
 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

البريد االليكترونياسم التدريسي                                 رقم الهاتف                                 عنوان   

 

 
 

 

 

 

 

            

      2019 -2020                                                
 

 

 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي Mazin Jaber Omar    مازن جابر عمر االسم

 Lecturerمدرس     المرتبة العلمية

 جامعة الموصل –كلية الهندسة  – دسة العمارةهنقسم  جهة العمل

 Urban Design & Planning      التصميم الحضري والتخطيط التخصص

 07701661575 الجوال  العمل هاتف

 mazinjaber@uomosul.edu.iq              &mazinja62@yahoo.com البريد االلكتروني

 الموقع االلكتروني 

https://www.uomosul.edu.iq/cv/view/ar/engineering/1081 

https://www.uomosul.edu.iq/public/files/datafolder_2919/_20200119_071610_8

60.pdf 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 التخطيط الحضري العراق جامعة بغداد 1991 الماجســــتيـر

 الهندسة المعمارية العراق جامعة بغداد 1985 البكالوريـوس

 

 

 

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 عضو هيئة تدريسية
جامعة  –كلية الهندسة  –قسم هندسة العمارة 

 الموصل
2003-2018 

جامعة  –كلية الهندسة  –قسم هندسة العمارة  مقرر القسم بقسم هندسة العمارة

 الموصل
2006-2008 

 

  سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس

 

mailto:mazinjaber@uomosul.edu.iq
mailto:mazinjaber@uomosul.edu.iq
https://www.uomosul.edu.iq/cv/view/ar/engineering/1081


كلية الهندسةجامعة الموصل/   

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:

 
 

 البحوث المنشورة 1
 الرافدين هندسة مجلة " العراقية المدينة في االسرة المنفرد السكن في السكنية التجميعات أنماط" 

 4/15/2007 

 بحث".  المستدامة التنمية مبادئ ضوء في الموصل بمدينة السكنية الحضرية األرض استغالل كفاءة تقييم"  2
 في العلمي الخامس المؤتمر 25/11/2009-24 للفترة      2009  (المؤتمر وقائع)نشر في  .منفرد
 بغداد جامعة – العليا للدراسات واالقليمي الحضري التخطيط معهد

    2012/ 20/1 نشر في  الرافدين هندسة مجلة " المعاصرة العراقية العمارة في اإلستعارية الصورة"  3

 20/3/2011: النشر قبول تاريخ

 الموصل جامعة – المعمارية الهندسة أقسام في الجامعيين للطلبة االبداعي المستوى في األولية التربية أثر"  4
 2012 (المؤتمر وقائع)نشر في     " دراسية كحالة

 كلية – الموصل جامعة رحاب في األول الوطني العلمي المؤتمر أعمال .25/4/2012-24 تاريخ من للفترة
 المجتمع واجهة الفن"  شعار تحت الموصل جامعة مع بغداد جامعة – الجميلة الفنون كلية برعاية الجميل     الفنون

 "الحضارية

 الحضري السكني النسيج من مختارة سكنية محالت ضمن الخدمات مركز لتصاميم الفضائي التنظيم خصائص"  5
 الدولي الهندسي االزهر جامعة وتمت المشاركة به في اعمال مؤتمر  " مقارنة تحليلية دراسة – الموصل مدينة في

 بجامعة الهندسة كلية ونشر في مجلة 2014/ 12/ 25-23 في عقد    2014 القاهرة - عشر الثالث
  (خاص عدد) االزهر

6 
 الحضري النسيج في المفتوحة التنزه لفضاءات الوظيفي اإلشغال كفاءة في والمكاني الفضائي التشكيل أثر" 

:  النشر قبول تاريخ                    4/23/2015 الرافدين هندسة مجلة " الموصل بمدينة السكني
6/6/2015 

تقييم االضرار ونسب الدمار الذي لحق بالمواقع والشواخص التاريخية والتراثية في عموم مدينة الموصل، "  7  

وزارة الثقافة والسياحة  -" مؤتمر علمي اقامته الهيئة العامة لآلثار والتراث  خصوصاوفي مدينة الموصل القديمة 

 واآلثار تحت شعار )آثارنا بين تحديات الدمار ومسؤولية الحماية واالعمار( على قاعة مكتبة المتحف العراقي .
  ببغداد 28/11/2018عقد في 

8 Research Paper published in ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences 
The official scientific journal of Salahaddin University-Erbil , with the title : 
" The Iraqi Practice in Urban Conservation An Assessment of Some 
Projects in Baghdad After 1950" , ISSN (print ):2218-0230, ISSN (online): 2412-3986, 

DOI: http://dx.doi.org/10.21271/zjpas. the paper accepted  in  Second International 
Conference on Engineering and Innovative Technology (SU-ICEIT-2019), 
Salahaddin University-Erbil  
 on April 14-16, 2019. 

