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عنوان السكن الحالي :محافظة واسط  -مدينة الكوت
البريد اإللكترونيal_jaleelth60@yahoo.Com:
التوجه السياسي :مستقل
العمل الحالي :تدريسي في قسم الجغرافية /كلية التربية /جامعة واسط .مدير قسم
البعثات والعالقات الثقافية في جامعة واسط.
اللقب العلمي:استاذ مساعد

ثانيا  :الشهادات الدراسية واألكاديمية:
 - 1بكالوريوس اداب جغرافيا  /كلية االداب  /جامعة بغداد .1974
 - 2ماجستير 1989 -1988جامعة بغداد  /مركز التخطيط الحضري واإلقليمي
للدراسات العليا – تخصص تخطيط إقليمي(بتقدير جيد .) 78,87 .
-3دكتوراه تخطيط حضري وإقليمي 2011 :من مركز التخطيط الحضري واالقليمي في
جامعة بغداد .
صص العام :تخصص التخطيط الحضري واإلقليمي .
الت َ َخ ُّ
التخصص الدقيق  :التخطيط البيئي .

ثالثا  :السيرة العملية:
 .1مدرس في وزارة االتربية المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار.1977-1976.
 .2وزارة التربية المديرية العامة لتربية محافظة واسط .1988-1977.
 .3وزارة التربية المديرية العامة لالعداد والتدريب .1996-1989
.4م المعاهد العليا في ليبيا  2002-1997عقد عمل .
 .5كلية العلوم االجتماعية /جامعة صبراته الليبية .2002-2000
 .6معهد االدارة والتنمية في العجيالت-ليبيا .2002 -2001
 .7وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -من  2003وحتى االن -تدريسي جامعة
واسط -كلية التربية \ قسم الجغرافيا.
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 .8مقرر قسم الجغرافية  ،كلية التربية . 2004-2003
 .9عملت رئيس قسم الجغرافية كلية التربية للمدة . 2005-2004
 .10مدير قسم البعثات والعالقات الثقافية في جامعة واسط من  2014-8-12ومستمر
في العمل .
 .11درست المواد االتية في مرحلة الدراسات االولية:
جغرافية المدن
1
جغرافية البيئة
2
جغرافية العراق
3
الجغرافية الصناعية
4
االقتصاد الصناعي
5
االجتماع الحضري
6
 .12درست المواد االتية في مرحلة الدراسات العليا
الماجستير
التخطيط الحضري
1
التخطيط البيئي
2
جغرافية المدن
3
الدكتوراه
النمو الحضري
1
مشكلة التوسع الحضري
2

رابعا  :االستشارات العلمية
أ – االستشارات الوطنية
-1العمل واإلشراف واالشتراك في إعداد المخططات األساسية للمدن ومتابعة تنفيذها
مع دوائر البلديات لعدة مدن عراقية( الدبوني – الضلوعية – الدجيل ) للمدة من
2009-2008
-2استشاري في وزارة التخطيط والتعاون االنمائي  /شعبة التخطيط والتنمية االقليمية
في محافظة واسط للعام .2012-.2011
 -3استشاري في وزارة البلديات  /مديرية التخطيط العمراني في واسط وساهم في
اعداد المخططات االساسية لمدن(الكوت-الحي-النعمانية-الزبيدية -شيخ سعد –
الموفقية -واسط  -الشحيمية) . 2013-2012
-4تقييم البحوث العلمية في بعض المؤتمرات العلمية في كلية االدارة واالقتصاد لجامعة
واسط .
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-5تقييم صالحية بعض البحوث العلمية للنشر في المجالت العلمية ( مجلة جامعة واسط
للعلوم االنسانية – مجلة كلية التربية – مجلة الرك في كلية االداب –مجلة جامعة واسط
للعلوم الهندسية ) في جامعة واسط .
 -6تقييم صالحية بعض البحوث العلمية المشاركة في المؤتمرات العلمية في كلية
التربية  /جامعة واسط من 2010ولحد االن.
 -7تقييم عدد من بحوث الترقيات العلمية في الجامعات العراقية .
 -8تقييم بعض رسائل الماجستير واطاريح دكتوراه .
ب – االستشارات الدولية :
 -1استشاري في برنامج االمم المتحدة  /المستوطنات البشرية ( دراسة واقع حال
المدن العراقية ) عمان  -االردن . 2006 .
 -2استشاري في برنامج االمم المتحدة  /المستوطنات البشرية ( دراسة الواقع
السكني في المدن العراقية ) عمان – االردن .2007 .
 -3ستشاري في برنامج االمم المتحدة  /المستوطنات البشرية ( دراسة في االقتصاد
الحضري عائدية االرض السكنية ) اربيل كانون االول .2010
استشاري في برنامج االمم المتحدة  /المستوطنات البشرية ( دراسة في
-4
عائدية االرض في العراق ) بغداد  . 2012وبالتعاون مع لجنة المستشارين في
مجلس الوزراء في العراق .

