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 انـبـيـبنـبث انـشـخـصـيـت أًالً:
 

  انرقى انٌظيفي د. احًذ يٌسف انعًري االسى

 استبر يسبعذ انًرتبت انعهًيت

 قسى ىنذست انعًبرة ريت انعًم

 Landscape Architecture انتخصص

  انزٌال  انعًم ىبتف

 ahmed.alomary@uomosul.edu.iq انبريذ االنكترًني

 قع االنكترًني انًٌ
https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Alomary5 

 
 

 

 انـعـهـًـيـت انًؤىالثحـبنـيـبً: 
 

 انتخصص انبهذ اســى انزبيعـــت ســنت انتخـرد انذررـت

 8002 الدكـتــــوراه
تصًيى فضبءاث  انعراق تكنٌنٌريت انزبيعت ان

 خبرريت

 تكنٌنٌريب انعًبرة انعراق انزبيعت انتكنٌنٌريت 2338 الماجســــتيـر

 ىنذست عًبرة انعراق ربيعت انًٌصم 2321 البكالوريـوس

 

 

 انخبراث انعًهيتحـبنـخـبً: 
 

 انفترة انزينيت ريت انعًم انٌظيفت

 تذسٚسٙ
 3122-2993 جايعح انًٕصم

 نغاٚح االٌ -3122 جايعح انًٕصم قسى ُْذسح انعًاسجسئٛس 
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 جايعح انًٕصم/ كهٛح انُٓذسح

عُٕاٌ انثشٚذ االنٛكتشَٔٙ                                   سقى انٓاتف                     انتذسٚسٙ            اسى   

 انبحٌث ًاألنشطت انـعـهـًـيـت رابـعـبً:
 

1 
,  , انجايعح انتكُٕنٕجٛح , سسانح ياجستٛش تٕقٛع االشجاس دٕل انًثاَٙ نهسٛطشج عهٗ تاثٛش االشعاع انشًسٙ

2993 

2 
 3112,  , انجايعح انتكُٕنٕجٛح ,اطشٔدح دكتٕساِ حانتكايهٛح انثصشٚح نهعًاسج ٔانُثاخ فٙ انفضاءاخ انخاسجٛ

   Vol. 18-No- 2    2010 ,يجهح ُْذسح انشافذٍٚ , تغيير استيعاب العطارة التصطيم الظباتي في اثر 3

 .Vol    2014 ,يجهح ُْذسح انشافذٍٚ ,، أثره في صظاعة الطكان ةيالفضاءات الخارج ميالطاء في تصط 4

22-No- 5   

 تها لفضاءا ةيالطعلقة ..... دراسة مقارنة في الخصائص الطكان ظهى يبابل الطعلقة أم جظائن نجظائن  5
 Vol. 22-No -2    2014 يجهح ُْذسح انشافذٍٚ , ةيالخارج

    2010 ,لطجلة العراقية للهظدسة الطعطارية, االطعطاري  ميفي التعل ةيمادة عطارة ألفضاءات الخارج 6

Vol. 6-No -19 

7 
Augmenting The Hadba Minaret Role as A Landmark in The City of Mosul, 

Sulaimani Journal for Engineering, 2015    Vol. 2-No -2 

8  Regeneration of Nineveh Cultural Landscape 
9 

Future Landscape Teaching Challenges in Iraq -A Frameworks 

11 
ذياس انز٘ نذق تانًٕاقع ٔانشٕاخص انتاسٚخٛح ٔانتشاثٛح فٙ عًٕو يذُٚح انًٕصم ٔفٙ يذُٚح تقٛٛى االضشاس َٔسة ان

 انًٕصم خصٕصا  

11 
Reconstruction of the Hadba Minaret in Old Mosul 

12 
 

 انكتب ًانًؤنفبث:

1 
Antalya s Landscape 

 

 

 انتذريب ًاألعًبل انتطٌعيتخـبيـسـبً: 
 

