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  المقدمة 

 العراقيين المعماريينعاما من العطاء نحو جيل جديد من  نيخمسأكثر من 

 نبذة عن القسم
 في رحاب كلية الهندسة في جامعة بغداد، للحصول على شهادة 1959عام  تأسس قسم الهندسة المعمارية

مهندس معماري منذ تأسيس  2500تخرج فيه مايزيد عن  ،الهندسة المعمارية (خمس سنوات)  في البكالوريوس
أستطاع العديد منهم تحقيق أنجازات معمارية مبدعة في قطاعات الدولة المختلفة  2012-2011 القسم وحتى عام

 كما تميز عدد كبير منهم على الساحات المعمارية العربية والعالمية.

طالب وطالبة سنويًا كحد أدنى، فضًال عن قبول  60-50تتراوح اعداد القبول للدراسات األولية بين 
 من أعداد الطلبة المقبولين.. %10 العرب وبحدود والطلبة األجانب 

 ،والتصميم الداخلي ،وتركيب المباني ،والكرافيك ،التصميم المعماري القسم تشمل: تطبيقية فيال المواد
النظرية في نظريات العمارة والعمارة االسالمية والفلسفة والنقد والبيئة  المواد فضال عنوتصميم الحدائق 

االنشاءات والتكييف والصحيات  أختصاصات الساندة في المواد ووالتكنولوجيا والتخطيط والتصميم الحضري 
يمقراطية وحسب تخصص وهدف كل مرحلة حقوق االنسان والحرية والد فضال عنواللغات العربية واالنكليزية 

 وبوحدات دراسية متوازنة وحسب معايير الجامعات العالمية.

الدراسات العليا للحصول على شهادة الماجستير في علوم الهندسة المعمارية في نهاية السبعينات  تسسأ
 2012 - 2011حتى عام  طالب 300من القرن الماضي ولمنهاج دراسي أمده سنتان تقويميتان تخرج بما يقارب 

 -ولثالثة أختصاصات دقيقة وبحسب اآلتي:

 البيئة وتكنولوجيا العمارة. �
 نظرية العمارة والعمارة األسالمية. �
 األسكان والتصميم الحضري �

، للحصول على درجة دكتوراه فلسفة في علوم الهندسة المعمارية منذ دراسة الدكتوراه  ستسأ كما
الماضي، أن مدة المنهاج الدراسي لمرحلة الدكتوراه هي ثالث سنوات تقويمية في ات من القرن نمنتصف الثماني

وتشمل مجموعة كبيرة من األختصاصات  2012- 2011 حتى عام طالب 55 الحد األدنى  تخرج بما يقارب
 تمشكالالدقيقة في فلسفة التاريخ ونظريات العمارة والعمارة األسالمية وعلوم التكنولوجيا وتطور المدن و

 سكان وغيرها من العلوم األخرى.الا
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 أهداف القسم

تأسrيس قاعrدة مrن المالكrات العلميrة تتrوافر فيهrا         الrى  يهدف القسم من خrالل المنrاهج العلميrة والهندسrية     
 : يأتيوكما   قابليات األبداع ويسمو فيها العقل المستوعب ألهداف العراق الجديد

عrن دوره الفعrال فrي بنrاء      فضrال  الدور األختصاصي المطلrوب منrه   يكون الخريج على أستعداد تام لتنفيذ .1
 -وطنه وذلك من خالل:

وتعزيrز   وخصوصrيته الفكريrة والعمليrة     بrالتراث تعزيز المفاهيم األخالقية والوطنية بما يrرتبط   �
 هذا الموروث في حقل الممارسة.

 بتكار والتجديد.إلعمار واإلعادة اإفي  العملالمقدرة على تعزيز روح  �
المقدرة على أستيعاب التطورات العالميrة فrي العمrارة واألفrادة منهrا فrي تعزيrز القrيم المعماريrة           �

 العراقية.
جrراء البحrوث والدراسrات العلميrة     إختصاص من خالل إللمثابرة واألستمرار بتطوير دور اتعزيز روح ا .2

سrrrتكمال الدراسrrrات العليrrrا (الماجسrrrتير والrrrدكتوراه) لتعزيrrrز القاعrrrدة  إلسrrrتعداد إلوالميدانيrrrة الرصrrrينة وا
 .ملتزمالمعلوماتية بأنتماء وطني 

العربrي األسrالمي   بلورة األسس لمدرسة معمارية عراقية تؤكد ضرورة األسrتلهام مrن التrراث المعمrاري      .3
 .العراقمة جذور تاريخية رصينة وترسيخها لخد وضمن مفهوم متطور ومعاصر وذوالعراقي خصوصا 

