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 :المستوى االكاديمي -ج   

تقددددددددددددددددددددددددد ير  الشهادة االختصاص العام تاريخ التخرج الكلية/الجامعة

 االطروحة
قسد  -كلية الهن سة-جامعة بغ اد

 الهن سة المعمارية

-  بكالوريوس هن سة معمارية 2891-2891

 -كليدددة الهن سدددة -جامعدددة بغددد اد

 قس  الهن سة المعمارية

تصدددددمي   -هن سدددددة معماريدددددة 2888-1222

 حضري

 امتياز ماجستير

كليدددة الهن سدددة  -جامعدددة بغددد اد

 الهن سة المعمارية

عمدددددارة  -هن سدددددة معماريدددددة 1222-1222

 عربيةاسالمية

 امتياز دكتوراة

 :        الخبرات االكاديمية  -د

 

كلية هن سة  –ت ريس مادة الرس  الهن سي  - (م رس)1222-1229

 بابل جامعة -المواد

رئيس الفريق التصميمي للمرحلة ال راسية  - (م رس)1229-1228

جامعة  –قس  الهن سة المعمارية  –االولى 

 بابل

رئيس الفريق التصميمي للمرحلة ال راسية  - (م رس)1228-1222

جامعة  –قس  الهن سة المعمارية  –االولى 

 بابل

ال راسية  رئيس الفريق التصميمي للمرحلة - (استاذ مساع )1222-1222

جامعة  –قس  الهن سة المعمارية  –الثالثة 

 بابل

رئيس الفريق التصميمي للمرحلة ال راسية  - (استاذ مساع )1222-1221

جامعة  –قس  الهن سة المعمارية  –الرابعة 

 بابل

رئيس الفريق التصميمي للمرحلة ال راسية  - (استاذ مساع )1221-1221

   (تصمي  معماري)لخامسة 

جامعة  –قس  الهن سة المعمارية -ة االطروح  -

 بابل

رئيس الفريق التصميمي للمرحلة ال راسية  - (استاذ مساع )1221-1222

   (تصمي  معماري)لخامسة 

جامعة  –قس  الهن سة المعمارية -االطروحة  -

 بابل

رئيس الفريق التصميمي للمرحلة ال راسية  - (استاذ مساع )1222-1222

 ( تصمي  معماري)لخامسة 

جامعة  –قس  الهن سة المعمارية -الطروحة ا  -

 بابل

رئيس الفريق التصميمي للمرحلة ال راسية  - (استاذ)1222-1222

جامعة  –قس  الهن سة المعمارية  –الثالثة 

 بابل

 المرحلة الخامسة  –نظريات نق  معماري  -

 المرحلة الخامسة  –فلسفة عمارة  -



حلة ال راسية رئيس الفريق التصميمي للمر - (استاذ)1222-1222

جامعة  –قس  الهن سة المعمارية  –الثالثة 

 بابل

 المرحلة الخامسة  –نظريات نق  معماري  -

 المرحلة الخامسة  –فلسفة عمارة  -

رئيس الفريق التصميمي للمرحلة ال راسية  - (استاذ)1222-1229

جامعة  –قس  الهن سة المعمارية  –الثالثة 

 بابل

  المرحلة الخامسة –فلسفة عمارة  -

رئيس الفريق التصميمي للمرحلة ال راسية  - (استاذ)1229-1228

جامعة  –قس  الهن سة المعمارية  –الثالثة 

 بابل

 المرحلة الخامسة  –فلسفة عمارة  -

 

 

 

 :السابقة الوظيفية الخبرات -ه         

 التاريخ ال رجة الوظيفية نوع العمل اس  المؤسسة
 2892-2891 مهنس.م ماريةتصامي  مع م يرية االشغال العسكرية
 2882-2892 مهن س -مهن س.م  تصمي  حضري+تخطيط حضري بابل/م يرية التخطيط العمراني 

استشددددارات  -تصددددامي  معماريددددة  وزارة البل يات

 اشراف هن سي-فنية

 2882-2882 مهن س

 1222-2882 رئيس مهن سين اق م تفرغ دراسي–تصامي  معمارية  وزارة البل يات 

 
 

 -كليددددة الهن سددددة -ة بابددددلجامعدددد

 الهن سة المعمارية

 

 يت ريس

 

 (م رس)استاذ جامعي
1222 -

 –كليددة الهن سددة –جامعددة بابددل ]

