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                                                    السيرة الذات�ة
 عدي زكر�ا جاسم.د استاذ مساعد:الثالثي ـ االسم 

 .�غداد 4/2/1965: ـ تار�خ ومحل الوالدة 
 1988جامعة �غداد  –كل�ة الهندسة  –�كالور�وس هندسة مساحة :  ـ التحصيل الدراسي 

 1999جامعة �غداد –ماجستير تخط�ط حضري واقل�مي                          
 2013دكتوراه تخط�ط حضري واقل�مي                             

 009647703996670: مو�ايل 
  2T40004@uotechnology.edu.iq2T:ا�ميل 

 فرع هندسة الجيومات�ك/ قسم هندسة البناء واالنشاءات -ج�ةالجامعة التكنولو :  عل�ه �في وتار�خ الحصولـ العنوان الوظ
 السيرة الوظيفية 

 جامعة �غداد–�كالور�وس هندسة مساحة  1988
   

1988-1996 
 

 رئ�س قسم انتاج الخرائط_مدير�ة المساحة العسكر�ة
 جامعة �غداد–ماجستير تخط�ط حضري واقل�مي  1996-1999
 مدير�ة المساحة العسكر�ة 1999-2001
 )تقن�ات هندسة المساحة(محاضر خارجي في الكل�ة التقن�ة 1999-2006
 تدر�سي الكل�ة الهندس�ة العسكر�ة 2001-2003
 عضو لجنة اعداد اطلس خرائط العراق 2002
الجامعــــة  -محاضــــر خــــارجي كل�ــــة الهندســــة فــــرع هندســــة الطــــرق  2002-2005

 المستنصر�ة
 )السودان -كل�ة مروي التقن�ة(رئ�س قسم هندسة المدني 2007-2008
  الجامعة التكنولوج�ا -مقرر فرع الهندسة الصح�ة والبيئ�ة 2008-2009
 جامعة �غداد –طالب دكتوراه تخط�ط حضري واقل�مي  2013- 2009
 عضو لجنة استشاري في المركز الوطني لنظم المعلومات الجغراف�ة 2017 -2009
  تدر�سي في الجامعة التكنولوج�ة قسم هندسة البناء واالنشاءات 2017- 2003
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 التدريسية المواد

 .2001-1998والتحسس النائي في مدرسة المساحة العسكر�ة الرقم�ة  مدرس مادة الخرائط -

 .2007-1999ة في �غداد في الكل�ة التقن�) نظم معلومات جغراف�ة-تحسس نائي-خرائط رقم�ة-خرائط-الفلك المساحي(مدرس مواد -

 .2003-2001قسم هندسة الطرق –كل�ة الهندسة -مدرس مادة المسح الهندسي في الجامعة المستنصر�ة - 

 . 2009-2003قسم هندسة البناء واالنشاءات -مدرس  مادة التحسس النائي والمساحة في الجامعة التكنولوج�ة - 

 .السودان  –روي التقن�ة مدرس مادة الرسم الهندسي والمساحة في كل�ة م - 

 .2012-2011كل�ة الهندسة ار�يل /جامعة صالح الدين /والمسح الجوي وخرائط رقم�ة  -مدرس مادة المساحة - 
 2017-2013 قسم هندسة البناء واالنشاءات-في الجامعة التكنولوج�ة مدرس مادة المساحة - 
 2015-2013 البناء واالنشاءات قسم هندسة-في الجامعة التكنولوج�ةالخرائط مدرس مادة  - 
 2016-2014 قسم هندسة البناء واالنشاءات-في الجامعة التكنولوج�ةالفلك المساحي مدرس مادة  - 
 2017-2015 قسم هندسة البناء واالنشاءات-في الجامعة التكنولوج�ةالتخط�ط الحضري  مدرس مادة  - 
 .2004-2002) خرائط رقم�ة متقدم( �غداد في الكل�ة التقن�ة في مدرس كورسات لطل�ة ماجستير - 
 2015-2011قسم هندسة البناء واالنشاءات-في الجامعة التكنولوج�ة لطل�ة الماجستيرالخرائط الكادسترائ�ة مدرس مادة  - 
      فـي الجامعـة الي  لطل�ـة الـدبلوم العـومـادة مواضـ�ع وتطب�قـات فـي الجيومات�ـك  والعملـي  نظـم المعلومـات الجغراف�ـة النظـري مدرس مـادة   - 