تعد أهداف العراق الجديد أساسًا في فهم التوجه الفكري للمدرسrة المعماريrة العراقيrة المنشrودة التrي تمتrد        .4
مrنهًال   والتrاريخ حضارة البجذورها عبر العصور بما يوجب فهم المعطيات التاريخية بشمولية، وأن تكون 

  لخلق عمارة مبدعة ومعاصرة بخطاب فكري حديث ومتجدد. 
يخ فهم األهميrة المحليrة فrي الثوابrت المعماريrة التrي تغطrي البيئrة الفيزياويrة (البيئrة المناخيrة والبيئrة             ترس .5

الطبيعيrة واألنrrارة ومفrrاهيم الصrrوت والراحrrة الحراريrrة) وخصوصrrية المكrrان فrrي التخطrrيط العrrام للمدينrrة  
القتrه بالمقيrاس األنسrاني فrي     والنسيج العمراني والتصميم الحضري والبناء في مواده المحلية وتقنياتrه وع 

 المبنى الواحد وتجمعاته.
مواكبrrة التقنيrrات المتطrrورة فrrي المنrrاهج التعليميrrة والمقrrررات الدراسrrية وخاصrrة فrrي مجrrال الحاسrrوب           .6

والتطبيقrrات الحديثrrة المتطrrورة فrrي مجrrاالت الرسrrم واألظهrrار المعمrrاري بمسrrاعدة الحاسrrوب وتطrrوير          
 مهارات الطلبة في هذا المجال.
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  اإلداري المحور 

 هيكلية القسم
معة بغداد مجموعrة  في كلية الهندسة بجا المعماريةلقسم الهندسة تتضمن الهيكلية العلمية والفنية واإلدارية 

 قrد تrم تحديrدها بشrكل دقيrق     مسrؤوليات  هذه الهيكليrة صrالحيات وواجبrات و   لكل عنصر من عناصر ومن العناصر،
يضrاح  إو يمكrن   مثrل ألهدافrه بالشrكل ا  أداء عملrه و تحقيrق   إيتمكن القسم مrن  لمن خالل تكامل عمل هذه العناصر و

 :لتاليهذه الهيكلية بالمخطط  ا
 

 
  

 مجلس القسم المقررية  هيئة عامة الموظفون مكتبة القسم

 أستاذ 

 استاذ مساعد

 مدرس

 تدريسيون

 مهندسون

 المكتبة

 التعليم المجاني

 اللجان

مقررية 
 الدراسات األولية

مقررية 
 الدراسات العليا

 شؤون الطلبة

 التسجيل

شؤون طلبة 
الدراسات 

 العليا

 الفنيون

 الخدمات

 اللجنة العلمية 

 لجنة الدراسات العليا 

 اللجنة األمتحانية 

 لجنة المشتريات 

  لجنة الغيابات

 تطبيق الزيلجنة 
  الموحد

  لجنة اإلعالم

 لجنة اإلشراف التربوي

 لجنة اإلشراف العلمي

 لجنة الجودة العلمية

 اللجنة الثقافية

 لجنة التدريب الصيفي

 الجردلجنة 

 لجنة المكتبة

 لجنة متابعة المختبرات

 لجنة النشاطات الالصفية

 رئاسة القسم
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    2012 -2011والمهندسون المعماريون لعام  ةالتدريسي أعضاء الهيئة

بدرجة أسrتاذ   واحدأساتذة بينهم  (خمسةعضو هيئة تدريسية  اربعة واربعون المعماريةقسم الهندسة  يضم
 وثالث مهندسrون معمrاريون   ,) وعشرون مدرس مساعد ستهمدرس, و واحدى عشرأستاذ مساعد, اثنين متمرس و

 كما هو مبين في أدناه:

 

 
 الشكل البياني يوضح نسب أعضاء الهيئة التدريسية حسب اللقب العلمي مع أعداد المهندسين المعماريين

 
  ستاذ طالب حميد علي الطالباال 1

   1975،  المملكة المتحدة -دبلوم تخصصي (إسكان) جامعة لندن
 ،1970الواليات المتحدة األمريكية ،  - A.Mجامعة تكساس  -ماجستير في تخطيط المدن 

الواليات المتحدة  -اوريكون –مدرسة العمارة والفنون  –بكالوريس في الهندسة المعمارية 
 1968األمريكية، 

 1970التحق بالكلية عام 
 

 الخفاجي ( رئيس قسم الهندسة المعمارية ) صبا جبار نعمة عبد اهللا كتورداالستاذ ال 2
 1996جامعة بغداد ،  - في العمارة والبيئة دكتوراه

 1986جامعة بغداد ،  -ماجستير في الهندسة المعمارية 
 1982جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  1982التحقت بالكلية عام 

 الدكتور غادة موسى رزوقياالستاذ  3
 1996جامعة بغداد ،  - في النظريات والفلسفة دكتوراه

