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  الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أو�ً:
  

    الرقم الوظيفي  القزاز سعيد د. ضحى عبدالغني عبدالعزيز  ا�سم

  أستاذ مساعد  المرتبة العلمية

  قسم العمارة –كلية الھندسة  –جامعة الموصل   جھة العمل

  طرائق التصميم المعماري –العمارة   التخصص

 07701844334  الجوال    العمل ھاتف

 dhuha.kazzaz@uomosul.edu.iq  البريد ا�لكتروني

  الموقع ا�لكتروني 
https://scholar.google.com/citations?user=mt7zMZoAAAAJ&hl=en  

https://www.researchgate.net/profile/Dhuha_Al-Kazzaz  
  

  

  الـعـلـمـيـة المؤھCتثـانـيـاً: 
  

  التخصص  البلد  اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج  الدرجـة

  طرائق التصميم المعماري  بريطانيا  جامعة ستراثك�يد 2011 الدكـتــــوراه

رالماجســــتيـ   نظرية العمارة  العراق  غدادب -الجامعة التكنولوجية   1999 

  ھندسة العمارة  العراق  جامعة الموصل  1990 البكالوريـوس

  

  

  الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
  

  الفترة الزمنية  جھة العمل  الوظيفة

  1999-1993  قسم العمارة –كلية الھندسة  –جامعة الموصل   معاون مھندس

  2007-1999  قسم العمارة –كلية الھندسة  –الموصل جامعة   مدرس مساعد

  2014-2007  قسم العمارة –كلية الھندسة  –جامعة الموصل   مدرس

  الى اIن 2014  قسم العمارة –كلية الھندسة  –جامعة الموصل   أستاذ مساعد 
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  البحوث واLنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
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 الكتب والمؤلفات:

  
  

  

  

  التدريب واLعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
  

  العمل ضمن كادر المكتب الھندسي ا/ستشاري لجامعة الموصل في تصميم عدد من ا)بنية الجامعية   1

  تصميم عدد من المساكن المنفردة ا)سرة في مدينة الموصل  2

3  
  

 

  افيھ شاركةالمالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

 أربيل  – (SU-ICEIT2019)المؤتمر الدولي الھندسي الثاني لجامعة ص5ح الدين  1
14 –16/4/2019  

  ربيلأ –المؤتمر الدولي العلمي ا)ول لجامعة جيھان  2

  توظيف نظام نمذجة معلومات البناء في تصميم العمارة المستدامة :

  2014نيسان  21- 20

 Arab Society for Computer-Aided Architecturalتمر ا)سكاد مؤ 3

Design (ASCAAD) المنعقد في جامعة عفت، جدة، المملكة العربية السعودية  

  2014آذار  30-31
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 إستخدام الخوارزميات الوراثية في توليد تصاميم جديدة مستمدة من :

  مخططات المدارس ا/س5مية،

  جامعة الموصل –ليوبيل الذھبي لكلية الھندسة المؤتمر الھندسي الثاني ل 4

خصوصيته في نظام نمذجة  –التصميم التشاركي في ا)نظمة الحاسوبية  :
  )،BIMمعلومات البناء (

19-21/11/2013  

5 The 28th Conference on Education in Computer Aided 

Architectural Design in Europe (eCAADe), ETH Zurich, 

Switzerland. 

: Shape grammars for innovative hybrid typological 

design 

15-18/9/2010 

6 The 16th International Conference on Computer Aided 

Architectural Design Research in Asia (CAADRIA), The 

University of Newcastle, Australia. 

: Assessing innovation in hybrid designs using shape 

grammars 

27-29/4/2011 

     

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

  10/8/2000 – 29/7/2000  والتدريب الجامعي دورة طرائق التدريس 1

  9/3/2004 – 8/3/2004  صياغة ا)ھداف التربوية دورة  2

  18/6/2006 – 4/6/2006  تدريب الجامعيدورة طرائق التدريس وال 3

  16/5/2006  دورة كفاءة الحاسوب  4

5 
    

 

قام با]شراف عليھا التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 1B$ ���� � �)  G �"��� 1+E�� ����' �� ���� ��� �9��,� 
��6'�� m�6  25/11/2013  
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��6'�� �� #�'�� ��� #$%����  28/12/2016  

3 1�!2 
����� 1��)  ��5�� G �"��� 
��6'�� �� � �����2�� ��&�' 4� ��  26/12/2017  
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1/10/2019  

5 � ("6� H ������   ?���'��G'�� ���  
��6'�� ��� G �"����5��  1/10/2019  



كلية الھندسةجامعة الموصل/   

عنوان البريد ا$ليكتروني                       رقم الھاتف                                 التدريسي            اسم   

6 ����� �� � H.f  (�� ��� -�� ��� G �"��� 
��6'�� �� #�!@�,� 4� ��  1/10/2020  

 

مناقشتھاشاركت في  التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

د توليد الرقمي لمخططات المساج"إستخدام قواعد الشكل في ال  رنا محفوظ الدليمي 1
  بحث ماجستير - الجامعة"

24/9/2013  

من "امكانيات التحوير المساحي في المباني العامة المشيدة ض  فراس حمدي الصفار 2
  حث دبلوم عالب -منظور اعادة ا$ستخدام"

26 /5/ 2014  

  

كل التش دراسة تحليلية لع5قة –"محاكاة الطبيعة في العمارة   يوسف مفاز طارق 3
  الحيوي بالتغيير في ا)بنية "

27/7/2017  

بحث  - "تقييم إستكشاف مسارات الحركة في مراكز التسوق"  يحيى نور يسار 4
  ماجستير 

28/8/2017  

ولدة دراسة تحليلية للم5مح التصميمية الم –عمارة المفاجأة "  محمد إيمان خالد 5
  بحث ماجستير -للمفاجأة في العمارة" 

17/4/2018  

  26/6/2019  ةالصورة الذھنية للعمارة ا/س5مية بلغة الرسوم التاريخي  سرى عادل  6

  رواز نجم الدين عبدهللا 7
 Holistic Impact of Interior Design on Active 

Learning Environment: Case Study Primary 

Schools in Erbil City 

24/9/2020  

 

  


