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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية
 بكالوريوس

 
 30/6/1997  المعمارية هندسةال بغداد

 2002 مركز التخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات العليا بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 2012 مركز التخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات العليا بغداد

 أخرى 

الواليات المتحدة 
 االمريكية
USA 

الكمال  لمدة عام دراسي كاملي بعثة بحثية
في الواليات المتحدة _متطلبات الدكتوراه 

 (MITاالمريكية في جامعة )

 
2010-2011 

mailto:Z_swanlake@yahoo.com


 

 ثانيًا : التدرج الوظيفي . 

 ثالثًا : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت
 2002-11-26 بغداد هندسةالكلية  1

 الى االن
 رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 عدة سنوات 2015 -2019 (SUSUTAINABILITY)  استدامة -ماجستير الهندسة المعمارية 1
 2018-2017-2003-2002 تصميم معماري )المرحلة االولى( الهندسة المعمارية 2
 2013-2004/2012-2003 تصميم معماري )المرحلة الثانية( الهندسة المعمارية 3
 2007-2005 تصميم معماري )المرحلة الثالثة( الهندسة المعمارية 4
 2017-2011 تصميم معماري )المرحلة الرابعة( الهندسة المعمارية 5
 CAD 2002-2007-2015) ) حاسبات )المرحلة االولى( الهندسة المعمارية 6

 2017-2008و2007
 MAX والمرحلة الثالثة حاسبات )المرحلة الثانية الهندسة المعمارية 7

&CAD))3D 
2002-2007 
2007-2008 

 2015 -2016 تصميم الفضاءات الخارجية )الرابعة( الهندسة المعمارية 8

 2008-2007 /2013-2012 العملي )المرحلة الثانية(–تركيب مباني  الهندسة المعمارية 9
2008-2009 
2009-2010 
2010-2011 

 

 العملي )المرحلة الثالثة(–تركيب مباني  الهندسة المعمارية 10
 

2013-2014 
2007-2008 
2008-2009 
2009-2010 
2010-2011 

 

 عدة سنين-2002 الرسم اليدوي )المرحلة االولى( الهندسة المعمارية 11
2007-2008 

 2008-2007/2007-2006 الرسم اليدوي )المرحلة الثانية( المعماريةالهندسة  12

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

جامعة بغداد / كلية الهندسة / قسم الهندسة  استاذ مساعد 3
 المعمارية

31-8-2016 

/ كلية الهندسة / قسم الهندسة  جامعة بغداد مدرس 2
 المعمارية

 الى االن - 2012

جامعة بغداد / كلية الهندسة / قسم الهندسة  مدرس مساعد 1
 المعمارية

2002-2012 



 

 2019-2018-2017-2015 مبادي الفن والعمارة )المرحلة االولى( الهندسة المعمارية 13

  2017/2018  )المرحلة الرابعة(-نظريات التصميم الحضرية الهندسة المعمارية 14

 عليها: خامسًا: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف 

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

التحكم الذكي لالضاءة في البيئة  1
 العمرانية

 2015- 2017 الهندسة المعمارية \ماجستير 

التبيؤ في العمارة المحلية )بيئة االهوار  2
 انموذجًا(

 2019-2017 الهندسة المعمارية \ماجستير 

الشارع التجاري االرتقاء العمراني لمحيط  3
 الحيوي , شارع الكرادة داخل انموذجا .

 الهندسة المعمارية \ماجستير 
2017-2019 

دور البعد التكنولوجي للتنمية المستدامة   4
 في تشكيل المدن المعاصرة

 الهندسة المعمارية \دكتوراه 
2019 

 سادسًا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت
 ) بحث / بوستر حضور(

المؤتمر العلمي الهندسي الرابع واألول في  12
 2018 -الهندسة المستدامة 

 بحث باللغة االنكليزية الجامعة المستنصرية 2018

 Smart cities regionalالمؤتمر االلماني :  11
governance for sustainability   

 بحث باللغة االنكليزية درزدن-المانيا  2016

المؤتمر البيئي الدولي الثاني للبيئة والتنمية  9
 المستدامة

 بحث باللغة االنكليزية الجامعة التكنولجية 2015

10 
 بحث باللغة االنكليزية جامعة بابل 2015 المؤتمر الدولي السادس للعلوم البيئية

3 
 بحث فندق الرشيد –بغداد  2013 المؤتمر االسكاني العربي الثاني

4 
 بحث باللغة االنكليزية االمارت العربية -دبي 2013 المؤتمرالدولي للطاقة النظيفة والخضراء

