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 07736977181 انغىال 07736977226 انؼًم هبرف

 انجشٌذ االنكزشوًَ
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الهندسةجامعة المىصل/ كلية   

عنىان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

كلٌة  لسم الهندسة المٌكانٌكٌة/ محاضرة لمادة الرسم الهندسً 
 جامعة الموصل الهندسة/

1991-1990  

 كلٌة الهندسة/ لسم الهندسة المعمارٌة/ معٌدة )مهندسة(
 جامعة الموصل

4-9-1994 /1-11-0111 

كلٌة  فً لسم الهندسة المعمارٌة/ )مدرس مساعد( تدرٌسٌة
 الهندسة/جامعة الموصل

1-11-0111/8-11-0119 

 

فً لسم الهندسة المعمارٌة/كلٌة  تدرٌسٌة )مدرس(
 الهندسة/جامعة الموصل

8-11-0119/10-11-0117 

فً لسم الهندسة المعمارٌة/كلٌة  تدرٌسٌة )استاذ مساعد(
 الهندسة/جامعة الموصل

 / ولحد االن10-11-0117

 

 انجحىس واألَشطخ انـؼـهـًـٍـخ ساثـؼـبً:
 

1 
المؤثرة فً انحراف نمط االشغال لفضاءات الوحدات السكنٌة فً االحٌاء الحدٌثة فً مدٌنة الموصل  العوامل

 2006 منشور فً مجلة هندسة الرافدٌن

2 
 2005نمنشور فً مجلة هندسة الرافدٌ توظٌف الرمز الضمنً فً عمارة الموصل

3 
(وتطبٌمها على الجوامع Salingarosالخصائص الجوهرٌة والفٌزٌاوٌة للشكل المعماري وفك طروحات)

  العثمانٌة منشور فً مجلة هندسة الرافدٌن

كلٌة اإلدارة وااللتصاد -التمكنن الذاتً لتحكم الطالب بمجمل المتغٌرات البٌئٌة واإلنسانٌة والبنائٌة لألبنٌة الجامعٌة/ 4
   منشور فً مجلة هندسة الرافدٌن -من جامعة الموصل أنموذجا

5 
 منشور فً مجلة هندسة الرافدٌن الملمسٌة وتواصلٌة التراث فً النتاج المعماري العرالً المعاصرالتأثٌرات 

 0110-حزٌران 3العدد-01المجلد

6 
 منشور فً مجلة هندسة الرافدٌن  التناغم وتواصلٌة التراث فً النتاج المعماري الموصلً المعاصر

االللٌمً  منشور فً ولائع المؤتمر العربً المعاصرالدٌمومة كمنظومة تواصلٌة فً النتاج المعماري  7
 جامعة النهرٌن 0/10/0111

منشور فً ولائع مؤتمر جامعة الموصل/كلٌة  التأثٌرات الخاصة بتكامل الفنون البصرٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك 8
 0110-4-04الفنون الجمٌلة

البلدان العربٌة ً )عمارة االبراج ف تواصل فً النتاجات المعمارٌة المعاصرة كاستراتٌجٌةتوظٌف الكل الصعب  9
 0110/جامعة النهرٌنالوطنً للعلوم الهندسٌة/مؤتمر المنشور فً ولائع  (أنموذج

 -دراسة تطبٌمٌة ممارنة بٌن المساكن الموصلٌة التراثٌة منها والمعاصرة-االٌماع كنظام ابداعً فً عمارة المساكن 10
 0113/ كانون أول/ 11/ مجلد 10ث منشور فً مجلة الهندسة/ عددبح

منشور فً ولائع المؤتمر  التأثٌرات الخاصة باالستدامة البٌئٌة كمنظومة أخاللٌة فً نتاجات العمارة الخضراء 11
 0110العلمً فً كلٌة علوم البٌئة وتماناتها فً جامعة الموصل 

12 
  0110-10المجلد  -0العدد االسالمٌة منشور فً مجلة البصرةالسمو كنظام تواصلً فً العمارة 

 0111منشور فً ولائع مؤتمر جامعة دهون طرق ومناهج التصمٌم المتبعة فً خلك الشكل المعماري المبدع 13

