
 
 

 المعلومات الشخصٌة

 الولٌد خالد عبد اللطٌف البّعاج االسم الثالثً واللقب

 

 1791 الموالٌد

 البصرة  محل التولد

 عراقٌة  الجنسٌة

 متزوج الحالة الزوجٌة

 3 عدد األطفال

 حً الجامعة  –البصرة  العنوان

 alwaleed971@yahoo.com البرٌد االلكترونً

 07816202360 تلفون

 مدرس اللقب العلمً

 هندسة معماري  االختصاص العام

 تخطٌط حضري  االختصاص الدقٌق

 معماري  االختصاص الحالً

 الشهادات وااللقاب العلمٌة

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تارٌخها الشهادة

 العراق بغداد العولمة العمرانٌة ومشارٌع االسكان 42/9/4112 الدكتوراه

الرؤٌا المعاصرة فً تخطٌط المدن فً ضوء  11/3/4117 الماجستٌر

 مفهوم العمارة الخضراء )المستدامة(

 العراق بغداد

 المهارات

– AutoCAD -3D-max –AutoCAD Architecture –Photoshop برامجٌات الحاسوب :  المهارات

Office  

 جٌد جدا  اللغة العربٌة

 جٌد اللغة االنكلٌزٌة

 الٌوجد لغات اخرى

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

دورة طرائق 

 التدرٌس 

-الجامعة المستنصرٌة 

 بغداد

 4111/ 11/11-17/11 ٌوم 31

العقود دورة 

والمناقصات 

تطوٌر  – المتقدمة

تنمٌة القدرات 

الوطنٌة فً ادارة 

مؤسسات الدولة 

USAID-IRAQ 

 الكرادة – بغداد

 مركز تطوٌر

USAID-IRAQ 

 4111/اذار 42-11-13 اٌام 3

 

 



 
 

 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر اسم النشاط

ؤتمر بحث منشور ضمن فعالٌات المالمشاركة ب

 جامعة بغداد  –كلٌة الهندسة –الهندسً السادس 

 4117نبسان  9-2 جامعة بغداد–لوقائع الهندسة المعمارٌة  4مجلد 

بحث منشور بعنوان تشكٌل االقالٌم الوظٌفٌة فً 

 العراق بٌن متطلبات الدستور واالمكانات التنموٌة 

 4113- 41العدد  -جامعة بغداد  – مجلة المخطط والتنمٌة

 النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
اللجنة التحضٌرٌة الفنٌة للندوة التخصصٌة )اعادة 

 تدوٌر المواد لبٌئة افضل ( 
 41/2/4111 –كلٌة الهندسة  –الجامعة المستنصرٌة 

) العمارة الخضراء المستدامة مشاركة ببحث 
فً الندوة والتواصل الفكري مع العمارة التقلٌدٌة ( 

دسة نالعلمٌة المتخصصة فً استراتٌجٌات ه
 االستدامة 

 14/2/4111 –كلٌة الهندسة  –الجامعة المستنصرٌة 

مشاركة بحث )االستدامة بٌن العمران المعاصر 
دسة نفً الندوة العلمٌة المتخصصة فً هوالتقلٌدي( 

 االستدامة

 –قسم العمارة –كلٌة الهندسة  –الجامعة المستنصرٌة 

42/14/4112 

) جودة ودٌمومة البناء ( العلمٌة دوة نالحضور لل

  LAFARGEالمقامة من قبل شركة 
 4112/  31/1 –كربالء  –كلٌة ابن حٌان 

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

العقود  شهادة مشاركة فً دورة

 -تطوٌر  –والمناقصات المتقدمة 

تنمٌة القدرات الوطنٌة فً ادارة 

-USAIDمؤسسات الدولة 

IRAQ 

/اذار 13-11-42

4111 

 منظمة تطوٌر

USAID-IRAQ 

 مشاركة فً الدورة

الجامعة  –كلٌة الهندسة  2/14/4117 كتاب شكر وتقدٌر

 المستنصرٌة

 لجنة اعداد دلٌل الكلٌة

 4117للعام 

الجامعة  –كلٌة الهندسة  31/7/4117 كتاب شكر وتقدٌر

 المستنصرٌة

 لجنة اعداد دلٌل الكلٌة

 4111للعام 

الجامعة  –كلٌة الهندسة  12/1/4111 كتاب شكر وتقدٌر

 المستنصرٌة

 لجنة االستالم فً الكلٌة 

الجامعة  –كلٌة الهندسة  12/2/4111 كتاب شكر وتقدٌر

 المستنصرٌة

مشاركة فً اللجنة التحضٌرٌة 
تدوٌر المواد لبٌئة لندوة )اعادة 

 افضل (

الجامعة  –كلٌة الهندسة  4/2/4111 كتاب شكر وتقدٌر

 المستنصرٌة

 مشاركة فً ندوة
 توظف مفاهٌم هندسة االستدامة

الجامعة  –كلٌة الهندسة  7/1/4113 كتاب شكر وتقدٌر

 المستنصرٌة

المشاركة الفنٌة  فً اعادة تأهٌل 
 ابنٌة الكلٌة 

مبذولة لالرتقاء تثمٌنا لجهود ال الجامعة المستنصرٌةرئاسة  19/2/4112 كتاب شكر وتقدٌر
 بالمسٌرة العلمٌة 

الجامعة  –كلٌة الهندسة  1/3/4112 كتاب شكر وتقدٌر

 المستنصرٌة

 مشاركة فً ندوة
العمارة المحلٌة واستراتٌجٌات 

 االستدامة 



 
الجامعة  –كلٌة الهندسة  2/4/4112 كتاب شكر وتقدٌر

 المستنصرٌة

تثمٌنا لجهود العمل ضمن قسم 

الجامعة  –هندسة العمارة 

 المستنصرٌة

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة اسم الماد التً درستها
 الخامسة -الرابعة  –االولى  التصمٌم المعماري

 الثانٌة –االولى  الرسم المعماري

 الثالثة مبادئ التخطٌط الحضري

 الثالثة التصمٌم الحضري

 الثانٌة الهندسٌة  الحاسوببرامجٌات 

 الثانٌة انشاء مبانً

 