9 
 - " -الموصل أنموذجا –نة االسالمية خالل الفترة العثمانية لألسواق في المديظم العمرانية التطورات في الن " 

االردن المنعقد تحت عنوان )الحركتان  –القسم العلمي بهيئة العلماء العرافيين في عمان  –المؤتمر العلمي الثالث 

 2019/ 15/4-13العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث( المنعقد في 

  

10 
 الندوات :

(    مستقبلية رؤية – الموصل جامعة لموقع االساس التصميم) القسم لندوة التحضيرية اللجنة عضو - 2008
  بمبنى المركز الطالبي بجامعة الموصل. 2008-3-18 بتاريخ انعقدتوالتي  المعمارية الهندسة قسم 

 الموسوم بالبحث( الموصل مدينة بنية على وأثرها الحضرية للفعاليات المكاني التنظيم)  ندوة في المشاركة -2009 11
 قسم "االسرة منفرد االسكان في المعاصرة مدينتنا في اإلسكان في( الثالث النموذج) عن للبحث دعوة" 

 بجامعة الموصل العلمي بالمنتدى عقدتوالتي  المعمارية الهندسة

 بالبحث  الموصل جامعة –  الهندسة قسم في"  الهوية وإشكاليات المعاصرة العمارة"  ندوة في المشاركة - 2010 12
  " أنموذجا عوني قحطان المعمار أعمال المعاصرة العراقية العمارة في الهوية عن البحث"  الموسوم

 بجامعة الموصلالعلمي  بالمنتدى عقدت المعمارية الهندسة قسم 
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  الموصل جامعة – المعمارية الهندسة قسم في(  الموصل مدينة في الراهن االسكان)  ندوة في المشاركة    - 2011 13
 التنمية مبادئ ضوء في الموصل بمدينة الحديثة األحياء في السكنية الحضرية البيئة تقييم"  الموسوم بالبحث

دجلة  قاعة على عقدت  المعمارية الهندسة قسم مع نينوى في االستثمار دائرة 3/1/2011 بتاريخ". المستدامة
 بجامعة الموصل

14 2012- Applications of 3D GIS in Urban of Mosul City. Tools Of 3D Visualization, Emad 

hani alallaf, Mazin Jaber Alnema, Proceedings of the Architectural Symposium on 

Computer software in architecture, University of Mosul, Mosul, Iraq, 2012 

  بلدية أقامتها التي"  المستقبل وآفاق الراهن الوضع...  عمرانا الموصل مدينة"  ندوة في المشاركة   - 2013 15
 الحضرية المراكز في النمو تقييم"  الموسوم بالبحث الموصل جامعة – المعمارية الهندسة قسم مع بالتعاون الموصل

والتي المعمارية الهندسة قسم مع بالتعاون الموصل  بلدية   28/3/2013 بتاريخ انعقدت والتي" الموصل مدينة في
 بالموصل المهندسين نقابة مبنى في عقدت

 تقييم في التخطيطية المؤشرات"  الموسوم بالبحث الموصل بجامعة المعماري القسم بندوة  المشاركة - 2013 16
 الندوة عقدت وقد " 2030 الموصل مدينة في والسكني الحضري للتوسع المحتملة للمناطق االراضي مساحات

 بتاريخ انعقدتوالتي  المعمارية الهندسة قسم "الموصل لمدينة أفضل حضرية صورة نحو"  شعار تحت
23/12/2013 

 هندسة قسم ندوة في بحثية بورقة مشاركة "االعمار اعادة مشاريع في العراقية التجربة خصوصية"  2018 17
 والرؤية والطموح االولويات... الموصل مدينة اعمار)  شعار تحت الموصل، جامعة - الهندسة كلية –  العمارة

 2018-3-29 بتاريخ انعقدت المعمارية الهندسة قسمفي  (المستقبلية

 في بحثية بورقة مشاركة " المدمرة المدن بناء اعادة مشاريع في والعالمية المحلية التجارب بعض"  2018 18
عقدت بالمنتدى العلمي واالدبي  .الموصل جامعة – الموصل دراسات بمركز( المستقبل واستشراف الموصل) ندوة

