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 انـبـيـبنـبث انـشـخـصـيـت أوالً:
 

  انرقى انىظيفي لمى عبدالوهاب دمحمعلي طه الدباغ االسى

 ماجستير هندسةمساعد /  مدرس انًرتبت انعهًيت

 جامعة الموصل / كلية الهندسة خهت انعًم

 تصميم معماري بيئيعمارة /الهندسة  انتخصص

 096477369769880 اندىال 07736976988 انعًم هبتف

 انبريذ االنكتروني

luma.a.aldabbagh@uomosul.edu.iq 

lumadabbagh2020@gmail.com 
 

  https://www.researchgate.net/profile/Luma_Aldabbagh انًىقع االنكتروني 

 

 

 انـعـهـًـيـت انًؤهالثثـبنـيـبً: 
 

 انتخصص انبهذ اســى اندبيعـــت ســنت انتخـرج انذرخـت

 - -  - - الدكـتــــوراه

 الماجســــتيـر

تصميم معماري  العزاق جاهعت الوىصل 2012
 بيئي

 هٌذصت هعوارَت العزاق جاهعت الوىصل 1111 البكالوريـوس

 

 

 انخبراث انعًهيتثـبنـثـبً: 
 

 انفترة انزينيت خهت انعًم انىظيفت

 2012الً  1111هي         جاهعت الوىصل هعوارٌ ههٌذس

 حتً االى  2012هي  جاهعت الوىصل هذرس هضاعذ
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 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 انبحىث واألنشطت انـعـهـًـيـت رابـعـبً:

 

1 -  Studio 3D using by vision new A ARCHITECTURE ISLAMIC IN FORM"

program Max 
th

and Content ( 4Digitizing Architecture : Formalization ", 

International Conference Proceedings of the Arab Society for Computer 

Adied Architectural Design(ASCAAD 2009)/ , Manama (Kingdom of 

Bahrain), pp: 433-450.  

Dr.Hafsa Al Omari, E. Luma Aldabbagh                                                             

خصىصُت الوعوار راصن بذراى"، جاهعت  –" اصتثوار التزاث فٍ العوارة العزبُت الوعاصزة  - 2

 .91-51، الصفحاث 4، اإلصذار  11، الوجلذ 2010الوىصل، هجلت هٌذصت الزافذَي، الضٌت 

3 - "Developing a Green Building Assessment Tool for Schools (Case Study in 

Mosul City)", Advanced Materials Research, 2012,Trans Tech 

Publications,Switzerland, Dr.Hafsa Al Omari, E. Luma Aldabbagh                 

                                              
 

 

 انكتب وانًؤنفبث:

1 
----- 

2 
 

 

 

 انتذريب واألعًبل انتطىعيتخـبيـسـبً: 
 

1 
----- 

2 
 

 
 شبرك فيه انتيانًؤتًراث انعهًيت سبدًسب: 

 انتبريخ اسى انًؤتًر و

1 4
th

 International Conference Proceedings of the Arab 

Society for Computer Adied Architectural Design 

,ASCAAD 2009)/ , Manama (Kingdom of Bahrain) 

11-12 may 2009 

2 International Conferences in Thailand, Bangkok. 

 
2011 

 

https://www.researchgate.net/publication/328725552_FORM_IN_ISLAMIC_ARCHITECTURE_A_new_vision_by_using_3D_Studio_Max_program
https://www.researchgate.net/publication/328725552_FORM_IN_ISLAMIC_ARCHITECTURE_A_new_vision_by_using_3D_Studio_Max_program
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 سببعبً: دوراث تنًيت قذراث أعضبء هيئت انتذريس

يسى انبرنبيح انتذريبأ و  انتبريخ 

جاهعت الوىصل  – Microsoft Wordدورة فٍ هعالج الٌصىص   1

 هزكز الحاصبت. –

2003 

هزكز  –جاهعت الوىصل  –Windowsدورة فٍ ًظام الٌىافذ  2

 الحاصبت.

2003 

 2009 هزكز الحاصبت . –جاهعت الوىصل  –دورة تذرَبُت لصُاًت الحاصىب  3

 2009 هعهذ الهذي لعلىم الحاصباث  –دورة فٍ تعلن اللغت اإلًكلُزَت  4

 – Adobe Photoshopدورة تذرَبُت لبزًاهج أدوب فىتىشىب  5

 هٌذصت العوارة

2009 

 2001 .هزكز الحاصبت  – جاهعت الوىصل –الحاصىب فٍ دورة كفاءة  6

 2012 جاهعت الوىصل –دورة طزائك التذرَش  7

 2011 جاهعت الوىصل –دورة صالهت اللغت العزبُت  8

جاهعت الوىصل  – ههاراث البحج العلوٍ باصتخذام التماًاث الحذَثت 9

 كلُت الزراعت والغاباث. –

2011 

 

 
 