خامسا  :البحوث المنشورة
 -1بحث المدينة العربية بين االصالة والمعاصرة مجلة افاق  ،المعهد العالي
العداد المعلمين في الزاوية ليبيا  ،العدد . 1998 1
 -2بحث السياحة واالعالم السياحي  ،مجلة واسط في جامعة واسط العدد  1مجلد
.2005
 -3بحث مشترك المناطق الخضراء في مدينة كربالء والمعايير المعاصرة لتخطيط
المدن  ،العدد الخاص ببحوث مؤتمر كلية التربية في جامعة كربالء .2005
 -4بحث المناطق الخضراء مفهومها واهميتها  ،مجلة المخطط والتنمية  ،معهد
التخطيط الحضري واالقليمي في جامعة بغداد العدد .2005 ، 14
 -5بحث الحاجة السكنية في المدينة .مفهومها وطرق قياسها ،مجلة المؤتمر العلمي
الثاني لكلية التربية في جامعة واسط .2007
 -6بحث مشترك التجاوزات واثرها البيئي في مدينة الكوت  ،مجلة البيئة العراقية
الجديدة العدد االول المجلد االول .2007
 -7بحث المناطق السياحية الدينية في محافظة واسط مجلة كلية التربية في جامعة
واسط ،العدد الثالث نيسان .2008
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 -8االثار البيئية للنمو السكاني السريع دراسة لحالة مدينة حيدر اباد في الهند ،
مجلة المؤتمر العلمي الرابع لمركز البحوث البيئية  ،جامعة بابل العدد ، 8
. 2008
 -9بحث التخطيط في المنشاة الصناعية .دراسة لشركة واسط العامة للصناعات
النسيجية  .مجلة واسط في جامعة واسط .العدد العاشر.2009
بحث اثر االشعاع الشمسي على مورفولو جية المدينة العربية التقليدية
-10
مجلة المؤتمر العلمي الثالث لجامعة واسط .2009
بحث مشترك أزمة المياه وأثرها على بيئة المدن  .حالة مدينة الكوت
-11
.المؤتمر العلمي الخامس لمعهد التخطيط الحضري ،مجلة معهد التخطيط
الحضري واالقليمي  ،جامعة بغداد .2009 ،
بحث تلوث الهواء في مدينة الكوت مجلة المؤتمر العلمي التخصصي
-12
االول في كلية العلوم في جامعة واسط .2010 ،
بحث مشترك االعتبارات التخطيطية والتصميمية للمدن التاريخية
-13
العربية القديمة  ،حالة دراسة لمدينة كربالء مجلة كلية التربية -جامعة واسط
العدد العاشر .2011 ،
بحث مشترك تأثير موقع جامعة واسط على حركة المرور في مدينة
-14
الكوت .مجلة الرك كلية االداب /جامعة واسط  .نيسان . 2012
بحث عن التأثيرات البيئية لتناقص مياه النهر على مدينة الكوت .مجلة
-15
المؤتمر العلمي الخامس كلية التربية /جامعة واسط . 2012 ،
بحث مشترك دراسة واقع تلوث المياه في نهر دجلة جنوب مدينة بغداد
-16
المجلة الدولية للبيئة والمياه /المنظمة االورو -عربية البحاث البيئة والمياه
والتصحر  /انطاليا ،تركيا  ،تشرين االول .2012
بحث مشترك التخطيط المكاني للتنمية الزراعية في محافظة واسط ،
-17
مجلة الكوت للعلوم االقتصادية  /جامعة واسط ،العدد التاسع  ،شباط . 2013
فقدان الخصوصية في تخطيط المدينة العربية االسالمية -مدينة كربالء
-18
نموذجا  ،بحث في العدد الخاص بابحاث المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية
التربية  ،نيسان 2013
دراسة التلوث البيئي في محافظة واسط مجلة اداب الفراهيدي ،العدد ()6
-19
 .كلية االداب  ،جامعة تكريت  .حزيران .2013
بحث مشترك الخمات البلدية بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية
-20
محافظة واسط انموذجا  .مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية جامعةواسط .العدد  ،13كانون الثاني .2014
بحث مشترك االثار البيئية للطريق الحولي على مدينة الكوت  .مجلة
-21
الفراهيدي ،كلية االداب /جامعة تكريت ،العدد .2014، 19
بحث مشترك بعنوان اسباب تغيير استعمال االرض السكنية الى
-22
االستعمال التجاري في مدينة النعمانية  ،مجلة كلية التربية  ،العدد  ، 19نيسان
. 2015
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التوسع الحضري لمدينة الكوت والعوامل البيئية المقررة له  .المؤتمر
-23
العلمي الثاني لكلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة  ،كانون االول . 2015
بحث مشترك االثار البيئية لظاهرة التدخين على االنسان دراسة على
-24
طالب كلية التربية – جامعة واسط  .مجلة الرك  /جامعة واسط  ،العدد ، 20
كانون االول .2015
بحث مشترك التحليل الجغرافي لنقل النفايات الصلبة في محافظة واسط
-25
مجلة الرك  ،جامعة واسط  ،العدد . 2016 ، 21