رئددديس  –قسددد  هن سدددة العمدددارة 

 قس  هن سة العمارة

 1221-1-2 استاذ مساع  رئيس قس 

 –كليدددة الهن سدددة –جامعدددة بابدددل 

رئددديس  –قسددد  هن سدددة العمدددارة 

 قس  هن سة العمارة

ادارة المكتددددددد  رئددددددديس مجلدددددددس 

 االستشاري الهن سي

 1221-22-11 استاذ مساع 

 –كليدددة الهن سدددة –جامعدددة بابدددل 

رئددديس  –قسددد  هن سدددة العمدددارة 

 قس  هن سة العمارة

الدددددددددددى -1222-2-28 استاذ ت ريسي

 االن

     

 :البحوث والدراسات-س

 جهة النشر نوع البحث التاريخ        اس  البحث

التحليل البصري للشكل -تلة والفضاءالطاقة التمفصلية لتشكيل الك

 الحضري والفضاء السال 
-  ماجستير 2888-1222

-  دكتوراه 1222-1222 نساقهااية واثر تحوالته على الية النظام في العمارة العربية االسالم
Deconstruction &identity 1221 منشور في مجلة  بحث منفرد

 جامعه بابل
منشور في وقائع  شتركبحث م 1228 العمارة والمجتمع

المؤتمر الهن سي 

االول لكلية 

 الهن سة
Sustainability : conceptions & tools 1222 منشور في مجلة  بحث منفرد

 جامعه بابل
منشور في وقائع  بحث منفرد 1228 استراتيجية تنمية الم ينة استنادا الى تفعيل االقطاب االكثر تاثيرا

المؤتمر الهن سي 



ة االول لكلي

 الهن سة
منشور في مجلة  بحث مشترك 1221 اثر االست امة في االعت ال الصوتي للقاعات ال راسيه

 جامعه بابل
 المهنة المعمارية بين الواقع االكاديمي والتطبيق

 دراسة تحليلية لواقع الجامعات العراقية
منشور في وقائع  شتركبحث م 1221

المؤتمر العربي 

الخامس لجودة 

نعق  في التعلي  الم

 تونس
Urban design , urban housing design & 

sustainability ; inter-related values & conceptions 
منشور في وقائع  بحث منفرد 2014

المؤتمر العالمي 

االول للعمارة 

والتخطيط في 

 UPADتركيا 
مية اتحاد التن بحث منفرد 1222 االست امة من استراتيجيات التنميه في العراق

 –العقاريه العربي 

ضمن مؤتمر 

موصياد المنعق  لا

 في تركيا

Courtyard is Basic pattern in Tradition 

Islamic Architecture : As protype 

 

 

 

 

منشور في وقائع المؤتمر  بحث منفرد 1222
العالمي الثاني عشر لبل ان 

1222\22\12-11البلقان   

How to activate Courtyard in Buildings of 

Grid iron planning pattern to be of 

sustainable thermal comfort 

منشور في وقائع المؤتمر  بحث منفرد 1222

العالمي االول اريك للفتره 

2-2\21\1222  

Grain Effect on Climate Organizing of 

Courtyard 

in Hot Dry Regions 

 بحث منشور في  بحث منفرد 1222

   

International Journal 
of Engineering 

Research & 

Technology vol. 4 
issue 1 January -

2015 

The Act of Entropy on Urban Network 

Pattern : Interrelated Values of Action and 

Vision 

 

 

  بحث منفرد 1222

 International 
Journal of 

Engineering and 
Technology Volume 

6 No. 1, January, 

2016 

المهنة المعمارية بين الواقع االكاديمي بين  -

 متطلبات الزبون وتح يات التشريع

مجلة نقابة المهن سين  بحث منفرد 1222

 العراقية

The issue of standardization in the urban 

fabric of Islamic city 

 

 ,RECENT, Vol. 17 بحث منفرد 1222

no. 3(49), 

November, 2016 

اثر النظ  التعليمية على بيئة العمل الجامعية  -

البيئة الحضرية  –واقتصاديات الجودة 

 .معايير ومؤشرات

 

مجلة وقائع المؤتمر  بحث منفرد 1222
 العربي الثامن لجودة التعلي 



 الزبون متطلبات بين المعمارية المهنه -

 التشريع وتح يات

 ذجاانمو الحلة – العراقي للواقع تحليليه دراسة -

نقابة  –مجلة المهن س  بحث مشترك 1222

 المهن سين العراقية

دراسة  –ازمة الهوية في وسط عال  متحول  -

 .تحليلية للنسيج الحضري للم ينة العربية

 

