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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

 ابتسام سمير ادريس محمد الصواف االسم
الرقم 

 الوظيفي
 

 مساعد مدرس -ماجستير علوم في هندسة العمارة  المرتبة العلمية

 جهة العمل
 قسم هندسة العمارة -كلية الهندسة –جامعة الموصل  -

 قسم هندسة العمارة – جامعة بغداد  - دكتوراه هطالب -

 االستدامة البيئية  التخصص

 009647710701015 الجوال  العمل هاتف

البريد 

 االلكتروني

Arch_ebtsam83@y

 ahoo.com 
 الشخصي

ebtisamalsawaf@uomosul.

edu.iq 
 الرسمي

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

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

     الدكـتــــوراه

 عمارة وبيئة العراق جامعة الموصل 1026 الماجســــتيـر

 البكالوريـوس
بكالوريوس هندسة  العراق جامعة الموصل 1008

 معمارية

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 مهندس
 0226 -0229من  قسم هندسة العمارة -كلية الهندسة –جامعة الموصل 

 مدرس مساعد 
 0229 -0226من  قسم هندسة العمارة -كلية الهندسة –جامعة الموصل 

 دكتوراه هطالب
 لحد اآلن -0229من  قسم هندسة العمارة – جامعة بغداد 

 

 

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـةرابـعـاً:
 

 النوع العنوان 

 ورقة بحثية ومعالجته الموصل مدينة في الراهن السكني الوضع تقييم 1

 اكنالمس بين مقارنة تطبيقية دراسة-المساكن عمارة في إبداعي كنظام إليقاعا 2
 والمعاصرة منها التراثية الموصلية

 بحث

 مدينة الطوابق " متعدد الذكي للمبنى البيئي االداء في المزدوج الغالف دور 3
 "أنموذجا الموصل

 رسالة ماجستير

 بحث  لالبنية الذكية الواجهات انظمة مقومات 4

5 The Role Of New Technologies For Envelops Of Buildings In 

Improving The Internal Environment Of University Buildings 
 بحث  

 ورقة بحثية تطبيقات تكنولوجيا النانو في تحقيق االستدامة البيئية 6

   

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

1 
 0229 -  حول برنامج الوازرة الخاص بإدخال بيانات الطلبةدورة تدريبية 

2 
 0229 -  رفع اضرار الناتجة عن تضرر مبنى القسم بانفجار

3 
 

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 1 st.International conference in Physical Science and Advance 

Materials PAM2019 - Istanbul- turkey 

September 20-25-

2019 

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

 0229 الفوتوشوب دورة  1

 0222 دورة اإلسعافات االولية 2

 0222 التدريسدورة طرائق  3

 0226 دورة طرائق التدريس 4

 0226 دورة صالحية التدريس  5

 0222 دورة كفاءة اللغة االنكليزية 6
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 0222 دورة كفاءة الحاسوب 7

 0229 دورة سالمة اللغة العربية 8

 research gate & Google scholars 0229دورة التسجيل قي صفحات  9

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

1    

2    

 
 


