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 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 2009 الدكـتــــوراه
 هندسة معمارية/ العراق الجامعة التكنولوجية

 عمارة اسالمية

 الماجســــتيـر
مركز التخطيط الحضري واإلقليمي  1999

 جامعة بغداد/

 تخطيط حضري  العراق

ـوسالبكالوري  هندسة معمارية العراق جامعة الموصل 1996 

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى االن - 2000من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية

 الى االن -2000من –تكنولوجية الجامعة ال –جامعة الموصل تقييم البحوث العلمية للمجالت 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 جامعة تكريت ومعامالت الترقية العلمية

عضو نقابة المهندسين العراقية 

 مرتبة مهندس استشاري./

 الى االن-28/7/1996من  نقابة المهندسين العراقية

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

1 
 أثر المواد البنائية في تشكيل طراز البيت الموصلي التراثي

2 
 خانات التراثية في مدينة الموصلطراز عمارة ال

3 
 استخدام المرمر في البيت التراثي في مدينة الموصل

4 
Popular Architecture in the Old City of Mosul / The Architecture of the traditional House 

5 
 مقومات تحقق الهوية في العمارة الموصلية 

6 
 ة في بغدادالخصائص المعمارية للمدرسة المستنصري

7 
Mechanisms of Generating Mosques Types )بحث مشترك مع د عدي الجلبي( 

8 
 تكيف النمط في العمارة

9 
 السمات المحلية في العمارة اإلسالمية

10 
منهجية تدريس تاريخ العمارة ضمن التعليم الهندسي المعماري )دور الرسم التخطيطي في تطوير إدراك الطالب 

 التصميم المعماري( )مشترك مع د حسان محمود(للتحليل و

11 
 األلوان مواقعها ومعانيها في العمارة اإلسالمية

12 
 الخصائص التصميمية للنقوش الكتابية في العمارة اإلسالمية )مشترك مع د حسان محمود(

13 
 ظاهرة المسجد الصرحي في العمارة اإلسالمية

14 
 واقع الحال وسبل االرتقاء بالتجربةل/متنزهات األلعاب في مدينة الموص

15 
 أولويات إعادة إعمار مدينة الموصل في ضوء التجارب العالمية/ تجربة مدينة برلين

 الكتب والمؤلفات:

1 
ري(، دار اليازوري العلمية للنشر تطوير عمارة المساجد )دراسة لدور التكيف في تطوير مساجد القرن االول الهج

 .2014، عمان ، 1والتوزيع، دروب للنشر والتوزيع، ط

2 
 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

1 
 المشاركة في أعمال المكتب االستشاري الهندسي لجامعة الموصل في تصميم عدد من المشاريع الهندسية

2 
بالتعاون مع مفتشية  2002-2002ثيق للمباني التراثية في مدينة الموصل القديمة التو بتدريب الطلبة على أعمالالقيام 

 آثار نينوى

3 
 المشاركة في السفرات والزيارات العلمية للطلبة في قسم هندسة العمارة 
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 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 
 10/11/2001 موصل/ مركز دراسات الموصل المؤتمر العلمي األول للعمارة في ال

2 
المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لـتأريخ العلوم عند العرب/ معهد التراث العلمي 

 العربي/ جامعة حلب/ سوريا 

22-24/10/2002 

3 
( والمقام في ICANAS 38المؤتمر العالمي للدراسات أالسيوية والشمال أفريقية )

 مدينة أنقرة / تركيا 

10-15/9/ 2007 

4 
 2008 /11/ 9 -7 المؤتمر الدولي بغداد )مدينة السالم( في الحضارة اإلسالمية، إستانبول، تركيا 

5 
GA2009,12th International conference (Generative art 

conference) ،ميالنو، ايطاليا 

14-17 /12/2009 

6 
ث العلمي والتطبيق في المؤتمر المعماري الثالث " التواصل الفكري بين البح

 العمارة، قسم الهندسة المعمارية، الجامعة التكنولوجية، بغداد

 .2010تشرين الثاني، 

7 
 2012نيسان  19-17 جامعة دهوك  -المؤتمر األول للتعليم الهندسي في إقليم كوردستان

8 
 تشرين الثاني 21-19  العراق -لكلية الهندسة  الثاني المؤتمر العلمي السنوي 

2013 

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  1  2002 

جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  2  2002 

المشاركة في برنامج تطوير المالكات التدريسية في مدرسة االسكان  3

 في جامعة العلوم الماليزية, بينانج, ماليزيا ( HBPوالبناء والتخطيط )

.18/10/2013ولغاية  20/9  

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
   

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
 25/8/2013 الثراء اللوني في العمارة االسالمية رند عبد الستار الدباغ

2 
 24/4/2014 االساليب المالئمة لتطوير الواجهات النهرية للمدن العراقية  عمار عبد هللا

3 
 21/8/2017 تأثير خصائص الفضاءات الداخلية للمتاحف في تحفيز الزائرين مصطفىوليد سامي 

 


