
  
  
  
  ثائر شاكر محمود الھيتي / 

  الدرجة العلمية / أستاذ مساعد 
  المنصب الحالي / مدير مركز الدراسات ا!ستراتيجية / رئاسة جامعة ا!نبار

  العنوان / محافظة ا!نبار / الرمادي / حي التأميم 
 E-mail : dr_thaer_sh@Yahoo.comالبريد ا!لكتروني / 

 07807910485رقم الھاتف الجوال / 
  
  

    
  

  ا�ھتمامات البحثية
  التخصص / تخطيط حضري واقليمي  

  التخصص الدقيق / تخطيط بيئي وتنموي 
  
  
  

  الخبرة ا�كاديمية 
  مدرسة ھيت ا!بتدائية / ا!نبار  – 1973خريج ا!بتدائية عام  -  
  متوسطة ھيت للبنين / ا!نبار  – 1976خريج المتوسطة عام  - 
  إعدادية ھيت للبنين / ا!نبار  – 1980خريج اaعدادية عام  - 
  /   1985 – 1984قسم ھندسة المساحة للعام  –كلية الھندسة  –البكالوريوس / جامعة بغداد  - 

  العراق                   
  /  1989 -1988المعھد العالي للتخطيط الحضري واaقليمي للعام  –الماجستير / جامعة بغداد  -

  العراق                  
  /  2005 -2004المعھد العالي للتخطيط الحضري واaقليمي للعام  –الدكتورة / جامعة بغداد  -

  العراق                   
  
  

  المراتب العلمية والجوائز 
  

  
  

  عضوية الجمعيات ا�كاديمية والعلمية 
 عضو مشارك بالمكتب ا!ستشاري الھندسي / جامعة تكريت  - 
 عضو مشارك بالمكتب ا!ستشاري الھندسي / جامعة ا!نبار  - 
 عضو مشارك بالمكتب ا!ستشاري التخطيطي / جامعة بغداد  - 
 الدوائر الرسمية اlتية :مشارك في اkعمال الھندسية ذات ا!ختصاص في الھندسة المدنية في  - 

 مديرية بلدية ھيت / أنشاء بناية متعددة الطوابق . •



 معمل سمنت كبيسة /تأھيل المعمل . •
 مديرية تربية ھيت / أنشاء مدرسة نموذجية . •
 مستشفى ھيت العام / أنشاء مركز صحي نموذجي . •
 دائرة السكك الحديد العراقية / فرع الرمادي/ تأھيل سكة قطار الرمادي . •
  . أنشاء شبكة شوارع محلية •

) في محافظة ا!نبار عام UNDPعضو في لجنة وضع وثيقة التنميه في محافظة ا!نبار ضمن اعمال منظمة ( - 
2008 

 2020_ 2015عضو في اللجنه ا!ستشاريه التخطيطيه لوضع خطة التنميه  المكانيه  لمحافظة ا!نبار ل~عوام   - 
 في محافظة ا!نبار عضو في مجلس  التنميه  ا!قتصاديه  - 
عضو في اللجنه ا!ستشاريه للخطه الوطنيه !دارة النفايات الصلبه في محافظة ا!نبار التي اعدتھا  - 

 UNCIF (2011منظمة(
  
  

  منشورات المج"ت 
  في مسح المدن / بحث مقدم الى كلية الھندسة" / جامعة بغداد . E.D.M.S"آلية المسح ا!لكتروني باجھزة  -1
"ا!عتبارات التخطيطية لس~مة الطرق الحضرية في المدن العراقية " / رسالة ماجستير مقدمة الى المعھد  -2

 /بغداد.1989واaقليمي للدراسات العليا / جامعة بغداد / الحضريالعالي للتخطيط 
لتكنولوجيا / " نموذج رياضي لتقدير درجات الحرارة في المدن العراقية " / بحث مقدم الى مجلة الھندسة وا -3