 فً النتاجات العربٌة المعاصرة-عمارة البلدان العربٌة المعاصرة انموذجا –السطوح اللونٌة توظٌف خصوصٌة  14
 0110-19المجلد-0العدد منشور فً مجلة اتحاد الجامعات العربٌة

15 
منشور فً مجلة اتحاد الكوفة انموذجا( عمارة الخطاب المعماري االسالمً ) الرمز كمنظومة فكرٌة عمائدٌة فً

  0110-19المجلد-1العدد الجامعات العربٌة

16 
 /المواد  المجلة العرالٌة لهندسة فً منشور الخضراءتوظٌف التكنولوجٌا كمنظومة معمدة فً نتاجات العمارة 

 منشور فً ولائع مؤتمر جامعة بابل 0111-3-04 جامعة بابل

17 
  التأثٌرات الخاصة باألبعاد األخاللٌة لممومات التنمٌة المستدامة فً العمارة
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 0110الدولً فً جامعة بغداد مؤتمر المنشور فً ولائع -نتاجات العمارة الخضراء أنموذجا  -

18 
  IEEE2014 السعودٌة / مؤتمر جامعة عفت للبنات أسالٌب تدرٌس الطلبة باستخدام الطرق الحاسوبٌة

 0110منشور فً ولائع مؤتمر كلٌة المنصور الجامعة البحث العلمً والتنمٌة المستدامة 19

-15 كلٌة الجامعة/ بغداد/ العراق لالعلمً الرابع لالمؤتمر جوانب البٌئة المستدامة منشور فً ولائع  20
16/11/0114 

 

21 

المؤتمر الهندسً العلمً  ولائع فً نشورالترادف كمنظومة ابداعٌة فً الخطاب المعماري العربً المعاصر م
 0113جامعة الموصل / الثانً

22 
المؤتمر الهندسً العلمً الثانً/جامعة ولائع فً  منشوراستراتٌجٌات توظٌف التأثٌرات الفنٌة للفكرة التصمٌمٌة 

 0113الموصل

المؤتمر الهندسً العلمً  منشور فً ولائعالنتاج المتفرد   مظاهر التكامل المعماري المتبعة فً صٌاغة 23
 0113الثانً/جامعة الموصل

خصوصٌة طلبة لسم -   التوظٌف األمثل لتدرٌس طرائك التصمٌم الحاسوبً وتوظٌف تمنٌاتها                  24
 0113منشور فً ولائع مؤتمر كلٌة المأمون األهلٌة/ بغداد -الهندسة المعمارٌة فً جامعة الموصل أنموذجا  

منشور فً مجلة الهندسة / الجامعة  -منطمة العالوي فً بغداد أنموذجا -سٌاسات تطوٌر نظام النمل فً العراق 25
 0113-6- 07ً االولالمؤتمر المعماري العالمالتكنولوجٌة /

 The Effect of Technology Progress onة العرالٌة البٌئفً االستدامة توظٌف تكنولوجٌا  26
Evolution of Sustainability Architectural Strategies 

-Local Present and Future Aspects  ً01/4/0114مع  بتأرٌخمؤتمر جامعة جٌهان  ممبول ف  

الخاصة بالمٌم األخاللٌة لمؤشرات تطور تكنولوجٌا االستدامة  فً العمارةالتأثٌرات  27   
 01/4/0114منشور فً ولائع المؤتمر جامعة جٌهان  -نتاجات العمارة المستدامة أنموذجا   -

 0117/العدد السادس منشور فً مجلة األطروحة التأثٌرات الخاصة بنمطة البداٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك 28

صٌغ جدٌدة لمٌاس األبعاد االنسانٌة ومؤثراتها على المبانً والمدن التارٌخٌة منشور فً المؤتمر العربً  وضع 29
 0117األول للترمٌم واعادة االعمار/ مصر

منشور فً المجلة العربٌة للعلوم ونشر  كفاءة االحساس االنسانً واثره فً تمٌٌم استدامة المدٌنة 30
 0117األبحاث

-4رلم-00المجلدللبحوث الهندسٌة/  منشور فً مجلة جامعة االمارات الممترحات التصمٌمٌة األولٌةأسس تشكٌل  31
0117 