 1987جامعة بغداد ،  -ماجستير في الهندسة المعمارية 
 1981جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  1981التحقت بالكلية عام 

  ( أستاذ متمرس ) الدكتور بهجت رشاد شاهيناالستاذ  4
 1974موسكو ،  -المعهد العالي للهندسة المعمارية  – في العمارة والبيئة دكتوراه

 1966موسكو ،  -المعهد العالي للهندسة المعمارية  -دبلوم عالي في الهندسة المعمارية 
  1975التحق بالكلية عام 

 أستاذ
 أستاذ مساعد 11%

4% 

 مدرس
 مدرس مساعد 23%

54% 

 مهنس
8% 
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  صباح فخر الدين عبد القادر كتورداالستاذ ال 5
 2005جامعة بغداد ،  - كلية الفنون الجميلة –نحت  –فلسفة في الفنون التشكيلية  دكتوراه

 1990جامعة بغداد ،  -كلية الفنون الجميلة  -ماجستير في الفنون التشكيلية 
 1979ايطاليا ،  -كرارا –معهد الدولة المهني  –دبلوم في الصناعة والحرف للمرمر 

 1973جامعة بغداد ،  -اكادمية الفنون الجميلة  -بكالوريس في الفنون التشكيلية 
 1993التحق بالكلية عام 

 

 أريج كريم مجيد السدخان مساعد الدكتورةالاألستاذ  6
 2003جامعة بغداد ،  - في النظريات والنقد دكتوراه

 1991جامعة بغداد ،  -ماجستير في الهندسة المعمارية 
 1986جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  1986التحقت بالكلية عام 

 العلوان هدى عبد الصاحب حسن الدكتورةاألستاذ المساعد  7
 2002جامعة بغداد ،  - في سايكوفيزيائية البيئة دكتوراه

 1989جامعة بغداد ،  -ماجستير في الهندسة المعمارية 
 1983جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  1984التحقت بالكلية عام 

  رند حازم أغاالمدرس  8
 المملكة المتحدة  –مرحلة البحث  - دكتوراهطالبة 

 2001جامعة بغداد ،  -ماجستير في الفضاءات الداخلية 
 1995جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  1996التحقت بالكلية عام 

 الدكتور عبد الجواد حسن عزيزالمدرس  9
 2005المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي ،  – في التخطيط الحضري دكتوراه

 1999المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي ،  - ماجستير في التخطيط الحضري
 1987جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2005التحق بالكلية عام 

 الدكتور أمجد محمود عبد اهللالمدرس  10
 2007جامعة بغداد ،  - في األبنية الصناعية دكتوراه

 1999جامعة بغداد ،  -ماجستير في الهندسة المعمارية 
 1996جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2002التحق بالكلية عام 

 ( مقرر قسم الهندسة المعمارية ) محمد رضا شاكر مجيد محمدالمدرس  11
 1987جامعة بغداد ،  -ماجستير في تكنولوجيا العمارة 

 1980جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 
  1995التحق بالكلية عام 

 كاظم فارس ضمد العيساوي الدكتورالمدرس  12
 2007جامعة بغداد ،  - في األسكان دكتوراه

 1997المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي ،  - ماجستير في التخطيط الحضري
 1984جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2007التحق بالكلية عام 
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 محمد أسماعيل عبد الرزاقغادة المدرس  13
 جامعة بغداد  -مرحلة البحث  - دكتوراهطالبة 

 2001جامعة بغداد ،  -ماجستير في العمارة والبيئة 
 1994جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2006التحقت بالكلية عام 

 ة شذى عباس حسنرالدكتوالمدرس  14
 2010جامعة بغداد ،  - التصميم الداخليفي  دكتوراه

 2001جامعة بغداد ،  -ماجستير في الهندسة المعمارية 
 1994جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  1995التحقت بالكلية عام 

 نسرين رزاق أبراهيم خميسالمدرس  15
 2001جامعة بغداد ،  -ماجستير في التصميم الحضري 
 1997جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

 2002التحقت بالكلية عام 
 

 المنشديزيارة محمد أميساء المدرس  16
 2001جامعة بغداد ،  -ماجستير في العمارة والتكنولوجيا 
 1997جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2003التحقت بالكلية عام 
 ليث مثنى خليل فهمي أبراهيمالمدرس  17

 جامعة بغداد –كلية األداب   -اهردكتوطالب 
 2006الجامعة المستنصرية ،  -ماجستير في اللغة األنكليزية 

 1989جامعة بغداد ،  -بكالوريس في االداب 
  2006التحق بالكلية عام 

 عمار سالم داود سلمان المدرس  18
 2000الجامعة التكنولوجية ،  - التصميم الحضريماجستير في 