 قبول نشر بحث منفرد 1222

 

 Sustainability & Cultural Tourism of 

Sacred Holy Shrines Islamic Cities 

 International Journal بحث منفرد 1222

of Cultural Heritage 

Vol. 2 , 21 july 2017 

 (Architectural design creativity between 

thinking skills and computer techniques : 

as important issue of education output 

 

مجلة وقائع المؤتمر  بحث منفرد 1222

العربي التاسع لجودة 

 التعلي 

تعلي  وأه اف التنمية المست امة وأثره جودة ال -

دراسة لواقع التعلي  : في البيئة ألحضرية 

 المعماري في الجامعات العراقية 

مجلة وقائع المؤتمر  بحث منفرد 1229
 العربي ال لجودة التعلي 

The Issue of Architectural Design 

Creativity and Computer Technique : 

Standards & Rules   

 the Proceeding بحث مشترك 1229

Book of the 14th 
International 

Conference 

"Standardization, 
Protypes and 

Quality: A means of 

Balkan Countries 

Collaboration", 

ISBN: 978-9928-

127-95-2. 

The Role of Competitions on Architectural 

Design and Creativity 

 International civil بحث منفرد 1228
engineering & 

Architecture 

conference  
ICEARC,2019)) 

 

 المؤتمرات العربيه والعالميه -ح

 

 نوع النشاط البل     السنة     المؤتمر      التسلسل

المؤتمر العربي الخامس لجودة التعلي  - 2

AROQA 

ورشة +باحث تونس -تونس  1221

 عمل

اتحاد التنمية  -العالمي للموصياد المؤتمر- 1

 العقارية العربي

 باحث تركيا -اسطنبول  1222

 باحث عمان -مسقط  1228 المؤتمر العربي للتنمية العقارية - 1

 مشارك مصر -القاهره  1222 المؤتمر العربي للتنمية العقارية- 2

المؤتمر العالمي االول للتخطيط - 2

 UPADوالعمارة 

 باحث تركيا -اسطنبول  1222

 –المؤتمر الهن سي االول لكلية الهن سة - 2

 جامعه بابل

 باحث العراق -بابل   1228

المؤتمر العربي السادس لجودة التعلي  - 2

AROQA 

 ورشة عمل مسقط -عمان  1222

 باحث كوجلي -تركيا 1222المؤتمر العالمي الثاني عشر ل ول - 9



 البلقان 

لتعزيز مفاهي   المؤتمر العالمي االول- 8

 IREKاالست امه لل ول الناميه

 باحث القاهرة-مصر 1222

–المؤتمر العالمي االول لكلية الهن سة - 22

 جامعه بابل

 مشارك بابل-العراق 1222

 باحث بغ اد -العراق  1222 المؤتمر المعماري للمعماريين العراقيين- 22

المؤتمر المعماري العربي للمعماريين - 21

 العرب

 باحث بغ اد -العراق  1222

المؤتمر العربي الثامن لجودة التعلي  في - 21

 AROQA بيروت

 باحث بيروت -لبنان  1222

المؤتمر العالمي الثالث عشر ل ول - 22

 13th Internationalالبلقان

Conference 

“STANDARDIZATION, 

PROTYPES AND QUALITY: 

A MEANS OF BALKAN 

COUNTRIES’ 

COLLABORATION” 

 

 باحث براشوف -رومانيا  1222

 6th Internationalالمؤتمر العالمي- 22

Conference on Cultural 

Heritage and Tourism 

 باحث براشوف -رومانيا  1222

المؤتمر العربي التاسع لجودة التعلي  - 22

AROQA 

 –الجامعة العربية  1222

 القاهرة 

 باحث

 14th Internationalالمؤتمر - 22

Conference 

“STANDARDIZATION, 

PROTYPES AND QUALITY: 

A MEANS OF BALKAN 

COUNTRIES’ 

COLLABORATION” 

September 21 – 22, 2018, 

Tirana 

 

جامعة البانيا، البانيا  1229

 ، تيرانا

 باحث

المؤتمر العربي ال ولي الثامن لضمان - 29

 IACQA,2018جودة التعلي  العالي 

ال ولية  الجامعة 1229

-لبنان –اللبنانية 

 البقاع

 ورشة عمل 

المؤتمر العربي العاشر لجودة التعلي  - 28

AROQA 

المملكة االردنية  1229

 عمان -الهاشمية 

ورشة + باحث

 عمل

المؤتمر العربي ال ولي الثامن لضمان - 12

 IACQA,2019جودة التعلي  العالي 

الجامعة ال ولية  1228

 -لبنان–اللبنانية 

 بقاعال

 ورشة عمل

المؤتمر العالمي للهن سة الم نية - 12

 International civilوالعمارة 

engineering & Architecture 

conference  ICEARC,2019)) 