منشور فً ولائع المؤتمر الدولً الثانً إلعادة االعمار فً  صٌغ جدٌدة لتوظٌف المرونة كاستراتٌجٌة فً العمارة 32
 0117المناطك المحررة/ جامعة النهرٌن

33 "The Employment of Nanotechnology in Architectural Composition 
Paradigms in Creating Shape Types in Contemporary Architectural Trends" 
The conference (Nanotechnology and Advanced Materials Research Center 
University of Technology/ Baghdad/Iraq) 2-3 May 2018 

34 "New Modes to Design Modern Buildings by Utilization of Nanotechnology 
of Constructional Materials" The conference (Nanotechnology and 
Advanced Materials Research Center University of Technology/ 
Baghdad/Iraq) 2-3 May 2018 

مة للمدن المتضررة جراء الحروب بحث منشور فً ولائع مؤتمر اعادة أثر النظرٌة التكاملٌة على تحمٌك االستدا 35
 4/10/0118-3االعمار وترمٌم االثار المتضررة من جراء األعمال االرهابٌة فً العراق وسورٌا

36 Green Architectural Aspects of Urban and Architectural Heritage of old 
Mosul city(International Journal of Engineering Research & Technology 

"IJERI" ISSN2278-018 { Vol.8 Issue February-2019}).  

37 The Impact of employed Solar System in Architectural Project Facades(SU-
ICEITI9) Erbil. 

 ومنشور فً مجلة زانكو المؤتمر الهندسً الثانً فً جامعة صالح الدٌن/ أربٌل

 /فً تحمٌك االستمرار النفسً لألبنٌة الجامعٌة  والخارجٌة دور الخصائص التصمٌمٌة للفضاءات الداخلٌة 38
 0119مؤتمر
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الدولً الثانً للهندسة والعلوم مؤتمرالدور الخصائص التصمٌمٌة للفضاءات الداخلٌة لألبنٌة الجامعٌة ممبول فً  39
ومنشور فً المجلة الدولٌة للتخطٌط والتهٌئة العمرانٌة والتنمٌة المستدامة/ العدد 0119أنطالٌا/ تركٌا/  فً

  0119/ 6/المجلد 3

40 Urban Conservation of Old Cities as an Innovative System in the Light of 
Current Changes –Reality and Prospects- 

 ولائع منشور فً  
The Second International Innovation Conference at the University of 

Babylon2019 

 

 انزذسٌت واألػًبل انزطىػٍخخـبيـغـبً: 
 

1 
لغى هُذعخ انؼًبسح ونغجغ عُىاد  وانًشبسكخ ثجحىس فً َذواد1994حًهخ اػًبس لشٌخ انغبدح يشبسكبد فً 

وانحصىل  انؼشالٍخ انغبيؼبدانًمبيخ فً انذوساد وانحهمبد انُمبشٍخ وانًؼبسض وسػ انؼًم انُذواد وويغبهًبد فً 

ودسع انفىص ثجطىنخ 2018ودسع يؤرًش اػبدح االػًبس ورشيٍى االصبس 2018ػهى دسع يؤرًش يشكض انُبَىركُىنىعً 

 . 2018عبيؼخ ثبثم  ووعبو االثذاع انذونً ي2019ٍ -2018انشطشَظ نكهٍخ انهُذعخ 

 
 شبسن فٍه انزًانًؤرًشاد انؼهًٍخ عبدًعب: 

 انزبسٌخ اعى انًؤرًش و

1 
 8/11/2012-7 عبيؼخ انُهشٌٍ / انىطًُ نهؼهىو انهُذعٍخًؤرًش ان

2 
 2012-4- 24  يؤرًش عبيؼخ انًىصم/كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ

3 
 2010 / ثغذاديؤرًش عبيؼخ انُهشٌٍ

4 
 IEEE  2014 انغؼىدٌخ / يؤرًش عبيؼخ ػفذ نهجُبد

5 
 2010 / دهىنيؤرًش عبيؼخ دهىن

6 
 2011-3-24 يؤرًش عبيؼخ ثبثم

7 
 2012 انًؤرًش انذونً فً عبيؼخ ثغذاد 

8 
 2011 انًؤرًش انضبًَ نؼهىو انجٍئخ ورمبَبرهب

9 
 16/10/2014-15 / انؼشاق ثغذادانغبيؼخ/  انًؤرًش انؼهًً انشاثغ نكهٍخ يذٌُخ انؼهى