5 
 حضور فندق بغداد 2013 المؤتمر التخطيطي االول



 

6 
 حضور جامعة بغداد 2013 المؤتمر الدولي لتحقيق التنمية المستدامة

 االول المؤتمر المعماري الدولي 7
 الفرنسي -العراقي

 بحث باللغة االنكليزية الجامعة التكنولجية 2013

8 
 بحث باللغة االنكليزية الجامعة التكنولجية 2013 المؤتمر البيئي الدولي االول

2 
 بحث باللغة االنكليزية دهوك 2012 المؤتمر التخطيطي الثالث

 المؤتمر الهندسي السادس 1
 بغدادجامعة  -كلية الهندسة 

2009 
كلية  -قسم الهندسة المعمارية 

 جامعة بغداد –الهندسة 
 بحث

 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخل الكلية

 2018 -مركز التخطيط -عضو لجنة تحكيم اعتمادية كتاب علمي 2019-2016 -عضو اللجنة العلمية ولجنة الدراسات العليا

جامعة النهرين  -عضو لجنة علمية لتقييم بحوث مؤتمر اعادة االعمار عضو لجنة مختبرات القسم -عضو لجنة الجودة المركزية في القسم
2018 

ملر عميد  االلماني برناردالبروفسور محاضرة عبر سكايب مع 
 لينز –االلمانية   الحضريةااليكولوجية الدراسات 

Urban sustainability 

البحوث العلمية في المجالت الهندسية المعتمدة خارج الجامعة تقييم 
 2018الجامعة المستنصرية(  –)مجلة الهندسة 

 –التقييم العلمي والمناقشة لرسائل الماجستير في الجامعة التكنلوجية  لبحوث الترقيات العلمية 2018-2017لجان استالل 
2018  

قبة على سير امتحانات جامعة اوروك مع وضع االسئلة والتصحيح المرا تقييم بحوث في مجلة اتحاد الجامعات
 2017للدفاتر االمتحانية 

كلية الهندسة قسم  -تقييم مشاريع المراحل المنتهية في جامعة النهرين جامعة بغداد -تقييم بحوث في مجلة الهندسة
 2017العمارة 

 2017دورة )االستالل(  التعليم المستمر
 تطوير شارع الخلفاء بعنوانورقة عمل في ورشة 

 5-15(2017""شارع الخلفاء" بين التحديث المؤجل والقرارات المتوقفة )
 

 ندوة افاق التطوير المعماري في قسم العمارة
 )ورقة عمل(

 ولحد االن( -2015عضو لجنة  تطوير بغداد / امانة بغداد )

 ( ورقة عمل2015ندوة التعليم المستمر)
“The challenges of applying English curriculums 

in the Iraqi Universities” 

عضو هيئة تحضيرية وعلمية في ورشة عمل لقياس تكاليف التدهور 
برعاية  -العراق –بغداد  -(2013البيئي في محافظات الوسط والجنوب )

 وزارة البيئة

 ( 2007) دورة طرائق التدريس
 مشروع دعم االستدامة العالمي  

hand on sustainability project   
 2013-المانيا 

Germany -Alumniportal Deutschland 
 دورة في الحاسوب

 اكمال كورس التغيرات المناخية عبر االنترنت من جامعة 
University of Melbourne engineering Australia -2013  

مع شهادة ممارسة في معهد  دورة في االدارة القيادية وادارة االعمال دورة في اللغة العربية
 2011( و AMAاالدارة االمريكية )



 

 ,Sustainabilityمع شهادة  2011دورة في االستدامة الحضرية  _____
natural resources, and human security  في كولورادو    "- 

 في الواليات المتحدة االمريكية  دنفر
 (GISدورة في نظم المعلومات الجغرافية )  

 MIT (2011)من معهد ماساجيوستس التقني 

 يوجين –USAدورة ممارسة للغة االنكليزية مع شهادة في جامعة اوركن  
2010 

  
 (2010بغداد )–المنطقة الخضراء  -دورة توفل في شارع الزيتون 

 التعليم .أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة محل النشر البحثأسم  ت
16 MEASURING THE URBAN INTEGRAL 