سادسا  :المؤتمرات العلمية
 -1المؤتمر العلمي االول لكلية التربية في جامعة كربالء .2005
 -2المؤتمر الدولي لسوق السكن في العراق  .العراق  ،األردن .2006/
 -3المؤتمر العلمي الرابع لمركز البحوث البيئية في جامعة بابل. 2007 ،
 -4المؤتمر العلمي االول والثاني والثالث لكلية التربية في لجامعة واسط 2007 ،
.2009،
 -5المؤتمر العلمي الخامس لمعهد التخطيط الحضري واإلقليمي في جامعة بغداد
لسنة . 2009
 -6برامج وورش عمل في االقتصاد الحضري \قطاع السكن .في اربيل
.2011\2010
 -7المؤتمر العلمي االول للتخطيط العمراني /جامعة الكوفة للفترة /12/20 -19
.2012
 -8المؤتمر العلمي السياحي االول في كلية السياحة الدينية وادارة المؤسسات
الفندقية في جامعة كربالء لعام .2012
 -9المؤتمر العلمي السادس في كلية االداب -جامعة تكريت مايس2012
المؤتمر العلمي الدولي للبيئة والمياه في انطاكيا -تركيا للفتره من -14
-10
.2012/ 10/18
المؤتمر العلمي في كلية االدارة والقتصاد -جامعة كربالء في .2013
-11
المؤتمر العلمي الخامس /جامعة واسط للفترة من .2013 /4/11 -10
-12
المؤتمر العلمي السادس /جامعة واسط للفترة من .2013 /4/11 -10
-13
المؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة واالقتصاد  /جامعة واسط  .كانون
-14
االول .2013
المؤتمر العلمي الثاني لكلية التخطيط العمراني  .جامعة الكوفة  .كانون
-15
الثاني .2014

سابعا  :الندوات العلمية :
--1الندوة العلمية السابعة عشرة في معهد التخطيط الحضري والقليمي جامعة
بغداد  ،مركز بحوث البيئة الجامعة التكنلوجية في . 2012 /5 /15 -14
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-2الندوه العلمية في كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة واسط في كانون االول 2011
.
-3ندوه عن اهمية الوعي البيئي في قسم االجتماع  /كلية االداب . 2014
-4ندوة عن اسباب ظاهرة التلوث البيئي في ناحية االحرار واثارها  ،اذار .2015
-5الندوة العلمية العشرين جماليات المدينة العراقية  .الرؤيا  -المعايير –
التشريعات مركز التخطيط الحضري واالقليمي  ،جامعة بغداد  ،اذار . 2015
-6الندوة العلمية عن المحافظة على الموارد الطبيعية  ،جامعة واسط  ،حزيران
.2016