 1995جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 
 2000التحق بالكلية عام 

 
 عباس زينب راضيالمدرس المساعد  19

 المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي -مرحلة البحث  - دكتوراهطالبة 
 2000المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي ،  -ماجستير في التخطيط الحضري 
 1997جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2002التحقت بالكلية عام 

 حيدر أسعد عبد الرزاقالمدرس المساعد  20
 استراليا  -مرحلة البحث  - دكتوراهطالب 

 2002جامعة بغداد ،  -كلية الفنون الجميلة  –ماجستير في التصميم الداخلي 
 1990جامعة بغداد ،  -  كلية الفنون الجميلة -بكالوريس في التصميم الداخلي 

  2003التحق بالكلية عام 



1921 
90

 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد
صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

  
  المعماريةالهندسة  قسم

 

 2012نيسان   
 173 

 االء عبد الهادي عباسالمدرس المساعد  21
 ماليزيا -مرحلة البحث  - دكتوراهطالبة 

 2002الجامعة التكنولوجية ،  -ماجستير في التحسس النائي
 1998جامعة بغداد ،  –بكالوريس في هندسة المساحة 

  2003التحقت بالكلية عام 

 ضرغام مزهر كريممساعد الالمدرس  22
 الواليات المتحدة االمريكية  –مرحلة البحث  - دكتوراهطالب 

 2003جامعة بغداد ،  -ماجستير في النظريات المعمارية 
 2000جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2003التحق بالكلية عام 

 عباس التميمي عمار صالح عاشورالمدرس المساعد  23
 2003جامعة بغداد ،  -ماجستير في تاريخ العمارة 

 1999جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 
  2005التحق بالكلية عام 

 أحمد خضر عبد الرضاالمدرس المساعد  24
 2004الجامعة التكنولوجية ،  -ماجستير في هندسة االنشاءات 

 2000الجامعة التكنولوجية ،  -واألنشاءات  بكالوريس في البناء
  2006التحق بالكلية عام 

 أحمد ناطق محمد علي الشماعالمدرس المساعد  25
 2002المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي ،  – ماجستير في التخطيط الحضري

 1998جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 
  2010ثم  2006-2004التحق بالكلية عام 

 أنفال مؤيد معيوف محمد الحجياتالمدرس المساعد  26
 2005الجامعة التكنولوجية ،  -ماجستير في التصميم المعماري 
 2002الجامعة التكنولوجية ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

 2006التحقت بالكلية عام 
 

 علي باسم عبد الكريمالمدرس المساعد  27
 2002جامعة بغداد ،  -كلية الفنون الجميلة  –ماجستير في التصميم الداخلي 

 1998جامعة بغداد ،  -  كلية الفنون الجميلة -بكالوريس في التصميم الداخلي 
 2006التحق بالكلية عام 

 
 شرق جعفر هادي حسينالمدرس المساعد  28

 2006جامعة بغداد ،  -ماجستير في األبنية الصناعية 
 2001جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2005التحق بالكلية عام 
 وجدان حسيب خميس الكريماويالمدرس المساعد  29

 2006جامعة بغداد ،  -ماجستير في العمارة االسالمية 
 2002جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

 2006التحقت بالكلية عام 
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 هشام عالء حسين علي السعديالمدرس المساعد  30
 2007جامعة بغداد ،  -ماجستير في نظرية العمارة 

 2003جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 
  2007التحق بالكلية عام 

 أنس حميد مجيد جعفر الجبوريالمدرس المساعد  31
 2007جامعة بغداد ،  -ماجستير في العمارة و التكنولوجيا 

 2003جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 
 2007التحق بالكلية عام 

 
 أسامة عبد المنعم خريبطالمدرس المساعد  32

 جامعة بغداد  -مرحلة البحث  - دكتوراهطالب 
 2007جامعة بغداد ،  -ماجستير في العمارة والتكنولوجيا 
 2003جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

   2005التحق بالكلية عام 

 زينب خالد أحمد حسينالمدرس المساعد  33
 جامعة بغداد  -مرحلة البحث  - دكتوراهطالبة 

 2007جامعة بغداد ،  -ماجستير في التصميم الحضري 
 1997جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2003التحقت بالكلية عام 

 ساجدة كاظم عليوي الكنديالمدرس المساعد  34
 2007جامعة بغداد ،  -ماجستير في البيئة واالسكان 

 1992جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 
  1993التحقت بالكلية عام 

 أسماء صادق عبد الكريمالمدرس المساعد  35
 2002جامعة بغداد ،  -ماجستير في النظريات المعمارية 
 1997جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

