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  -: الدرجة العلمية

 م بدرجة جيد جدا ١٩٧١م۔ ١٩٧٠كلوريوس في الھندسة المعمارية | كلية الھندسة | جامعة بغداد / ب 
  م١٩٧٠ماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي | كلية الھندسة | جامعة بغداد 
  .  ودكتوراه في تخطيط تصاميم المدن اإلسالمية القديمة والمعاصرة | جامعة مانجسترماجستير | 

   ٠م١٩٧٩المملكة المتحدة / 

   .م١٩٧١عضو في نقابة المھندسين العراقية | 

   .م٢٠٠١عضو في نقابة مھندسي كردستان العراق | 

   .م١٩٧١عضو في جمعية المھندسين العراقية / 

   .م١٩٧٩لبريطانية / عضو في جمعية المھندسين ا

   .م١٩٧٢عضو في جمعية الخطاطين العراقية / 

  م١٩٨٣عضو في جمعية مھندسي وخبراء وزارة العدل العراقية / 

   .م١٩٨٠عضو في جمعية الحرفيين العراقية /  .

  م٢٠١٢ -م ٢٠٠٧عضو في جمعية المعماريين العرب | 

  الوظيفة الحالية .

  مدرس بدرجة أستاذ مشارك ( بروفيسور ) في كلية االمام االعظم / ديوان الوقف السني سابقا  
 خبير ومھندس استشاري في دائرة الشؤون الھندسية / ديوان رئاسة الجمھورية سابقا .   
  م ولحد االن١٩٧١مؤسس المكتب استشاري ھندسي للعمارة وتخطيط المدن منذ   
 واالسالمية في معھد التخطيط الحضري واالقليمي / جامعة بغداد سابقا استاذ تخطيط المدن العربية  
 رئيس لجنة الترقيات العلمية في كلية االمام االعظم الجامعة سابقا  
  رئيس لجنة الترقيات العلمية | جامعة اوروك  



  استاذ بدرجة بروفسور في جامعة اوروك االھلية / قسم ھندسة المعمارية / بغداد 
  2019-2017استالم مھام رئاسة قسم ھندسة العمارة / جامعة اوروك  

    

  -البحوث المنشورة : عدد 

 ) بحثا علمية رصينة داخل العراق وخارج) ٣٠اكثر من  

  

  -األشراف العلمي :

  ) أطروحة دكتوراه ، ٢٠مشرف على أكثر من (  
 )رسالة ماجستير داخل العراق وخارجه٣٠ ( .  

  

  -المناقشات العلمية :

 ) وخارجه) رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه داخل العراق ٧٠تم مناقشة أكثر من.  
  بعض البحوث التي تم نشرھا والمتميزة ھندسية ومعمارية وتخطيطية العمارة اإلسالمية وتطورھا في

 .م١٩٧٧التخطيط العمراني والفن اإلسالمي في الشرق األوسط . لندن /  .م١٩٧٩العراق . لندن / 
اإلسالمية وتاثيرھا تخطيط المدن  .م١٩٧٨دراسة في ھندسة الفن اإلسالمي للعصر العباسي . لندن / 

التراث العلمي اإلسالمي وتاثيره على العمارة اإلسالمية ، لندن  .م١٩٧٩على العمارة العالمية . لندن / 
 .م١٩٨٩الصيانة التراثية لالبنية اإلسالمية بين الواقع العلمي والتنفيذ العملي . بغداد /  .م١٩٨٩/ 

ھندسة المدن اإلسالمية وكيفية  .م١٩٩٠الحقلي . بغداد  صيانة مدينة سامراء بين الواقع العلمي والتنفيذ
ھندسة عمارة مأذنه جامع الخلفاء ( منارة سوق  .م١٩٩٠االستفادة منھا في واقعنا التخطيطي . بغداد 

 .م١٩٩٩ھندسة تخطيط المسجد الجامع في سامراء العباسية ، بغداد /  .م١٩٩٩الغزل في بغداد ) / 
التشابه واالختالف في ھندسة  .م٢٠٠٠العصور الھجرية األولى بغداد /  تخطيط المدن اإلسالمية في

 .م٢٠٠تخطيط عماره جامع الحيدر خانه وھنسدة عمارة خان مرجان وخان مرجان في بغداد ، بغداد/ه 
ھندسة تخطيط بناء الكعبة المشرفة ،  .م٢٠٠۶الحاضر اإلسالمي بين الماضي والحاضر به بغداد /

التعايش السلمي  .م٢٠٠٧سة تخطيط عماره المدرسة المستنصرية في بغداد بغداد /ھند .م٢٠٠٧بغداد /
الكيفية العلمية والعملية النقاض المدن االسالمية من التخريب  .م٢٠٠٩في الحواضر االسالمية ، بغداد/ 

يرھا ية وغوالدمار (اثار سامراء العباسية ومدينة سامراء الحاليه اثناء احتاللھا من قبل القوات األمريك
م والتخريبات والتدمير الذي والتخريبات والتدمير الذي حصل فيھا) ، ٢٠٠٣بعد احتالل العراق سنة 

 .م٢٠١٠بغداد / 


