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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي مقدام امين مجيد يحيى الكركجي االسم

 استاذ مساعد المرتبة العلمية

 قسم هندسة العمارة –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  جهة العمل

 تصميم معماري –هندسة معمارية  التخصص

 07701737232 الجوال 07701737232 العمل هاتف

 miqdamameen@uomosul.edu.iq/  miqdamameen@gmail.com  البريد االلكتروني

  https://www.researchgate.net/profile/Miqdam_Ameen الموقع االلكتروني 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

    --- الدكـتــــوراه

 تصميم معماري العراق جامعة الموصل 2001 الماجســــتيـر

 هندسة معمارية العراق جامعة الموصل 1985 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 مهندس  -1
 2001-1996 قسم العمارة -كلية الهندسة–الموصل جامعة 

 الى اآلن -2001 قسم العمارة -كلية الهندسة–الموصل جامعة  عضو هيئة تدريسية -2

 

 

 الـعـلـمـيـةالبحوث واألنشطة  رابـعـاً:
 

1 
"Areal analysis of the traditional residential unit's components in Mosul city, it's 

relationship with their design attributes." Published in Al-Raffidain 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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Engineering Journal, Vol. 15, No. 1, March 2007, College of Engineering, 

Mosul University. 
2 

"The attributes of spatial organization of traditional and contemporary urban 

structures- A comparative study of two selected areas in Mosul-. Published in 

Al-Raffidain Engineering Journal, Vol. 15, No. 1, March 2007, College of 

Engineering, Mosul University. 
3 

"Spatial and visual organization properties of Mosul University components." 

Published in Al-Raffidain Engineering Journal, Vol. 17, No. 4, August 2009, 

College of Engineering, Mosul University. 
4 " The capability of Mosul's traditional dwellings to satisfy contemporary 

housing standards."Published in the proceedings of the 2nd scientific 

engineering conference, 24th -25th November 2010, University of Al-Zarqa'a, 

Jordan.  

5 
"The effect of spatial and visual configuration of Museums in the formation of 

visiting patterns- A comparative study between Iraqi and international museum 

buildings." Published in the Iraqi Journal of Architecture, year 8, No. 25 & 

26, October 2012, Department of Architecture, University of Technology, 

Baghdad. 
6 

"A comparative study of visibility and permeability patterns in the traditional 

houses of Baghdad, Mosul, and Alippo. Published in the proceedings of the 2nd 

scientific engineering conference, 19th – 21st November 2013, College of 

Engineering, Mosul University. 
7 "Spatial and visual configurational properties of traditional Bath buildings in 

Islamic cities." Published in Al-Raffidain Engineering Journal, Vol. 22, No. 3, 

April 2014, College of Engineering, Mosul University. 

 الكتب والمؤلفات:

 
 ال يوجد .

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
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 يوجد..ال 
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 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 
جامعة الموصل / المقام للفترة من  -المؤتمر العلمي الهندسي الثاني لكلية الهندسة 

 الموصل . – 2013تشرين الثاني  21 -19

 

2 
المقام  -االردن/ زرقاءجامعة ال -المؤتمر العلمي الهندسي الثاني لكلية الهندسة 

 . ردناال – 2010تشرين الثاني  25 -24للفترة من 

 

3 
3rd planning conference:"Rapid urban growth and 

opportunities for sustainable development" 30 Sep.-3 Oct. 

2012- In Duhok-By the School of planning- Duhok 

University & Faculty of spatial planning at the TU 

Dortmond University. 

 

 
أعضاء هيئة التدريسسابعاً: دورات تنمية قدرات   

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 
 2002 جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي 

2 
 2018 جامعة الموصل –سالمة اللغة العربية 

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

   ال يوجد 

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
"امكانيات التحوير المساحي في المباني العامة المشيدة ضمن  فراس حمدي الصفار

 بحث دبلوم عال.  -منظور اعادة االستخدام"

26 /5/ 2014 

2 
 17/4/2018 رسالة ماجستير  –"عمارة المفاجأة"  ايمان خالد المولى 

3 
الخصائص التصميمية المؤثرة في التجربة الفضائية في االبنية " عمر محمد عبد الفتاح 

  رسالة ماجستير  –ذات االفنية" 

31/7/2018 

 
 