 2007التحقت بالكلية عام 
 سالي فخري خلف عبداهللالمدرس المساعد  36

 2007جامعة بغداد ،  -ماجستير في البيئة والتكنولوجيا 
 2000جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2001التحقت بالكلية عام 
 هدى صباح فخر الدينالمدرس المساعد  37

 2007جامعة بغداد ،  -ماجستير في التصميم الحضري / الحفاظ 
 2004جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2007التحقت بالكلية عام 
 مهند هالل محيسن الربيعيالمدرس المساعد  38

 2007جامعة بغداد ،  -ماجستير في العمارة والتكنولوجيا 
 2001جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2008التحق بالكلية عام 
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  ميادة حكمت يوسفالمدرس المساعد 39
 2008جامعة بغداد ،  -ماجستير في العمارة والتكنولوجيا 
 1989جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2001التحقت بالكلية عام 
 فوزية رحيم حسين االسديالمدرس المساعد  40

 2008جامعة بغداد ،  -ماجستير في األبنية التخصصية 
 2000جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2003التحقت بالكلية عام 
 يناس حسن شكرإالمدرس المساعد  41

 2008جامعة بغداد ،  -ماجستير في األبنية التخصصية 
 2001جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2002التحقت بالكلية عام 
 اسيل عبد الحليم لطيفالمدرس المساعد  42

 2009جامعة بغداد ،  -ماجستير في العمارة والتكنولوجيا 
 1992جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2005ثم  1995-1993التحقت بالكلية عام 
 هاله شمسي محمد إبراهيمالمدرس المساعد  43

 2009جامعة بغداد ،  -ماجستير في البيئة والتكنولوجيا 
 1997جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2009التحقت بالكلية عام 
  زهى محمد طاهرالمدرس المساعد  44

 2008جامعة بغداد ،  -ماجستير في البيئة والتكنولوجيا 
 2004جامعة بغداد ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

  2009التحقت بالكلية عام 
 سرى سعد عزيزالمهندس  45

 جامعة بغداد  -مرحلة البحث  -طالبة ماجستير 
 2002الجامعة التكنولوجية ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 

 2003التحقت بالكلية عام 
 

 آمال فاضل خنجرالمهندس  46
 2006جامعة بغداد ،  –بكالوريس في الهندسة المعمارية 

 2006التحقت بالكلية عام 

 
 دبسمة محمالمهندس  47

 2004جامعة الموصل ،  -بكالوريس في الهندسة المعمارية 
 2007التحقت بالكلية عام 
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 محمد صالح أمنة باسمالمهندس  48
 2010جامعة بغداد ،  –بكالوريس في الهندسة المعمارية 

 2010التحقت بالكلية عام 

 
 

 

 

 2012 -2011ن للعام الدراسي ون والفنيوداريالموظفون اإل
دبلوم طالبة بكالوريوس ادارة واقتصاد / قسم ادارة اعمال /              محمدغروب كامل  1

 جامعة بغداد – المحاسبيالمعهد العالي  -عالي
 بكالوريوس علوم فيزياء             أيسر محمود مزهر 2

 دارة أعمالإبكالوريوس أدارة وأقتصاد / قسم                 رنا طالب حسن 3

 معهد تكنولوجيا / ميكانيك رسم هندسي             حمودةرباب غالب  4

 معهد أدارة / محاسبة            زهراء عدنان فاضل 5

كلية الفنون الجميلة  -طالبة ماجستير/  بكالوريوس فنون جميلة        زينب صالح البيرماني 6
 جامعة بغداد –
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  محور الرواد 

 في المسيرة التعليميةالتدريسييـن الذين كان لهم أثر كبير الرواد و للمعماريين السيرة الذاتية
 قسملل

 كان الذين الرواد االساتذة من كبيرًا عددًا تأسيسه ومنذ األكاديمية سيرتهم خالل المعمارية الهندسة قسم ضم       
 في المميز تأثيرهم فضال عن فيه االكاديمية والحركة العراق في الهندسية الدعائم تثبيت في واضحة بصمة لهم

 .العراق في العمرانية الحركة
 

 الذين توالوا على قسم الهندسة المعماريةلرؤساء  السيرة الذاتية
 ولحد األن سيسهأب منذ تصهذا المن 

   مكية صالح عبد العزيز الدكتور محمد 1
.                                        1914بغداد  -العراق :   محل وتاريخ الوالدة

 وتخطيط مدن عمارة أسالمية :    ألختصاص الدقيقا
المملكة  –دكتوراه في الكلية الملكية جامعة كامبرج  :   ية   المؤهالت العلم

 المتحدةالمملكة  -دبلوم في التصميم المدني جامعة ليفربول  -1946 المتحدة
 1941 المملكة المتحدة –بكالوريوس في جامعة ليفربول  ،1942