1228 Karadeniz    

Technical 

University in 

Trabzon, تركيا ،

 ، طرابزون

 باحث

 

 

 الندوات -ط 



 

 البحث السنه عنوان الن وه الن وه

 وة قس  الهن سة ن

 جامعه بابل –المعمارية 

ازمة الهويه وسط عال   1228 ازمة الهويه

 متحول

هن سة لن وة قس  ا

 جامعه بابل –المعمارية 

الفضاء الحضري في 

 التصامي  االساسية للم ن

الفضاء الحضري في  1221

التصمي  االساسي لم ينة 

 الحله

ن وة قس  الهن سة 

 دجامعه بغ ا –المعمارية 

ديناميكية الفضاء  1221 ديناميكية الم ن العراقيه

 الحضري

ن وة قس  الهن سة 

جامعه  –المعمارية 

 النهرين

معوقات االسكان العمودي 

 في الم ن العراقيه

اثر االست امه على  1221

 االسكان العمودي

ن وة قس  الهن سة 

جامعه  –المعمارية 

 النهرين 

التعلي  المعماري في 

 عراقيهالجامعات ال

اثر التخصصات ال قيقة  1221

 في رقي التعلي  المعماري

ن وة قس  الهن سة 

 جامعه بابل –المعمارية 

تصمي  وتطوير م ينة 

 بابل الجامعيه

استراتيجيات تطوير  1221

وتصمي  م ينة بابل 

 الجامعيه

ن وة قس  الهن سة 

 جامعه بابل –المعمارية 

اثر استراتيجيات 

ة االستثمار على تنمي

 الم ن

اثر االقطاب االكثر فاعليه  1222

الحلة  –في تنمية الم ن 

 انموذجا سياحيا

 

 المولفات -ي

 

 رق  االي اع الناشر اس  المؤلف 

النظام في العمارة العربية االسالمية 

 –واثر تحوالته في اليه انساقها 

 دراسة تحليلية للتحوالت الحضرية

 ISBN:978-3-330-80429-6 1222دار النور االلمانية 

 :الخبرات العملية السابقة -و 

 :جهات العمل-    2

 التاريخ طبيعة العمل الموقع الجهة المستفي ة
 2892-2891 تصامي  معمارية (مصم )مهن س معماري م يرية االشغال العسكرية

مصم  -مخطط حضري الم يرية العامة للتخطيط العمراني

 حضري

تخطيط -تصامي  حضرية

 ط ريفيتخطي-حضري

2892-2882 

استشارات –تصامي  معمارية  مهن س معماري م يرية بل ية الحلة

 فنية

2882-2882 

- 2882 تصامي  معمارية رئيس مهن سين اق م م يرية ماء ومجاري بابل

 :اصناف العمل-1

نوع  طبيعة االعمال االعمال الجهة المستفي ة

 التكليف

 التاريخ

الم يرية العامة للتخطيط 

 رانيالعم

اع اد تصامي  قطاعية سكنية في م ينة الحلة -

و قصبة الهاشمية والم حتية والقاس  

 والشوملي والطليعة 

اع اد تصامي  قطاعية لمجموعة من القرى -

المرشحة للتطوير الريفي في عموم محافظة 

 .بابل

 2882-2892 حكومي تخطيط حضري

 ي غرقاالشراف على تطوير ناحية اب- م يرية بل ية الحلة

 اع اد مفترح تطوير مركز  م ينة الحلة -

 اشراف معماري  

 

 مصم  معماري

 2882-2882 حكومي



 وزارة الكهرباء

 

 وزارة الكهرباء

 

 وزارة المواصالت

 

 غرفة تجارة الحلة

 

 قطاع خاص

 

 

 قطاع خاص

 

م يرية التخطيط العمراني 

وزارة االشغال )في بابل

 ( والبل يات

ني م يرية التخطيط العمرا

وزارة )في كربالء

 (االشغال والبل يات

 

 

 م يرية بل ية الحلة

 

 االوقاف والشؤون ال ينية

 

 االوقاف والشؤون ال ينية

 

 