10 
 2013-6- 27 / انغبيؼخ انزكُىنىعٍخاالولانًؤرًش انًؼًبسي انؼبنًً 

11 
 21/4/2014  / أسثٍميؤرًش عبيؼخ عٍهبٌ

12 
 2014 انًؤرًش انهُذعً انضبًَ/ عبيؼخ انًىصم

13 
 2017 انًؤرًش انؼشثً األول نهزشيٍى واػبدح االػًبس/ يصش

14 
 2017 انًؤرًش انذونً انضبًَ إلػبدح االػًبس فً انًُبطك انًحشسح/ عبيؼخ انُهشٌٍ

15 
The conference (Nanotechnology and Advanced Materials 

Research Center University of Technology / Baghdad/Iraq 

2-3 May 2018 

16 
يؤرًش اػبدح االػًبس ورشيٍى االصبس انًزضشسح يٍ عشاء األػًبل االسهبثٍخ فً 

 انؼشاق وعىسٌب   

3 -4/12/2018 

17 
 2019 انهُذعً انضبًَ فً عبيؼخ صالػ انذٌٍ/ أسثٍمانًؤرًش 

18 
 2019 انذونً انضبًَ نههُذعخ وانؼهىو فً أَطبنٍب/ رشكٍب انًؤرًش

19 
The Second International Innovation Conference at the 2019 
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University of Babylon 

 

ضبء هٍئخ انزذسٌظػعبثؼبً: دوساد رًٍُخ لذساد أ  

ًانجشَبيظ انزذسٌجعى أ و  انزبسٌخ 

1 
 23/6/2005-12 / عبيؼخ انًىصمك انزذسٌظائدوسح طش

2 
 15/4/2007-3 /عبيؼخ انًىصمانحبعىةدوسح ثشيغٍبد 

3 
 29/4/2007-8 / طشائك انزذسٌظ ويشكض انحبعىةدوسح انزشلٍخ انؼهًٍخ

4 
 27/3/2011-25 / كهٍخ انزشثٍخ نهجُبددوسح عاليخ انهغخ انؼشثٍخ

5 
 2012 / كهٍخ اَداة/ لغى انزبسٌخدوسح لشاءح انُص انزبسٌخً

6 
 5/11/2010-1 دوسح انزفكٍش االثذاػً

7 
 6/3/2014-4 دوسح رًٍُخ يهبساد االنمبء

8 
 2018 / كهٍخ انزشثٍخ نهجُبددوسح عاليخ انهغخ انؼشثٍخ

9 
 13/11/2018 (/أسثٍمBSCOثُظبو)  دوسح رمىٌى األداء انًؤعغً )انغبيؼً(

10 
 27/2/2019-25 / يشكض انزحغظ انُبئً(   GISثُظبو انـ) دوسح انزحهٍم انًكبًَ

 

:انُذواد  

 د اعى انُذوح انزبسٌخ

10/5/2010 / لغى هُذعخ انؼًبسح/ عبيؼخ انًىصمرىظٍف انشيض فً انؼًبسح   1 

3/1/2011 عبيؼخ انًىصم/ لغى هُذعخ انؼًبسح/ االٌمبع فً انًغكٍ انًىصهً ثٍٍ انزشاصً وانًؼبصش   2 

10/5/2012 / لغى هُذعخ انؼًبسح/ عبيؼخ انًىصم-انىالغ انًحهً–رطجٍمبد انحبعىة    3 

10/5/2012 / لغى هُذعخ حانىالغ  االفزشاضً كًُظىيخ فكشٌخ وشكهٍخ فً انؼًبسح انًؼبصش 

  انؼًبسح/ عبيؼخ انًىصم

4 

23/12/2013 هُذعخ انؼًبسح/ عبيؼخ انًىصم/ لغى انحفبظ  واػبدح انزأهٍم نًذٌُخ انًىصم   5 