ثامنا  :البحوث غير المنشورة
 ( -1التوزيع الجغرافي للمدارس المتوسطة في مدينة الكوت ) بحث مقدم الى
وزارة التربية في العراق ،تموز . 1991
 -2بحث مشترك ( الحاجة السكنية الفعلية في مدينة الكوت ) مقدم في المؤتمر
االقتصادي الدولي في كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة كربالء .نيسان . 2012
 ( -3الطريق الحولي في مدينة الكوت واهميته) الندوة العلمية السابعة عشرة
لمعهد التخطيط الحضري واالقليمي في جامعة بغداد مع مركز بحوث البيئة في
الجامعة التكنولوجية  ،ايار . 2012
 -4بحث مشترك ( االثر البيئي للنفايات الصلبة في مدينة الكوت ) الندوة العلمية
لكلية التخطيط العمراني جامعة الكوفة  ،كانون االول .2012
 ( -5مناطق السياحة الدينية في محافظة واسط ) المؤتمر العلمي السياحي االول
في كلية السياحة الدينية وادارة المؤسسات الفندقية  ،جامعة كربالء ،آذار
. 2013
 -6بحث مشترك ( االستثمار االجنبي في العراق الطموح واالخفاق ) المؤتمر
العلمي الدولي الخامس في كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة كربالء  ،آيار 2013
.

تاسعا  :الدورات التدريبية
 -1دورة في االنواء الجوية العامة في بغداد .1979
 -2دورة في رسم الخرائط – وزارة التربية – المديرية العامة لالعداد والتدريب
تموز .1991
 -3دورة في مبادئ الحاسوب والنوافذ  95في المعهد العالي العداد المعلمين البو
عيسى  /الزاوية – ليبيا ،تشرين الثاني . 1998
 -4دورة تاهيلية في الحاسب االلي  ،جامعة واسط  .تموز . 2004
 -5دورة في طرائق التدريس الحديثة في جامعة واسط  ،اب . 2004
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 -6الدورة التأهيلية االولى للحاسوب واالنترنت في جامعة واسط  ،شباط . 2006
 -7برنامج تدريبي في تحليل واقع المدن  SWOTباشراف االمم المتحدة –
المستوطنات البشرية ،القاهرة .2006
 -8دورة تاهيلية في الحاسوب لطلبة الدراسات العليا ،جامعة بغداد .ايلول . 2008
 -9دورة في نظم المعلومات  GISفي جامعة واسط  ،ايار . 2011
دورة في مجال ( نظام االدارة البيئية ) في الكلية التقنية االدارية  /هيئة
-10
التعليم التقني في بغداد  ،كانون االول . 2013
دورة تدريبية في نظم المعلومات الجغرافية  GISفي كلية التربية ،
-11
جامعة واسط  ،شباط . 2016
دورة تدريبية في ادارة التغيير.مركز التعليم المستمر.جامعة واسط
-12
.2016

عاشرا  :االشراف والمحاضرات في الدورات :
 -1محاضر في دورة التخطيط المكاني واالستراتيجي  ،التعليم المستمر ،جامعة
واسط  ،ايلول . 2012
 -2مدير ومحاضر في دورة االداء والجودة والتخطيط االستراتيجي  ،التعليم
المستمر  ،جامعة واسط  ،نيسان . 2015
 -3محاضر في دورة نظريات القيادة االدارية والتخطيط االستراتيجي  ،التعليم
المستمر  ،جامعة واسط  ،اذار . 2016