    1959:           تاريخ التعيين
  8196  ولغاية 1959 ةذ سنرئيس قسم الهندسة المعمارية من

 )أهم رواد العمارة العربية والعراقيةيعد و (أسس قسم الهندسة المعمارية 

 

   منيرعبد الرزاق هشام  2
.                                        1930بغداد  -: العراق   وتاريخ الوالدةمحل 

  تصميم حضري :    ألختصاص الدقيقا
الواليات المتحدة  –ماجستيرجامعة جنوب كاليفورنيا  :المؤهالت العلمية      

الواليات المتحدة  -تكساسجامعة  -بكالوريوس ، 1956 – 1954 األمريكية
 .1953 -1948 األمريكية

    1959:           تاريخ التعيين
 مساعدأستاذ  :           اللقب العلمي

  1972 ولغاية 1968 ةمنذ سنرئيس قسم الهندسة المعمارية  
 محمد مكية وعبد اهللا أحسان كامل في فتح قسم الهندسة المعمارية جامعة بغداد وساهم الدكتور(شارك مع  

 )أحد أبرز رواد العمارة العراقية المعاصرة،في تطوير مناهج قسم الهندسة المعمارية 

 

 التك  صالححازم مجيد جرجيس  3
.                                      1927موصل  -: العراق   محل وتاريخ الوالدة

 تكنولوجيا العمارة  :    ألختصاص الدقيقا
الواليات المتحدة  –جامعة كاليفورنيا  -ماجستير  :المؤهالت العلمية      

 األمريكيةالواليات المتحدة  -جامعة كاليفورنيا -بكالوريوس  ،1952 األمريكية
1951                         

   )2008 -9 -1 في(تقاعد ،1965:           تاريخ التعيين
 مساعد أستاذ :           اللقب العلمي

  1972جامعة بغداد  لعام  -رئيس قسم الهندسة المعمارية 
 )له ممارسات تنفيذية عديدة في حقل العمل المعماري ومنذ مطلع الخمسينات من القرن العشرين (
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  عبد السالم محمود خضير فرمانالدكتور 4
.                                       1932 ميسان -: العراق   محل وتاريخ الوالدة

  تخطيط حضري وأقليمي :    الدقيقألختصاص ا
 1977 – المملكة المتحدة -جامعة شفيلد   -دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

 ، 1964 المملكة المتحدة -جامعة ليفربول  -ماجستير تخطيط حضري وأقليمي ،
  1957  المملكة المتحدة -شفيلد جامعة  -بكالوريوس 

    1967:           تاريخ التعيين
 مدرس :           اللقب العلمي

    1973 ولغاية 1972  منذ سنهجامعة بغداد  -رئيس قسم الهندسة المعمارية  

 

 األسديمجيد منصور رصنا 5
.                                      1928النجف  -: العراق   محل وتاريخ الوالدة

 والمستشفياتدارية إلتصاميم األبنية التعليمية وا :    الدقيقألختصاص ا
  الواليات المتحدة األمريكية –جامعة تكساس  -ماجستير :المؤهالت العلمية      

  الواليات المتحدة األمريكية –جامعة تكساس  -بكالوريوس ، 1953 -1952
1947 – 1952.  

   1962:           تاريخ التعيين
 أستاذ مساعد :           العلمياللقب 

  1975 ولغاية 1973  منذ سنهجامعة بغداد  -هندسة المعمارية  رئيس قسم ال

 

 ثادرس  وفائيل وهبةالدكتورر 6
 1922القاهرة  -مصر :    محل وتاريخ الوالدة

تخطيط مدن، تصميم األبنية الجامعية                        :    ألختصاص الدقيقا
المملكة  -جامعة ليفربول –مدرسة التخطيط  -دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

 المملكة المتحدة –جامعة ليفربول  –مدرسة العمارة  ماجستير ،1951 المتحدة
 .1945جامعة القاهرة  –كلية الهندسة  –بكالوريوس ، 1949

(التعاقد مع جامعة بغداد على أساس البروتوكول الملحق ،1974 :          تاريخ التعيين
 1977 - 1976باتفاقية التعاون الفني والثقافي المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر 

 أستاذ :           اللقب العلمي
 1980 ولغاية 1975 منذ سنه جامعة بغداد  -هندسة المعمارية  الرئيس قسم 

 

 بكوالدكتورعمانوئيل حنا ميخو 7
                                             1944الموصل  -العراق:    محل وتاريخ الوالدة

 المستشفيات تصميم تخطيط:    ألختصاص الدقيقا
بلجيكا   –جامعة لوفن  –كلية الهندسة  -دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

 -دبلوم  -1969بلجيكا   –جامعة لوفن  –كلية الهندسة  -ماجستير ،1974 -1971
كلية  –بكالوريوس ، 1971 - 1970 المملكة المتحدة –بوليكنيك ادثورث لندن 