23/12/2013  6  / لغى هُذعخ انؼًبسح/ عبيؼخ انًىصمحدساعخ يمبسَخ نهزىظٍف األيضم نألنىاٌ فً انؼًبس 

غبيؼخ ان/ لغى هُذعخ انؼًبسح/ حانزأصٍشاد انخبصخ ثزكُىنىعٍب انًؼهىيبد فً انؼًبس 2012

زكُىنىعٍخ ان  

7 

2017-2018 / لغى حاػبدح اػًبس يذٌُخ انًىصم انًحشس انؼمذ انحضشٌخ واصشهب فًانصٍغ انغذٌذح الخزٍبس  

  هُذعخ انؼًبسح/ عبيؼخ انًىصم

8 

2018كبَىٌ االول  20 / لغى هُذعخ انؼًبسح/ عبيؼخ رىظٍف انزمٍُبد انًؼبصشح إلحٍبء يذٌُخ انًىصم انمذًٌخ 

 انًىصم

9 

2018كبَىٌ االول  17 / لغى هُذعخ انؼًبسح/ عبيؼخ انًىصميغ انؼبنى انحمٍمًانىالغ انًؼضص واالفزشاضً وػاللزه    10 

26/11/2018 / عبيؼخ انًىصم َظشح ػهى انىالغ انجٍئً نًذٌُخ انًىصم / يشكض ثحىس انجٍئخ   11 

دوس انزششٌؼبد انؼًشاٍَخ فً ركىٌٍ انصىس انؼًشاٍَخ نهًذٌ وفك انًُظىس االعاليً/ لغى  2019

 هُذعخ انؼًبسح/ عبيؼخ انًىصم

12 

 

 :وانضٌبساد انًٍذاٍَخ ىسػ انؼًم وانحهمبد انُمبشٍخ وانؼهًٍخانًشبسكخ ث

 د
 انزبسٌخ وانضٌبساد انًٍذاٍَخ وانحهمبد انُمبشٍخ وانؼهًٍخ انؼًم وسػ

 18/12/2018 انىالغ انًهًُ نهًهُذط ثؼذ انزخشطػٍ وسشخ ػًم  1

 4/12/2018 وسشخ ػًم ػٍ سعى انزفبصٍم االَشبئٍخ 2
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3 Performance Evaluation and its Requirements Workshop 21/11/2018 

4 Computer Software & Architecture -2 Introduction to Lumion 3D 

& Application of Generating Design Software 

22/11/2018 

 28/11/2018 وسشخ ػًم فً لغى هُذعخ انجشيغٍبد / كهٍخ ػهىو انحبعىة وانشٌبضٍبد 5

 15/11/2019 / كهٍخ ػهىو انحبعىة وانشٌبضٍبد ػهىو انحبعىةوسشخ ػًم فً لغى  

 14/12/2018 وسشخ ػًم اونٍخ فً انًؼهذ انفشَغً نهششق االدَى 6

 20/1/2019 وسشخ ػًم انزشلٍبد انؼهًٍخ )لغى هُذعخ انًٍكبرشوَظ( 7

 21/1/2019 )لغى هُذعخ انجٍئخ( 2019-2018االداء ػٍ يزطهجبد ضًبٌ انغىدح ويهف رمٍٍى وسشخ ػًم  8

 27/1/2019 ػٍ فحص االعزالل انُصً وسشخ ػًم  9

 14/1/2019 وسشخ ػًم حىل انٍخ ػًم انًكزت االعزشبسي انهُذعً 10

 24/2/2019 ػٍ اداسح انًشبسٌغ انهُذعٍخوسشخ ػًم  11

 2019-2000يُز  انغىدحخبصخ ثجشيغٍبد انحبعىة واداسح انؼذٌذ يٍ وسػ انؼًم  12

 13/1/2019 صمبفٍخ " يهُذط انؼًبسح ثٍٍ انزذسٌظ انغبيؼً واالثذاع انًهًُ" -حهمخ ػهًٍخ 13

 28/11/2018 ػٍ رذوٌش انُفبٌبدَمبشٍخ  خحهم 14

 26/12/2018 انًشبسكخ ثزمٍٍى انطهجخ انًشبسكٍٍ فً ٌىو انزصًٍى/لغى انًىاسد انًبئٍخ 15