1 
 السداو تصًٛى جايع صهح ا

2 
 تصًٛى يجًع انخٛشاخ انسكُٙ االٔل

3 
 تصًٛى سٔضح ٔيكتثح صهح االسداو

4 
 تصًٛى انعٛاداخ انطثٛح انخٛشٚح دٙ انصذٚق

5 
 تصًٛى جايع اْم انتقٕٖ

6 
 تصًٛى يجًع انخٛشاخ انسكُٙ انثاَٙ

7 
 تصًٛى يسجذ انكٕثش

8 
 يخٛى انخٛشاختصًٛى 
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عُٕاٌ انثشٚذ االنٛكتشَٔٙ                                   سقى انٓاتف                     انتذسٚسٙ            اسى   

9 
 تصًٛى يثُٗ دائشج انجٕاصاخ

 
 شبرك فيو انتيانًؤتًراث انعهًيت سبدًسب: 

 انتبريخ اسى انًؤتًر و

1 
ECLAS, European Council of Landscape Architecture Schools 

,ISTANBUL 

3121 

2 
Digital Landscape Architecture DLA Conference -Dessau and 

Bernburg - Germany 

3122 

3 
 3125 جايعح انًٕصم  -نُٓذسح نكهٛح اانًؤتًش انُٓذسٙ انثاَٙ 

4 
 3112 يؤتًش انتعهٛى االنكتشَٔٙ , انثذشٍٚ

5 
LE:NOTRE Landscape Forum,Antalya, Turkey 3123 

6 
LE:NOTRE / Mundus meeting, Versailles,France 3119 

7 
ECLAS, European Council of Landscape Architecture Schools , 

Genoa - Landscape and Ruins, Italy 

3119 

8 
Revive the Spirit of Mosul: International Conference for the 

Rehabilitation  of the City of Mosul,UNESCO,Paris 

3122 

 3122 ,بغدادزارة الثقافة والسياحة واآلثار الطؤتطر العلطي لهيئة االثار والتراث , 9

 3122 معة السليطانية االول لجا الدولي الطهتطر العلطي 11

 
 سببعبً: دًراث تنًيت قذراث أعضبء ىيئت انتذريس

يسى انبرنبيذ انتذريبأ و  انتبريخ 

1 
 2993 دٔسج صالدٛح انتذسٚس

2 
 3113 دٔسج كفاءج انذاسٕب

3 
 3113 االَكهٛضٚح اءج انهغحدٔسج كف

4 
 3122 دٔسج ساليح انهغح انعشتٛح

 

قبو ببإلشراف عهييب يانتانًبرستير ًانذكتٌراه  رسبئم  

 تبريخ انتسزيم عنٌاٌ انرسبنت اسى انببحج و

1 
يفٕٓو صُاعح انًكاٌ فٙ تصًٛى انفضاءاخ انخاسجٛح  اَفال عضاو 

 االعذاداخ انتصًًٛٛح نتٕظٛف عُصش انًاء

3124 

2 
اثش انضٕاتظ انتخطٛطٛح فٙ تذسٍٛ االداء انذشاس٘ نهًساكٍ  اتٙ طّ صانخ

 فٙ يذُٚح انًٕصم  راخ انٕاجٓاخ انشًانٛح

3126 
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قبو بًنبقشتيب انتيانرسبئم   

 انتبريخ عنٌاٌ انرسبنت اسى انببحج و

1 
 Parks physical design characteristics and their اتٕ تكش عهٙ  الَّ 

effects on occupational efficiency in Erbil 

3119 

2 
صثاح جًال فٕص٘ 

 عثأ٘

نجذساٌ انخضشاء فٙ يشٓذ انتصًٛى انثإٚفٛهٙ , اثش ا

 انفضاءاخ انخاسجٛح نهسكٍ انعًٕد٘

3123 

3 
انخصائص انتصًًٛٛح انًؤثشج فٙ انتجشتح انفضائٛح نهًثاَٙ  عًش دمحم عثذ انفتاح

 راخ االفُٛح

3122 

 
 


