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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي راوية مروان عبدالعزيز دبدوب االسم

 مدرس مساعد المرتبة العلمية

 قسم هندسة العمارة –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  جهة العمل

 هندسة خدمات بناء التخصص

  الجوال 009647724317675 العمل هاتف

 archrawdb80@yahoo.com االلكتروني البريد

  الموقع االلكتروني 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

    - الدكـتــــوراه

 هندسة خدمات بناء ماليزيا IIUMالجامعة االسالمية العالمية ماليزيا  2014 الماجســــتيـر

الوريـوسالبك  هندسة معمارية العراق جامعة الموصل 2002 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى االن - 2003من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

 التصور االسالمي الحفاظ على االرث المعماري في ضوء 1

 المؤتمر المعماري الدولي الثامن - 2010

 قضايا معاصرة –العمارة والعمران 

 مصر -جامعة اسيوط 

2 

Review on integrating sustainability 

knowledge into architectural education: 

Practice 

2016 - Journal of Cleaner Production 

Indexed in Thomsun Reuters (ISI) 

Impact factor: 4.959 /96H-index 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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in the UK and the USA ELSEVIER BV 

3 

Reviewing On Street Attributes in 

Influencing Sense of Place and Place 

Attachment 

2017 - International Journal of Advanced 

Research (IJAR) 

  الكتب والمؤلفات:

 

 واألعمال التطوعيةالتدريب خـامـسـاً: 
 

 اليوجد 1 

 

 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 
 التاريخ اسم المؤتمر م

1 

Features, Green Premium Costs and  Operational Savings of 

Sustainable Medium Density Homes – A Focus on International 

and Malaysian Case Studies 

2013 - Conference on 

Affordable Quality 

Housing 

2 
 اختبار مبادئ االستدامة في شوارع مركز مدينة السليمانية 

 نحو تحقيق مدينة حضرية مستدامة

المؤتمر الدولي األول  - 2018

 لتطوير العمارة

 العراق -جامعة السليمانية 

3 
 تضمين مفاهيم االستدامة في التعليم المعماري في العراق

 حالة دراسية(-العمارة في جامعة الموصل )قسم هندسة

المؤتمر الدولي األول  - 2018

 لتطوير العمارة

 العراق -جامعة السليمانية 

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

 2003 / جامعة الموصل طرائق تدريس 1

 2005 برنامج اوتوكاد 2

 2007 / مركز الحاسبة االلكترونية وبخدمات حاس 3

 2008 / معهد الهدى ادوبي فوتوشوببرنامج  4

 2014 / رابطة وامي / الجامعة االسالمية العالمية ماليزيا برنامج ادوبي فوتوشوب 5

 2017 / جامعة الموصل طرائق تدريس 6

 

 قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل
 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

   ال يوجد 1

 

 قام بمناقشتها التيالرسائل 
 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

   ال يوجد 1

 
 