أحد عشر :اللجان المؤقتة الدائمة:
 -1لجنة االمتحانات الفرعية لقسم الجغرافية تموز . 2006
 -2لجنة االمتحانات الفرعية لقسم الجغرافية . 2007
 -3لجنة االعتراضات لطلبة كلية التربية  ،جامعة واسط  ،تموز . 2008
 -4عضو لجنة االمتحانات المركزية في جامعة واسط  2015-2014و - 2015
. 2016
 -5عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي السابع  ،كلية التربية  ،اذار
. 2014
 -6لجنة الخدمات في مجلس المحافظة ( معمل تدوير النفايات في المحافظة )
نيسان . 2014
 -7لجنة االمتحانات النهائية كلية التربية  ،الجغرافية .2013-2012
 -8لجنة توطيد العالقات مع القطاعات الحكومية واالقتصادية واالنتاجية آيار.2015
 -9لجنة االيفادات المركزية في جامعة واسط . 2015
اللجنة المركزية الخاصة بالدراسات العليا في جامعة واسط  /كانون
-10
الثاني .2016
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ثاني عشر  :المناقشات العلمية
أ  -رسائل الماجستير
 -1رسالة ماجستير للطالب عمار عبد العظيم شكر المعنونة ( التحضر في مدينة
كربالء ) في  2012/ 5 /9في مركز التخطيط الحضري واالقليمي  /جامعة
بغداد.
 -2رسالة ماجستير للطالب عبد القادر محمد سعود المعنونة ( دور المشاركة
المجتمعية في تخطيط الخدمات الصحية – منطقة الدراسة قضاء المحمودية )
آذار  2013في مركز التخطيط الحضري ةممواالقليمي  ،جامعة بغداد .
 -3رسالة ماجستير للطالب محمد كريم جنيط المعنونة (التحليل المكاني الستعماالت
االرض التلعليمية لمدينة الكوت – دراسة في جغرافية المدن ) في 2013/9/17
كلية التربية  ،جامعة واسط.
 -4رسالة ماجستير للطالب حسام عبد المطلب هاشم المعنونة ( تقييم االثر البيئي
لتخطيط استعماالت االض – منطقة الدراسة ناحية الكرمة ) في ، 2013/9/30
مركز التخطيط الحضري واالقليمي  ،الدراسات العليا  ،جامعة بغداد .
 -5رسالة ماجستير للطالبة شريهان مازن بدر المعنونة ( اتجاهات النمو الحضري
في مدينة الكوت  -دراسة جغرافية للمدن ) في  ، 2014/3/19كلية التربية،
جامعة واسط .
 -6رسالة ماجستير للطالب احمد جابر حسن المعنونة ( الوظيفة السكنية لمدينة
كركوك ) في  ، 2014/4/14كلية االداب  ،جامعة تكريت .
 -7رسالة ماجستير للطالبة ( اسراء كاطع فياض ) المعنونة ( دور االقراض
المصرفي في حل ازمة السكن في العراق – واسط حالة دراسية ) في
 ، 2014/5/29في كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة واسط.
 -8رسالة ماجستير للطالب غانم صاحب عبد المعنونة ( التحليل المكاني
الستعماالت االرض الحضرية في مدينة الكوفة ) في  ، 2014/9/2كلية االداب ،
جامعة الكوفة.
 -9رسالة الماجستير للطالب باسم كاظم عباس المعنونة ( التحليل المكاني لمكيات
النفايات الصلبة في محافظة واسط – دراسة في جغرافية المدن ) في
 ، 2014/12/3كلية التربية  ،جامعة واسط .
رسالة الماجستير للطالب يوسف حران فارس المعنونة ( اسباب تغيير
-10
استعمال االرض السكنية الى االستعمال التجاري في مدينة النعمانية ) 21 ،
نيسان  ، 2014كلية التربية ،جامعة واسط .
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رسالة الماجستير للطالب احسان فيصل مزهر المعنونة ( التنمية
-11
البشرية و دورها في الحد من ظاهرة السكن العشوائي في مدينة الديوانية ) في
 ، 2015/1/7كلية التربية  ،جامعة القادسية .
رسالة ماجستير للطالبة مكية شاكر علي المعنونة ( التخطيط البيئي
-12
لضفاف نهر الفرات ) في  ، 2015/6/21مركز التخطيط الحضري واالقليمي
،جامعة بغداد .
رسالة ماجستير للطالبة اية هادي موسى المعنونة ( الوظيفة السكنية
-13
لمدينة الحي ) في  2015في كلية التربية  /جامعة واسط .
رسالة الماجستير للطالبة رهام عزيز عبد الرزاق المعنونة ( استعماالت
-14
االرض الحضرية في مدينة الرفاعي ) في  ، 2016/3/6كلية التربية ،جامعة
واسط .
رسالةماجستير للطالبة سناء عبد هللا عودة المعنونة ( التحليل المكاني
-15
الستعماالت النقل الحضري في مدينة الكوت ) ،2016/4/28 ،كلية التربية
،جامعة واسط.
رسالة ماجستير للطالبة غفران محمود عبد الكريم المعنونة (االدارة
-16
البيئية المتكاملة لمنخفض الدلمج) مركز التخطيط الحضري واالقليمي .جامعة
بغداد 25.تموز .2016/
\
ب -اطاريح الدكتوراه :
 -1اطروحة دكتوراه للطالب حيدر ماجد حسن المعنونة ( العدالة االجتماعية في
تحقيق التنمية الحضرية المنسجمة – دراسة تحليلية لمدينة الكوت ) ،في
 ،2014/5/13مركز التخطيط الحضري واالقليمي  ،جامعة بغداد .
 -2اطروحة دكتوراه للطالبة (صفاقس قاسم هادي ) المعنونة ( التباين المكاني
الستعماالت االرض لضفتي نهر دجلة في مدينة بغداد ) ،في ، 2015/6/14كلية
االداب ،جامعة بغداد .
 -3اطروحة دكتوراه للطالب احمد سراج جابر المعنونة ( التباين المكاني لتقسيم
االراضي السكنية في مدينة البصرة ) في  ، 2016/3/31كلية التربية ،جامعة
البصرة .
 -4اطروحة دكتوراه الطالب حسام كاظم الموسومة ( التحليل المكاني الستعماالت
االرض الدينية في محافظة ميسان ) في جامعة بغداد كلية االداب في
.2016/10/4