 2017-2014 قسم هندسة البناء واالنشاءات-التكنولوج�ة
 2017 قسم هندسة البناء واالنشاءات-في الجامعة التكنولوج�ةمدرس مادة مساحة ارض�ة متقدمة  -  
 2017 نشاءاتقسم هندسة البناء واال -في الجامعة التكنولوج�ةمدرس مادة قواعد الب�انات المكان�ة لطل�ة دكتوراه  - 
 2017-2014 قسم هندسة البناء واالنشاءات-في الجامعة التكنولوج�ةمدرس المادة االخت�ار�ة تخط�ط حضري لطل�ة دكتوراه  - 
 2017مدرس مادة نظم معلومات جغراف�ة متقدمة لطل�ة ماجستير هندسة تقن�ة مساحة  - 

   
 

 الخبرة االستشارية
 .2003-1999�غداد -العراق -ع العسكري �التصن هيئة  استشاري في  -

 .2003-1999�غداد -العراق -ع العسكري �هيئه التصن -استشاري في شركة البتاني  -

 .العداد مركز نظم معلومات جغرافي 2006-2004خبيراستشاري في وزارة التخط�ط والتعاون االنمائي  -

 .اعمال تخط�ط المدن لمحافظة الموصل  RTI 2004 -2005استشاري مع منظمة  -

 .2005-2004تشاري مع شركة الخضيري الهندس�ة العمال الطرق في محافظة ال�صرة والناصر�ة اس -
 .2011-2009عضو لجنة وزار�ة الخرائط في التعداد العام للسكان والمساكن في العراق  -
 .2011-2009عضو لجنة  وزار�ة اعداد الصور الفضائ�ة للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق  -

الجهــاز  –�التعــاون مــع وزارة التخطــ�ط  2009ة  تــدر�ب الكــوادر الفن�ــة الخاصــة �التعــداد العــام للســكان والمســاكن العــراق  لجنــ عضــو -
 .المركزي لالحصاء وتكنولج�ا المعلومات
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 2009 لتأســ�س المركــز الــوطني العراقــي لــنظم المعلومــات الجغراف�ــة فــي امانــة مجلــس الــوزراء العراقــي كأستشــاري  عضــو لجنــة وزار�ــة -
 .ولغا�ة االن

 GIS 2015العداد آل�ة متا�عة المشار�ع في مشار�ع  وزارات العراق �استخدام  في وزارة التخط�ط عضو لجنة وزار�ة -

 2015  وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمية مجلس اعلى للتحسس النائي في عضو لجن -

 2015عضو لجنة الحاضنة  الخضراء واالستدامة البيئ�ة في الجامعة التكنولوج�ة  -

ــداد - ــرى محافظــة �غ ــة لمــدن وق ــدقيق االعمــال التخط�ط� ــة ت ــ�س لجن ــة-ابوغر�ــب(رئ ــايجي-النصــر والســالم-الطارم�  2010-2008) الع�
 .ومحافظة �غداد �التعاون بين الجامعة التكنولوج�ة

 .2012-2010ططات االساس�ة لمدينة بلدروز استشاري في اعداد خرائط المخ -

 .2013-2011استشاري في اعداد خرائط المخططات االسا�ة لمدينة الشطرة والدوا�ة  -

استشــاري فــي اعــداد خــرائط التصــام�م االساســ�ة لمــدن الكــوت والناصــر�ة الكوفــة واالســكندر�ة والمدحت�ــة والصــو�رة والكرمــة وراوه وعانــه  -
 .2013-2011نة والعز�ز�ة وتكر�ت والقائم والعبيدي والرما

