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 :التحصيل الدراسي

 عمارة اسالميةدكتوراه : 

 :عمارة وفنون اسالمية ماجستير 

 :اثار اسالمية بكالوريوس 

 

 :ل اإلداريـــالعم

   العمل:

 :التدريسالخبرة في مجال 

 التدريس

 المرحلة الثانيةالفنون الزخرفية العربية االسالمية  / 

 الثالث ــ اسالميالتاريخ العربي االسالمي في العراق  / 

 الرابع ــ اسالميآثار المغرب واالندلس  / 

 الثالث ــ اسالميعمارة المشرق االسالمي / 

 المرحلة األولىمقدمة في الفنون والعمارة االسالمية / 
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 :المنشورات الكتب والبحوث

 ال يوجد  :الكتب 

 بحث  2: البحوث 

ــ أثر االعمال الحربية في عمائر الموصل ــ دراسة آثارية عمارية، مجلة دراساا  فاي التااريخ 

 .2019، 70، جامعة بغداد، كلية اآلداب، العدد واآلثار

، مجلة الملوية، جامعاة ساامرا ، مساجد الموصل إبان التدمير واالعمارــ جامع الباشا انموذجاــ 

 .2019، 6، المجلد 18كلية اآلثار، العدد 

 

 :نشاطات علمية

  :مؤتمر 1المشاركة في المؤتمرا  الدولية 

 :مؤتمر 2  المشاركة في المؤتمرا  المحلية 

  : ندوة  6 المشاركة في الندوا 

  :عمل ورشات  5المشاركة في ورش العمل 

  :حلقة نقاشية  2المشاركة في الحلقا  النقاشية 

 

 

 :الحسابات الشخصية في المخرجات العلمية

 ( حساب الباحث العلميGoogle Scholar)Haitham Qasim               

 

 ( حساب البوابة البحثيةResearch Gate)        Haitham Mohammed         

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 

 

Personal Information 

 

 Full Name: Haitham Qasim Mohammed Qubaat 

 Nationality: Iraqi 

 Scientific Title: Teacher 

 Official University Email:      haitham-qasim@uomosul.edu.iq  

 Personal Email:                    dhaithamqasim@gmail.com 

 

Education: 

 Phd in:   Islamic Architecture  

 Master degree in: Islamic Art and Architecture 

 B.A in: Islamic Archaeology 

 

Teaching Experience: 

Teaching: 

 Islamic Arts   

 Islamic History in Iraq 

 The Morocco and  Andalucía Archaeology 

 Islamic east Architecture 

 Preface in Islam's Arts and Architecture 

 

 

 

 

 

mailto:dhaithamqasim@gmail.com


Publications: 

Books:  0 

Research paper:    2 two Research 

 The impact of war operations on the buildings of 

Mosul: An archaeological architectural study, Journal 

of study in history and traces, University of Baghdad, 

No 70, 2019.  

 The Mosques of Mosul from destruction to 

reconstruction: Al Basha Mosque  as a case study, 

Journal of Al- Malweah, university of samrra, No 18, 

Vol 6, 2019.  

 

Scientific Activities: 

 Participation in International Conferences:   1 one 

 Participation National Conferences:    2 two 

 Participation in Symposiums:    6 six 

 Participation in Workshops:    5 five  

 Participation in seminars:   2 two 

 

Personal Accounts in International Websites:  

Google Scholar:  Haitham Qasim         

Research Gate:  Haitham Mohammed         

  

 

 

 