SUSTAINABILITY IN “MUSTANSIRIYA UNIVERSITY 
“ACCORDING TO THE INTEGRAL DESIGN THEORY 

 –والتنمية المستدامةمجلة الهندسة 
 الجامعة المستنصرية

2018 

 نظرية التصميم التكاملي المستدام 15
جنوب العراقالتكاملية في استدامة اهوار   

EJER 
 مجلة االمارات للبحوث الهندسية

28-10-2017 

 مجلة اتحاد الجامعات العربية المستشفيات كنظام حضري  14
2017 

13 Water Management and Urban Sustainability: 
The impact of climate change on the Iraqi cities 

  wassit Journal 12 (35), 
412 

2016 

12 The mechanisms of achieving and rating urban 
sustainable neighborhood projects in Baghdad 

city 

 -مجلة الهندسة والتكنولوجيا
 الجامعة التكنولجية

2015 

 المواقع الحضرية لتحقيق االستدامةتقييم  تطوير مصفوفة 11
 البيئية

 
 

 -مجلة المخطط والتنمية
 جامعة بغداد

2014 

10 Effectiveness of Sustainable Urban Projects in 
the city of Baghdad 

 المجلة العراقية لهندسة العمارة
 الجامعة التكنولجية

2014 

9 Environmental Impact Assessment in 
urban projects and its role in achieving 

sustainable urban development 
 

 -االولالمؤتمر البيئي الدولي 
 الجامعة التكنلوجية

2013 

8 Using Green Infrastructure in Urban Sites for 
Sustaining Groundwater in Iraq 

 

journal of clean energy 
 مجلة في سنغافورة

2013 

 2013 مجلة المخطط والتنمية دور المعايير البيئية في اختيار المواقع الحضرية 7

أستراتيجيات السكن التقليدي ونظريات دراسة مقارنة بين  6
 االستدامة المعاصرة

المؤتمر االسكاني العربي 
 الثاني

2013 

5 Effectiveness of Sustainable Urban Projects in 
the city of Baghdad 

المؤتمر المعماري الدولي 
 الجامعة التكنلوجية -االول

2013 



 

4 Diverse approaches to achieve the sustainable 
urban form: The holy Najaf as a case study 

 2012 مؤتمر دهوك التخطيطي الثالث

 المؤتمر الهندسي السادس اثر تشكيل الوحدات السكنية في رفع كفاءة الفعاليات االنسانية 3
 جامعة بغداد -كلية الهندسة 

2009 

الجامعات الهندسية  مجلة اتحاد  المدن الخضراء نحو بيئة مستدامة 2
 جامعة بغداد.

2009 

 حضرية بيئة نحو :والطموح الواقع بين العشوائية المناطق 1
 ( الورد أم ) دراسية حالة مستدامة

 2008 مجلة المخطط والتنمية

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 
 االكاديمية العالمية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا. عضوية WASET (WORLD ACADIMY OF SCIENCES, 

ENGINEERING AND, TECHNOLOGY ) 
   2018, استشاري رتبة الم، عضو في نقابة المهندسين العراقية 

  2011-2010عضوة في جمعية المخططين االمريكان عام 
  2016 -2012عضوة في غرفة الصناعة والتجارة البريطانية 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  
كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة
 2018 عميد كلية الهندسة لجنة الجودة المركزية–كتاب شكر  

 2018 جامعة بغدادرئيس  جائزة تميز لقسم هندسة العمارة 

للجهود –كتاب شكر من الجامعة التكنولجية  
 ومناقشة رسالة ماجستيرالمبذولة في تقييم 

 2018 عميد كلية الهندسة قسم العمارة

كتاب شــــــــــكروشــــــــــهادة تقديرية صــــــــــادرة عن  
في  2017للجهود العلميــــة المبــــذولــــة عــــام 

 دعم مشاريع الوزارة

 2017 والرياضة وزير الشباب

 –جائزة تصـــميم كشـــن االمانة –بغداد امانة  
االشــــــــــــــران وفوز الطــالبين بــالمرتبــة االولى 

 والثانية

 2016 امينة بغداد

كتاب شــــــــــكروشــــــــــهادة تقديرية صــــــــــادرة عن  
في   2013للجهود العلميـــة المبـــذولـــة عـــام 
   المؤتمر االسكاني العربي الثاني

 2013 وزير االسكان واالعمار

المبذولة  كتاب شكر عن للجهود العلمية 
 2011-2010عام  

وزير التعليم العالي والبحث 
 العلمي

2012 



 

 2010 مسابقة مدينة العلم المعمارية شكروشهادة تقديرية 
دورة طرائق التدريس للتدريسسين  كتاب شكر 

 للكفاءة العلمية
2007 

 _____ _____ _____ 
 .أو المترجمة الكتب المؤلفةحادى عشر : 

 النشرسنة  أسم الكتاب ت
1 _____ _____ 

 اللغة االنكليزية   -اللغة العربية ات .ــثاني عشر :اللغ 


