد خطة التطوير السياحي لمحافظة كربال) استش. 

  2013استشاري / مدن حديثة وبروانة والحقالنية. 

 2013، اريع االستثماراستشاري اعداد دراسة الجدوى االقتصادية لمش. 

  2013استشاري تحديث معايير االسكان الحضري والريفي. 

 2013 المشكلة بامر وزاري مرانيعضو لجنة اعداد قانون التخطيط الع. 

 2013 بامر وزاري عضو لجنة تخصيص االراضي. 

  الجوائز العالمية:
 .جائزة تقديرية من منظمة العواصم والمدن االسالمية للتأليف في مجال التخطيط

 .2012ثاني/الجائزة االولى في مؤتمر االسكان العربي ال