 4/4/2018 بتاريخبالجامعة 

" تقنية الحفاظ على مدينة الموصل القديمة باعتماد مبدأ التمييز بين االنظمة الحاكمة للنسيج الحضري - 2018 19
قاعة مشاركة بندوة القسم المعماري ) توظيف التقنيات المعاصرة الحياء مدينة الموصل القديمة ....( على فيها " 

 2018-12-20بتاريخ  القسم المعماري

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

 الكوادر قدرات وتنمية بتطوير الخاصة لسنتين متتاليتين التدريبية الدورات في كمحاضر المشاركة  2013-  2012 1
 نينوى محافظة مجلسجهة التكليف :  .نينوى محافظة دوائر في الهندسية  الوظيفية

/ 29/4بتاريخ  5349عضو لجنة تنفيذ النصب والتمائيل في ميادين مدينة الموصل باالمر االداري المرقم   2013 2

 محافظجهة التكليف: .المحترم نينوى محافظ عن صادر االداري واالمر ، المحترم الموصل بلدية مدير وبرئاسة 2013
 نينوى

3 
 ورشة عمل:

وتقنيات اعادة اعمار  ) اسلوب الحفاظ على النسيج الحضري التقليدي في الموصل القديمةاقامة ورشة عمل بعنوان 
)الشعبة  العراقية فرع نينوىبمقر مبنى نقابة المهندسين  2018-10-6بتاريخ  البيوت واألزقة المدمرة او المتضررة (

 المعمارية(

4 
 اجراء حلقة علمية نقاشية:

لطلبة قسم هندسة  " الحفاظ على النسيج الحضري التقليدي في الموصل القديمة واساليب التعامل معه"تحت عنوان 

 2019-2-28، بتاريخ قاعة القسم المعماريالعمارة، 

 
 

 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

 2009 –المؤتمر الخامس العلمي في معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا  1
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 جامعة بغداد
 25/11/2009-24للفترة

كلية الفنون  –أعمال المؤتمر العلمي الوطني األول في رحاب جامعة الموصل  2

جامعة بغداد مع جامعة الموصل تحت شعار  –الجميلة  برعاية كلية الفنون الجميلة 

 " الفن واجهة المجتمع الحضارية"

2012 

-24من تاريخ للفترة 

25/4/2012. 

 2014 القاهرة -مؤتمر جامعة االزهر الهندسي الدولي الثالث عشر  3

/ 12/ 25-23عقد في 

2014 

وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  -مؤتمر علمي اقامته الهيئة العامة لآلثار والتراث  4

تحت شعار )آثارنا بين تحديات الدمار ومسؤولية الحماية واالعمار( على قاعة 

 مكتبة المتحف العراقي ببغداد . 

2018 

 28/11/2018عقد في 

االردن  –القسم العلمي بهيئة العلماء العرافيين في عمان  –المؤتمر العلمي الثالث  5

 المنعقد تحت عنوان )الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث( 

نة االسالمية خالل ظم العمرانية لألسواق في المديعنوان البحث: ) التطورات في الن

 ( -الموصل أنموذجا –الفترة العثمانية 

2019 

13-15/4 /2019 

6 Second International Conference on Engineering and 
Innovative Technology (SU-ICEIT-2019), Salahaddin 
University-Erbil  

 April 

 14-16, 2019. 

   

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

حول )اساسيات برنامج حضور الحلقة النقاشية  1  

- قاعة القسم المعماري   (   Lumion   

22-10-2018  

قاعة القسم  )تقييم االداء ومتطلباته....( حضور ورشة عمل حول 2

 المعماري

21-11-2018  

الحضور والمشاركة بورشة عمل حول )التحليل المكاني باستخدام  3

GIS -برامجيات  وبرنامج   ArcGIS 10.3)...... 

  جامعة الموصل -قاعة مركز التحسس النائي

25/27-2-2019  

حول اعمار المدن العراقية المدمرة  عمل الحضور والمشاركة بورشة 4

والتي  جامعة صالح الدين –من ضمن فعاليات مؤتمر أربيل الهندسي 

 م الهندسة المعمارية بجامعة صالح الدين.قاعة قسجرت في 

15-4-2019 

حول )عمارة زهاء حديد... الحلقة العلمية النقاشية حضور 5  

جامعة الموصل –كلية الهندسة  –قاعة دجلة   

24-4-2019  

....... القسم حول ) العمارة واالستدامة حضور ندوة 6  

 قاعة القسم المعماري

25-4-2019  

 

 تاريخ آخر تحديث لملف السيرة الذاتية 2020/ 4/  12

 