    . 1967 - 1962  العراق –جامعة بغداد  - الهندسة
 1976  :          تاريخ التعيين
 أستاذ مساعد :           اللقب العلمي

 1986 ولغاية 1980 منذ سنه جامعة بغداد  -رئيس قسم الهندسة المعمارية 
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 طالب حميد الطالب 8
                                    1942الموصل  -: العراق   محل وتاريخ الوالدة 
 تخطيط مدن :    ألختصاص الدقيقا

 المملكة المتحدة -دبلوم تخصصي (إسكان) جامعة لندن :المؤهالت العلمية      
الواليات المتحدة  –A.Mجامعة تكساس  -ماجستيرتخطيط المدن ، 1975

 – اوريكونجامعة  - العمارة والفنونكلية  –بكالوريوس ، 1970األمريكية 
  . 1968  الواليات المتحدة األمريكية

 1970  :          تاريخ التعيين
  أستاذ :           اللقب العلمي

  1987 ولغاية 1986 منذ سنه جامعة بغداد  -هندسة المعمارية رئيس قسم ال
في وزارة ر ،مستشار وبحث منش 12مشرف على العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه ،له (

 .)حاليا استاذ بقسم الهندسة المعمارية –ولحد  االن  – 2006األشغال والبلديات من 

 

9 
 
 
 

 

 األعظميحمدي الدكتور منذر بشير
                                         1946 بغداد -: العراق   محل وتاريخ الوالدة

 سكانإلبرمجة ا :    ألختصاص الدقيقا
المملكة  –جامعة نوتنكهام  –دكتوراه تخطيط اإلسكان   :المؤهالت العلمية      

المملكة  -جامعة نوتنكهام  –ماجستيرتخطيط حضري وأقليمي ، 1976 المتحدة
 . 1968جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –بكالوريوس ،  1972 المتحدة

 1976  :          تاريخ التعيين
 مساعد أستاذ :           اللقب العلمي

   1989 ولغاية 1987 منذ سنه جامعة بغداد  -المعمارية رئيس قسم الهندسة 
   فتحيعبد الوهاب  الدكتور احسان 10

                                                  1942 بغداد -: العراق   محل وتاريخ الوالدة
 الحفاظ على التراث المعماري :    ألختصاص الدقيقا

 1960  المملكة المتحدة – كارونجامعة  –بكالوريوس  :المؤهالت العلمية      
دكتوراه ،  1974 –1972 المتحدةالمملكة  –جامعة شفيلد  –ماجستير ،  1968 -
 .1977-1974 المملكة المتحدة –جامعة شفيلد  –

 1978  :          تاريخ التعيين
 أستاذ مساعد :           اللقب العلمي

   1991 ولغاية 1989 منذ سنه امعة بغداد ج -رئيس قسم الهندسة المعمارية 

 

11 
 

   الراويحسين حسام سلمان 
                                                  1943بغداد  -: العراق   الوالدةمحل وتاريخ 

 تصميم معماري  :    ألختصاص الدقيقا
المعهد الملكي لبريطاني للمهندسين  –ريبا الجزء الثالث  :المؤهالت العلمية      

تايمس بولي تكنيك   –، ريبا الجزء الثاني 1978 المملكة المتحدة –المعماريين 
 –تايمس بولي تكنيك  –ريبا الجزء األول  ،1973  المملكة المتحدة –لندن  –

 المملكة المتحدة –جي سي اي ،كلية ستراتفورد  ،1969  المملكة المتحدة –لندن 
1963 

 1978  :          تاريخ التعيين
 استاذ مساعد :           اللقب العلمي

   2001 ولغاية 1991 منذ سنه جامعة بغداد  -رئيس قسم الهندسة المعمارية 
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12 
 

   عبد اهللا شاهين بهجت رشاد شاهينالدكتور 
                                                1940 بغداد  - : العراق   محل وتاريخ الوالدة

 عمارة وبيئة :    ألختصاص الدقيقا
اإلتحاد  –معهد موسكو للهندسة المعمارية  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

 –معهد موسكو للهندسة المعمارية  –دبلوم عالي ،  1974 – 1968السوفيتي  
  .بدرجة شرف اولى 1966 -1960األتحاد السوفيتي  

 )2010 -12-31 في(تقاعد ،1975  :          تاريخ التعيين
  أستاذ :           اللقب العلمي

   2010 ولغاية 2001 منذ سنهجامعة بغداد  -رئيس قسم الهندسة المعمارية 
مؤتمر وندوة  31أطروحة دكتوراه ، شارك في  24رساله ماجستير وأشرف على  55،اشرف على (

، حاليا أستاذ متمرس في قسم الهندسة  بحثا 35،نشرمايزيد  شارك في الكثير من المسابقات علمية،
 )المعمارية 

 

   الخفاجيعبد اهللا  با جبار نعمةصالدكتور  13
                                       1959 بغداد –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 عمارة وبيئة :    ألختصاص الدقيقا
، ماجستير 1996جامعة بغداد  -عمارة وبيئة  دكتوراه :المؤهالت العلمية      

جامعة بغداد  -بكالوريس هندسة معمارية  ،1986جامعة بغداد  -عمارة وبيئة 
1982. 