 م.1994الجامعة التكنولوجية /بغداد / 
" استخدام طريقة المعام~ت في تصحيح شبكات التصنيع ا!لكترونية " /بحث مقدم الى المؤتمر الھندسي  -4

 م.1999اkول / جامعة ا!نبار / الرمادي /
ة اlداب / جامعة بغداد / كلية "إستراتيجية التنمية ا!قليمية لمنطقة البادية الشمالية " / بحث مقدم الى مجل -5

 م.2002اlداب / بغداد /
" التوجھات التخطيطية للتنمية الحضرية في المدن شبه الصحراوية " / أطروحة دكتوراه مقدمة الى المعھد  -6

 م.2004واaقليمي للدراسات العليا / بغداد / جامعة بغداد /  الحضريالعالي للتخطيط الحضري 
لغبار وأكثر التغيرات في المناسيب عليھا" / بحث مقدم الى المجلة القطرية للھندسة المدنية " التأثيرات البيئية ل -7

 م.2004/ جامعة ا!نبار / 
النھوض  لورقة" دراسة تقويمية عن دور التخطيط العمراني في التنمية الشاملة لمدن ا!نبار " / بحث مقدم  -8

 م.2008الرمادي / بالواقع التنموي لمدن ا!نبار / جامعة ا!نبار / 
م /  2009"تقويم كفاءة مواقف السيارات في مدينة الرمادي" / بحث منشور في مجلة العلوم الھندسية /  -9

 الرمادي .
" تقويم التوجيھات التخطيطية في استعما!ت ا!رض في الرمادي باستخدام التحليل العلمي " / بحث منشور  -10

 م / الرمادي .2009في المجلة العراقية للھندسة المدنية / 
"بحث منشور في مجاة ا!نبار  2020"تقييم اليات التنفيذ لخطة  التنميه  ا!قليميه امحافظة  ا!نبار  لغاية  عام  -11

 0م/الرمادي 2012للعلوم  الھندسيه / 
مناقشة العديد  من رسائل  الماجستير  واطاريح الدكتوراه  المتخصصه  في  مجال  التخطيط  التنموي  -12

 0تيجيوالسترا
  
  

  ا�شراف على الدراسات العليا 
  



  
  _الدورات التدريبية

)      بالتعاون  مع  مجلس التنميه    UNOPSشاركت ضمن اعمال  ورشة العمل  التي  اقامتھا منظمة  ( 
  2011مدينة الحبانيه  0ا!قتصاديه في محافظة  ا!نبار

المستدامه في وزارة التخطيط بالتعاون مع معھد التخطيط  _ شاركت ضمن اعمال الندوه  التخصصيه للتنميه  
  2012الحضري  وا!قليمي / جامعة بغداد 

  
  المھارات ا�ستشارية - 
عضو في اللجنة ا!ستشارية للتصميم اkساسي لمدينة الرمادي بالتعاون مع الشركة الكنديه المختصة بوضع  - 

 .(HRL)التصميم 
 .(PRT)ترونية في محافظة ا!نبار بالتعاون مع فريق أعادة أعمار ا!نبار عضو اللجنة الخاصة بالحكومة ا!لك - 
 ل�مم المتحدة / فرع ا!نبار . (UNDP)عضو في لجنة التنمية المحلية التابعة لمنظمة  - 
عضو مؤسس في ھيئة الخبراء المحلفين في محاكم البداءة باختصاص اkمور الفنية والھندسيةوا!قتصاديه  - 

 والتخطيطية .
 . عضو الھيئة ا!ستشارية الھندسية في محافظة ا!نبار ومجلس محافظة ا!نبار -
  
  

   المعلومات
  م  1963ا!نبار /  –مكان وتاريخ الو!دة / ھيت 

  الجنس / ذكر 
  الخالة الزوجية / متزوج ولدي أربعة أطفال 

  الجنسية / عراقية 
  القومية / عربية

  العنوان / محافظة ا!نبار / الرمادي / حي التأميم 
   
  


