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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي د. فارس عطاهللا مطلوب االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 قسم هندسة العمارة  -كلية الهندسة -جامعة الموصل جهة العمل

 التصميم الحضري المستدام - هندسة العمارة التخصص

 07736976784 الجوال  العمل هاتف

 faris.matloob@uomosul.edu.iq لبريد االلكترونيا

 الموقع االلكتروني 
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 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 2016 الدكـتــــوراه
التصميم الحضري  ماليزيا UTM)جامعة التكنولوجيا الماليزية )

 المستدام

ــــتيـرالماجس  التخطيط الحضري العراق جامعة بغداد 2006 

 هندسة العمارة العراق حامعة الموصل 1993 البكالوريـوس
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 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 مهندس معماري
    2001-1997 كلية الهندسة -جامعة الموصل

 2005-2002 كلية الهندسة -جامعة الموصل مهندس معماري اقدم

 ليالوقت الحا -2006 كلية الهندسة -جامعة الموصل تدريسية عضو هيئة 

   

   

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

1 The impact of the change in use pattern of paths on their efficiency in the Traditional 

Mosul City; published- Procardia - The First National Engineering Conference 2001, 12-

15 October, University of Mosul, 2001.   

2 The efficiency of distributing civil defense centers in Mosul city; published- Al-Rafidain 

Engineering journal, Mosul University Press, 2010 

3 The relationship between physical characteristic and crime level in the commercial 

streets- Mosul city as a case study; published- special volume- Engineering journal of 

Babylon University - the Second Engineering Conference 2010, 3-4 April - Babylon 

University, 2010  

4 
Sustaining Campuses through Physical Character- The Role of Landscape; published- 

Procedia- Social and Behavioral Sciences Journal, 140 (2014), 282 – 290 – ISSN: 1877-

0428-  2014. 

5 
The Impact of Spatial Organization on Locating the Friday Mosques in the Traditional 

Islamic City-The Old Mosul City as a Case Study; published- Jurnal Teknologi (Scopus), 

71:1 (2014), 85–94, eISSN: 2180–3722, Penerbit UTM Press 

 

6 The Contribution of Structural Layout to Campus Sustainability -the Case of Iraqi 

Campus; published- Proceedings, International Conference on Sustainable Urban Design 

for Livable Cities (SUDLIC 2014), Razak school, Universiti Teknologi Malaysia-KL, 

2014 

7 Performance of the outdoor physical character of Kirkuk university campus; published- 

sustainable resources management journal, 2018, 3 (1) 01-29, Sweden. 

8 
Sustainable campus structure, published, proceedings, The First Scientific International 

conference of Al-Kitab College, in collaboration with Swedish Lund University, 

Baghdad, Iraq 
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 الكتب والمؤلفات:
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 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

1 
 2000خوساباد  –الممارسة الميدانية الجامعية 

2 
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 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 
The First National Conference of Mosul Studies Center, 

University of Mosul.   

2001 

2 
The Second Engineering Conference - Babylon University,  

 

2010 

3 The 2nd World Conference on Psychology and Sociology 

(WCPS-2013) in Maison N.-D. Chat d'Oiseau, Brusells, 

Belgium, 2014. 

 

2014 

4 International Conference on Sustainable Urban Design for 

Livable Cities (SUDLIC 2014), Razak school, Universiti 

Teknologi Malaysia-KL.  

 

2014 

5 First Scientific International conference of Al-Kitab College, in 

collaboration with Swedish Lund University, Baghdad, Iraq. 

 

2018 

 
ات أعضاء هيئة التدريسسابعاً: دورات تنمية قدر  

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 
 2006 جامعة الموصل -دورة  طرائق التدريس الجامعي

2 
 2010 جامعة الوصل -دورة طرائق التدريس الجامعي

3 
 2010 جامعة الموصل –دورة كفاء الحاسوب 

4 
 2018 سالمة اللغة العربية
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م باإلشراف عليهاقا التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م
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قام بمناقشتها التيالرسائل   
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