ثالث عشر  :تقويم رسائل الماجستير
 -1رسالة عن استعماالت االرض الحضرية في مدينة الدجيل مركز التخطيط
الحضري واالقليمي  ،جامعة بغداد2013 ،
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 -2رسالة عن الوظيفة السكنية في مدينة الخالص مركز التخطيط الحضري
واالقليمي ،في جامعة بغداد في نيسان . 2014
 -3رسالة عن التباين المكاني لتداعيات مشكلة السكن في بغداد – الكرخ ،كلية
االداب  ،جامعة بغداد  ،آذار 2016

رابع عشر  :تقويم اطاريح الدكتوراه
 -1تقويم اطروحة الدكتوراه توظيف الطاقة المستجدة في تحقيق التنمية المستدامة
في مركز االتخطيط الحضري واالقليمي  ،جامعة بغداد  ،تشرين الثاني . 2013

خامس عشر  :االنجازات االدارية
قمتتت بتتادارة قستتم الجغرافيتتة لعتتدة ستتنوات وعملتتت علتتى تطتتوير النشتتاطات
العلميتتة فتتتي القستتم حيتتتث تتتم افتتتتتاح مختبتتر للتحاليتتتل البيئيتتة ومرستتتم للختتترائط
الجغرافية .
ختتالل العمتتل فتتي رئاستتة جامعتتة واستتط شتتاركت فتتي العديتتد متتن اللجتتان الدائميتتة
والمؤقتة كوني مدير قسم البعثات والعالقات الثقافية  .ومن اللجتان الدائمتة لجنتة
البعثتتات الدراستتية ولجنتتة االيف تادات ختتارج العتتراق ولجنتتة االجتتازات الدراستتية
ولجنتتتة االمتحانتتتات المركزيتتتة فتتتي الجامعتتتة ولجنتتتة االمتحانتتتات المشتتترفة علتتتى
الدراستتات العليتتا  .ومتتن اللجتتان المؤقتتتة لجنتتة الزمتتاالت الخاصتتة ولجنتتة تحديتتد
حاجة الجامعة للبعثات الدراسية ولجنة االعتراضات على التدرجات الوظيفيتة فتي
الجامعة وغيرها .
وخالل فترة ادارتي لقسم البعثات وقعت رئاسة الجامعتة العديتد متن االتفاقيتات
الثقافية مع الجامعات االخرى ومنها اتفاقية ثقافية متع جامعتة غترب هنغاريتا فتي
 2014واتفاقيتتة ثقافيتتة متتع جامعتة الترازي االيرانيتتة فتتي  2015وبرنتتامج تعتتاون
علمي مع جامعتة بازمتاني بيتتر الهنغاريتة عتام  2015واتفتاق تعتاون متع جامعتة
فرديتتدري -ايتترالنكن نتتورنبيرل االلمانيتتة عتتام  .2016كمتتا تتتم ارستتال اكثتتر متتن
عشتترين طالتتب فتتي بعثتتات علميتتة مختلفتتة ختتالل المتتدة  2015- 2014وارستتال
الكثير من التدريستين الكمتال التدكتوراه فتي متنح متن جامعتات روستية وهنغاريتة
لعامي 2015و.2016