 .2014-2012استشاري في اعداد خرائط التجديد الحضري كركوك  -

 2015-2013  لمحافظات صالح الدين وكر�الء واالن�ار المخططات اله�كل�ةاعداد خرائط استشاري في  -

 .2012-2008)لمدن اعداد المخططات االساس�ة ل(مقرر ومحاضر دورات تعل�م المستمر في الجامعة التكنولوج�ا  -

 2017عضو لجنة كتا�ة قانون الجهاز المركزي لالحصاء والمركز الوطني للمعلومات الجغراف�ة   -

 
 

 وورش العمل مجال البحوث المنشورة
 .نظم المعلومات الجغرافية والتحسس النائي والخرائط-

البحوث 
 المنشورة 

المؤتمر العلمي الرا�ع للمعهد العالي (التخط�ط المكانياالستفادة من التقن�ات الحديثة في مجال المعلومات�ة في  .1
 )2005للتخط�ط الحضري للدراسات العل�ا 

المؤتمر العلمي الرا�ع للمعهد العالي للتخط�ط (GIS&RSاخت�ار مسارات طرق المرور السر�ع �استخدام  .2
 )2005الحضري للدراسات العل�ا 

 2013االدارة االستراتيج�ة لمحافظة كر�الء  .3
 جامعة �غداد �استخدام نظم المعلومات الجغراف�ة/مرور�ة لتقاطع الجادر�ة  دراسة .4
 استخدام مؤشرات الجيومعلومات�ة في التخط�ط العمراني المستدام .5
 اثر نظم المعلومات الجغراف�ة في تحديد متطل�ات البن�ة المكان�ة والتخط�ط�ة للخدمات االمن�ة .6
 ونظم المعلومات الجغراف�ة واثرها في تحليل البن�ة المكان�ة العالقة الوظ�ف�ة بين الب�انات االحصائ�ة .7
 التقن�ات الحديثة واثرها في خدمة وتطو�ر الجانب االمني في العراق .8
     و�أستخدام التقن�ات الحديثة  في كشف  اثر القوانين البيئ�ة في  الحد من تلوث  م�اه نهر دجلة في مدينة �غداد .9

 وتحديد مناطق الم�اه الملوثة
10.  Shaab of Baghdad -Environmental and Urban Land Use Analysis by GIS in AL2T

0T study 2T0Tas a case 
11.  2TLarge Scale Map Production using Unmanned Aerial Vehicles2T 
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12. Using a new Digital Techniques to Built,Update and Analysis of database of a 2T

2TYarmouk / Baghdad/ Iraq-thematic paper map Case study/ Mahala 612 in Al 
 

13. Using Geoimformation Indicators To Maintain The Iraqi City From Increasing 2T

2TUrban Growth Study of an Urban Area 
 

 تحليل عقدة تقاطع جامعة بغدادفي  Photograhicو  GISاستخدام تكنولوجيا  .14
 

15. MSW Transfer station site selection by GIS modeling for south part in Al Kut city 
 

 في توثيق االثار  UAVاستخدام  .16
 

 :دورات تدريبية

 بغداد 2003-1989 دورات ترقية وتطويرية  -          

 ادبغد 2009دورة كفاءة اللغة االنكليزية  -         
 بغداد 1996دورة كفاءة الحاسوب جامعة بغداد  -          
 بغداد 1999AEC INFO8.3دورة نظم المعلومات الجغرافية  -          
 بغداد  2006, ةالجامعة التكنولوجي, دورة تطوير المالكات التدريسية -         
 ردناال  ERDAS 2008دورة برنامج معالجة الصور الفضائية  -          
 مصر  ARC SDE 2009  دورة برنامج -          
 2011لبنان  ARC IMAGE SERVERالصور الفضائية  ادارةدورة   -         

 
 مناقشات بحوث دراسات عليااالشراف وال مشاركات في 
  

 مناقشة طالب دبلوم عالي وماجستير 24
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 تقييم بحوث ترقية 4
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