 2018/2019 يغًؼبد انخٍشاد انغكٍُخصٌبسح ػهًٍخ انى  16

 2019-2000 غًٍُبساد(انيٍ انحهمبد انذساعٍخ ) ششادانمبء انؼ 17

 

 :كزت انشكش وانشهبداد انزمذٌشٌخ

 انزبسٌخ كزت انشكش وانشهبداد انزمذٌشٌخ د

 2/5/2012 كزبة شكش يٍ انغٍذ ػًٍذ كهٍخ انهُذعخ 1

 2/8/2013 كزبة شكش يٍ انغٍذ ػًٍذ كهٍخ انهُذعخ- 2

  د.دمحم طٍت انهٍهخ  كزبة شكش يٍ انغٍذ ػًٍذ كهٍخ انهُذعخ- 3

 20/12/2018 كزبة شكش يٍ انغٍذ ػًٍذ كهٍخ انهُذعخ- 4

  د.ػهً حٍذس عؼذ كزبة شكش يٍ انغٍذ سئٍظ لغى انهُذعخ انًؼًبسٌخ 5

 1995 انًىصمشهبدح رمذٌشٌخ يٍ االعزبر انذكزىس لٍظ عؼٍذ ػجذ انفزبػ/سئٍظ عبيؼخ - 6

 31/12/2018 يٍ االعزبر انذكزىس أثً انذٌىعً/سئٍظ عبيؼخ انًىصم كزبة شكش 7

 2/12/2010 نُهشٌٍشهبدح رمذٌشٌخ يٍ انغٍذ سئٍظ عبيؼخ ا- 8

 5/12/2017 شهبدح رمذٌشٌخ يٍ انغٍذ سئٍظ عبيؼخ انُهشٌٍ 9

 24/3/2011 شهبدح رمذٌشٌخ يٍ د.صالػ رىفٍك انجضاص/ػًٍذ كهٍخ انهُذعخ/عبيؼخ ثبثم - 10

 28/11/2012 َبرهببشهبدح يشبسكخ وشكش ورمذٌش يٍ أ.د. يؼبر حبيذ يصطفى/ػًٍذ كهٍخ ػهىو انجٍئخ ورم- 11

عبيؼخ -شهبدح رمذٌشٌخ يٍ سئٍظ انًؤرًش انىطًُ نهؼهىو انهُذعٍخ/ػًٍذ كهٍخ انهُذعخ 12

 انُهشٌٍ

8/11/2012 

 20/5/2013 شهبدح رمذٌشٌخ يٍ أ.و.د دمحم ػجذ ػطٍخ انغشاط /انًذٌش انؼبو نذائشح انجحش وانزطىٌش- 13

 21/11/2013 شهبداد رمذٌشٌخ يٍ األعزبر انذكزىس فبسوق خهٍم ػًىسي/ػًٍذ كهٍخ انهُذعخ - 14

 4/5/2013 شهبدح رمذٌشٌخ يٍ أ.د ػجذ انشعىل ػجذ عبعى /ػًٍذ كهٍخ انًُصىس انغبيؼخ/ثغذاد  15

 25/4/2012 شهبدح رمذٌشٌخ يٍ االعزبر انذكزىس أثً انذٌىعً/سئٍظ عبيؼخ انًىصم 16

 8/10/2017 شهبدح رمذٌشٌخ يٍ َمبثخ انًهُذعٍٍ انًصشٌخ/ يصش 17

 21/4/2014 عٍهبٌ/ أسثٍم عبيؼخشهبدح رمذٌشٌخ يٍ انغٍذ سئٍظ - 18

انًهُذعٍٍ  االيٍٍ انؼبو الرحبد انًهُذعٍٍ انؼشة وَمٍت سئٍظ شهبدح رمذٌشٌخ يٍ - 19

 انؼشالٍٍٍ

4/12/2018 

/عبيؼخ عبيؼخ انًىصم/كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخانفُىٌ انغًٍهخ/ػًٍذ كهٍخ  شهبدح رمذٌشٌخ يٍ- 20

 ثغذاد

24-4-2012 

 


