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 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

    --- الدكـتــــوراه

 هندسة معمارية العراق جامعة الموصل 2013 الماجســــتيـر

 هندسة معمارية العراق جامعة الموصل 1997 البكالوريـوس

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 

 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 مهندس معماري 

 مساعد باحث

 عضو الهيئة التدريسية

 قطاع خاص -شركة ديوان

 كلية الهندسة –جامعة الموصل 

 كلية الهندسة –جامعة الموصل 

 2003الى 1998من 

 2011الى  2003من 

 الى االن -2013من 

 

 واألنشطة الـعـلـمـيـةالبحوث  رابـعـاً:

 

 )بحث(بيوت الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ثاني ابداع في العمارة االسالمية  1

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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The Role Of Architectural Vocabulary in the Creativity of the Rhetorical Structure 

of form in the Islamic Architecture 

 )بحث(االستدامة اعادة اعمار مدينة الموصل وفق مبادئ  3

 )ورقة بحثية( الموروث المعماري لمدينة الموصل القديمة ابداع واصالة 4
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 الكتب والمؤلفات:

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 

 

  في هندسة العمارة / جامعة الموصل والندوات والمعارض السنوية للمؤتمراتاالعداد التحضير والمشاركة في -1 

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 International Conferernce on Systems , Signal Processing & 

Manufacturing Engineering (ICSSPME, 2012) 
2012 

جامعة الكوفة  –المدن  مؤتمر الفن والتكنلوجيا _ اضاءة معرفية في تطوير 2  2018 
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 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  1   4200  

جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  2  2011 

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  3   1320  

جامعة الموصل –سالمة اللغة العربية  4  2018 

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

 
   ال يوجد

قام بمناقشتها التيالرسائل   



الهندسة جامعة الموصل/ كلية  

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

 
   ال يوجد

 