 االوقاف والشؤون ال ينية

 

 

 امانة بغ اد

 

 

 

 وزارة االشغال والبل يات

 

شؤون  –محافظة بابل 

 العشائر

 

 وزارة المواصالت

 

 هيئة استثمار كربالء

 

 

 

 

 

علي  العالي وزارة الت

 والبحث العلمي

 

 

 

 

وزارة التعلي  العالي 

 والبحث العلمي

 

 

اع اد التصامي  المعمارية ل ائرة كهرباء -

 .بابل

اع اد التصامي  المعمارية ل ائرة كهرباء  -

 .الفرات االوسط

 .اع اد التصامي  المعمارية لمقهى االنترنيت-

اع اد التصامي  المعمارية لفن ق اربعة نجوم -

 .ي الحلةف

اع اد التصامي  المعمارية لع د من العمارات -

 .التجارية في م ينة الحلة وكربالء المق سة

 

 

اع اد التصامي  المعمارية لع د من ال ور -

 .السكنية في محافظة بغ اد وبابل 

توثيق التصامي  القطاعية واالساسية لم ينتي -

 .الهاشمية والم حتية حس  نظام االوتوكاد

 

التصامي  القطاعية لم ينة الهن ية في  توثيق-

 .كربالء حس  نظام االوتوكاد

 

 

 

اع اد تصامي  مجمع تجاري وسينما ومسرح -

 في الحلة

اع اد التصامي  المعمارية لمرق  االمام بكر -

 (ع)بن علي بن ابي طال 

اع اد التصامي  المعمارية لمرق ي االمامين -

 .في الحلة( ع)سع  وسعي  االنصاريين

 

اع اد التصامي  المعمارية لع د من المساج  -

والحسينيات في الحلة والمسي  والمحاويل 

 .وكربالء

العمل ضمن فريق االدارة  -

لتطوير شارع حيفا ضمن ( PCMT)والتنسيق

 االلمانية( Renike)شركة 

عمل استشاريا لمشاريع تح يث التصامي   -

 االساسية للم ن في محافظة بابل

 

 مبنى شؤون العشائراع اد تصامي  

 

 

 اع اد تصامي  مبنى هيئة المشاريع في بابل

 

اع اد التصامي  الحضرية والمعمارية لم ينة 

 الحسين السكنيه في كربالء

اع اد تصامي  الم رسة ال ينية للشهي  االول 

محم  باقر الص ر ق س سره في النجف 

 االشرف

 

رئيس  –رئيس قس  هن سة العمارة  –ت ريسي 

 ارة المكت  االستشاري لكلية الهن سةمجلس اد

 

 

جامعة بابل الى وزارة البل يات  –استشاري 

فيما يخص تنمية وتح يث  –واالشغال 

 –الكفل  –التصامي  االساسية لم ن الحله 

س ة الهن يه والهيكل العام لمحافظة  -القاس 

 بابل

-تصمي  معماري

 اشراف

 تصمي  معماري

 

-تصمي  معماري

 اشراف

 ماريتصمي  مع

 

-تصمي  معماري

 اشراف

 

-تصمي  معماري

 اشراف

 

 نظام معلومات

 

 نظام معلومات

 

 

 

 

 تصمي  معماري

 

 تصمي  معماري

 

 تصمي  معماري

 

 

 تصمي  معماري

 

 

دراسات موقعية 

لجمع 

 (data)المعلومات

 استشاري

 

 

 مصم  معماري

 

 

 مصم  معماري

 

 -مصم  حضري 

 معماري

 مصم  معماري

 

 اكاديمي 

 

 

 

 

 

 

 

 استشاري -كاديمي ا

 قطاع خاص

 

 قطاع خاص

 

 قطاع خاص

 

 قطاع خاص

 

 قطاع خاص

 

 

 قطاع خاص

 

 

 قطاع خاص

 

 قطاع خاص

 

 

 

 

 قطاع خاص

 

 قطاع خاص

 

 قطاع خاص

 

 

 قطاع خاص

 

 

 قطاع خاص

 

 

وزارة 

 االشغال 

 والبل يات

 محافظة بابل

 

وزارة 

 المواصالت

 هيئة 

استثمار 

 كربالء

المرجعية 

ال ينية في 

 النجف

 

 

 

 

 

 

 

وزارة 

التعلي  

 العالي

وزارة 

التعلي  

 العالي

2888 
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1222 
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1228-1222 

 

 

1221 
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1222 
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1228-1221 



 