سادس عشر  :النشاطات االجتماعية
عملت في الكثير من المجاالت االجتماعية ( في رعاية الشباب -تطوير المرأة –
كبار السن ) والرياضية داخل محافظة واسط خالل مسيرتي الوظيفية  ،اذ قدمت
الكثير من المحاضرات في مراكز الشباب والرياضة ومؤسسات الخدمة
االجتماعية واتحاد النساء  ،وعملت في القسم الثقافي لمركز شباب الكوت في
 ،1986- 1984وعملت في االتحادات الرياضية للمدة  . 1995-1976واصبحت
عضوا في منظمة الرواد الرياضيين في العراق عام  . 2014ورشحت من قبل
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وزارة التعليم العالي لعضوية ( لجنة التنوع الحيوي) في منظمة اليونسكو عام
 ،2012كذل رشحت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمنصب (
خبير ) في وزارة البيئة العراقية عام  2015وقد رشحت من قبل جامعة واسط
للعمل في لجنة الخدمات في مجلس محافظة واسط  ،واصبحت عضوا في لجنة
التقييم البيئي في جامعة واسط في  2015و انا عضو في نقابة المعلمين  /الكوت
لمدة طويلة (  )1996 – 1976وعضو نقابة المعلمين الليبية من ( -1997
 )2002فضال عن انتسابي الى جمعية الجغرافيين العراقيين منذ . 2010
ونشرت الكثير من المقاالت في مجاالت السكن والبيئة والمدن في الصحف
العراقية والليبية .
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CV
Personal Details
Name :
Statues : married
children number : 4
Date of Birth : 1/7/1951 kut – Iraq
Nationality : Iraq
Languages : English
Passport number : A8318816
Address : Wasit Iraq
Email : al-jaleelth60@yahoo.com
Political orientation : Independent
Current job : Lecturer in geographic Dept. / college of
Education / wassit University & director of scholarship
and cultural Relation Dept / wasit university.
Scientific Degree : Assist.Prof.Dr
Scientific Certifications :
Bachelor degree in Geography / college of Art
-1
/University of Baghdad 1974.
Master Degree in 1988-1989/University of Baghdad/
Center of UrBan & regional
Planning .
Doctoral Degree UrBan & regional planning 2011 /
Center of UrBan & regional
Planning/ university of
Baghdad
General specialty: UrBan &
regional Planning
Specific specialty:
Environmental planning

-2
-3

Jobs : 1- Teacher in the ministry of Education 1976-1996.
2-Lecturer in the Ministry of Higher education and Scientific
Research from 2003 .
\scientific Consultancies:
National -A

12

1-work-supervision and participation in preparing basic
planner for cities anf follow-up its implementation with
municipalities for many Iraqi cities ( Albboony- Al
Theloiaa AL Dugail )2008-2009.
2- Advisor in the ministry of Planning & Cooperation
Develop in Wasit 2011-2012
3-Advisor in the ministry of Municipalities in Wasit
-4
2012-2013.
4-Evaluation the scientific researches in conferences .
5-Evaluation the scientific researches published in
-5
scientific Journals.
6- Evaluation scientific promotions researches in
-6
Iraqi Universities .
7- Evaluation many Master & Doctoral thesis
-7

2-International Consultancies:
Advisor in many programs of UN from 2006-2012
Published Researches

: 25
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