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 2010-2002في العراق UNDPالمقيم الوطني لبرنامج   -4
 2012-2004العراق  UN.HABITTAاستشاري في برنامج  -2

 1292علوم اقتصادية جامعة بغداد   بكالوريوس -1
 1220بغداد جامعة  – وإقليميماجستير تخطيط حضري  -2
 2202بغداد جامعة  – وإقليميدكتوراه تخطيط حضري  -3

  

 الحضرية األرض أدارة في  مدربين تدريب

 واإلسكان الحضري  االستراتيجي التخطيط في مدربين تدريب

 األرض أدارة في مدربين تدريب

 المحلية االقتصادات تنمية في مدربين تدريب

 المحلي االقتصاد وتنمية الحضري التخطيط

  العربية اللغة في دورة

 الحاسوب مهارات في دورة

 

 القرار  مركزية بين العراق في المحلية المؤسسات أدارة   العراق – قار ذي جامعة الدولي العلمي المؤتمر
    التنفيذ  واستقاللية

 العليا الدراسات طلبة لبحوث الثاني العلمي المؤتمر  
 

 إلقليم المكاني التنظيم متغيرات بين التخطيطية التوافقية
   الثانوي الكاظمية

 الدستورية غير والتخصصيات الموازنة  في الخروقات الجامعة بغداد كلية مجلة

 كتابها بموجب  التكنولوجية الجامعة -والتكنولوجيا الهندسة مجلة   
 3/11/2016 في 2455 العدد

 نمو العمالة على المكانية المؤثرة المؤشرات تحليل   
  أنموذج بابل إقليم)اإلقليمية

UN.HABITAT العراقية للمدن والمستدام السريع التقرير 

 المدن بيئة على وتأثيرها المياه ازمه 2009 واإلقليمي الحضري التخطيط لمركز السادس العلمي المؤتمر

  اإلستراتيجي المفهوم ) االيكولوجي الصناعي الميدان التربية كلية مجلة – واسط جامعة  2016 اذار  نشر قبول منجز

 مكانيا الصناعية االنشطة ادارة في جديد مفهوم (التطبيقات

  العليا الدراسات طلبة لبحوث الثاني العلمي المؤتمر

 والتطبيقي الفلسفي البعدين بين المكاني التنظيم آليات دراسة

 في 514 العدد كتابها بموجب  والتنمية المخطط مجلة في نشر قبول
25/10/2016 

 التنمية لتحقيق الصناعي القطاع في الذاتية القابليات تحليل
 (استراتيجي تخطيطي مدخل )اإلقليمية

 دراسة واسط محافظة فيالصحية للخدمات المكاني التحليل   والتنمية المخطط مجلة
 " للخدمات المكاني التخطيط في

 +9647901158443 

 Ali.kareem@alkutcollege.edu.iq 

 ذكر

31/03/1223 

 متزوج 

 المغربحي  –الوزيرية  -بغداد

 عراقية

 ية اللغة العرب

 كلية الكوت الجامعة   األعمال أدارةتدريسي في قسم 

 المحاضرات بواسطة برامج  وإعدادالعمل على الحاسوب  

( Excel,Word,Powerpoint) 

 العربية

 االنكليزية 
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A lectern .TAGNOLOGY  UNIVERSITY  

 

  

Bachelor     ECONOMY - University of Baghdad985 

MASTER URBAN & REGIONAL 
PLANNING 

- University of Baghdad1990 
 

PhD URBAN & REGIONAL 
PLANNING 

-University of Baghdad2005 
 

 

  

Training trainers in urban land management UN.HBITAT 

 Training trainers  in urban strategic planning and housing UN.HBITAT 

Training of trainers in land management UN.HBITAT 

Train trainers in the development of local economies UN.HBITAT 

Urban planning and development of the local economy UN.HBITAT 

Arabic language course University of Baghdad 

Computer skills course University of Baghdad - 
Center for Continuing 
Education 

 

 Managing local institutions in Iraq between centralization of decision and independence of 
implementation 

 Planning  compatibility between the variables of the spatial organization of the secondary region of 
Kadhimiya 

 Violations in the budget and unconstitutional specialties 

 Analysis of spatial indicators affecting the growth of regional employment (Babylon region is a 
model). 

 Rapid and sustainable report on Iraqi cities, UN .Habitat 

 The water crisis and its impact on the urban environment 

 The ecological industrial field (the strategic concept and applications) is a new concept in 
the spatial management of industrial activities 

  Working on the computer and preparing 
lectures using programs Ex: 

(Excel, Word, PowerPoint) 

Arabic 

English  
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 Ali.kareem@alkutcollege.edu.iq 
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Baghdad, Wazirya, Morocco st 
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