  1982 :          تاريخ التعيين
 أستاذ :           اللقب العلمي

  ولحد األن 2010منذ سنه جامعة بغداد  -هندسة المعمارية رئيس قسم ال
مؤتمر  17اطروحة دكتوراه شاركت في  9ورساله ماجستير  24واشرفت على  وربحث منش 27(لها 

 )ستشارية والهندسية مع وزارات الدولةإل، شاركت في العديد من األعمال اوندوة داخل وخارج العراق

 

 قسملل في المسيرة التعليميةالذين كان لهم أثر كبير السابقين  للتدريسيين السيرة الذاتية

   عبد اهللا احسان كامل  حسن  1
.                                             1919بغداد  -: العراق   محل وتاريخ الوالدة

 تخطيط مدن :    ألختصاص الدقيقا
  الواليات المتحدة األمريكية –جامعة هارفرد  –ماجستير  :المؤهالت العلمية      

  .1942 – 1938  المملكة المتحدة -جامعة ليفربول -بكالوريوس ،   -1949
    1955:           تاريخ التعيين
  مساعد أستاذ :           اللقب العلمي

 1973مديرالتخطيط الحضري واألقليمي من جامعة بغداد واصبح  –ساهم في تأسيس قسم الهندسة المعمارية 
مارس مهنة التدريس حتى أواخر أيامه وله أسهامات تخطيطية عديدة منها تخطيط مدينة المامون ، ، 1977-

 1985توفي عام 

 

 جرجيس حنا البناء  2
.                                          1939موصل  -: العراق   محل وتاريخ الوالدة

 تكنولوجيا العمارة  :    ألختصاص الدقيقا
المانيا الشرقية  –جامعة فابمار للعمارة والهندسة  -ماجستير  :المؤهالت العلمية      

 – 1959المانيا الغربية  –جامعة ميونخ التكنيكية  -بكالوريوس  ، 1965 – 1963
1963 . 

  1967:           تاريخ التعيين
 مدرس :           اللقب العلمي
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 الدكتور مثنى جمال عبد اهللا البياتي 3
   1947بغداد  –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 تخطيط ريفي :    ألختصاص الدقيقا
 1983 – الواليات المتحدة األمريكية –بنسلفانيا  دكتوراه :المؤهالت العلمية      

 1970  :          تاريخ التعيين
   مدرس :           اللقب العلمي

 الدكتور ساهرمحمد قاسم القيسي   4
   1944بغداد  –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 تصميم حضري :    ألختصاص الدقيقا
 1984 - المملكة المتحدة –جامعة شفيلد  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

  )2003 (أنتقل الى جامعة النهرين ،1970 :          تاريخ التعيين
  مساعد أستاذ :           اللقب العلمي

 طلعت اليعقوبي دارا 5
   1946اربيل  –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 تصميم معماري :    ألختصاص الدقيقا
  1980العراق  –جامعة بغداد  –ماجستير :المؤهالت العلمية      

  1970 :          تاريخ التعيين
  مدرس :           اللقب العلمي

 اال كندر ايفانوفتا 6
 1943 -تحاد السوفيتي اإل:    محل وتاريخ الوالدة

 تحاد السوفيتياإل –هندسة معمارية  –دبلوم عالي  :المؤهالت العلمية      
  مهندس -1970  :          تاريخ التعيين

 
 هيثم خورشيد سعيد السعودي 7

                                              1938بغداد  -: العراق   محل وتاريخ الوالدة
 تصميم معماري :    ألختصاص الدقيقا

 -1964فرنسا  –باريس –للفنوناألكاديمية العليا  –ماجستير :المؤهالت العلمية      
   .1196 -1957  العراق –جامعة بغداد  -كلية الهندسة  –بكالوريوس ،  1971

 )2007-10 -2 (تقاعد في، 1971  :          تاريخ التعيين
  أستاذ مساعد :           اللقب العلمي

 

 فائدة نوري سليم عطو 8
   1953مندلي  –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 تصميم حضري :    ألختصاص الدقيقا
 1984 الواليات المتحدة األمريكية – M.I. F –ماجستير  :المؤهالت العلمية      

  1975  :          تاريخ التعيين
  ستاذ مساعدأ :           اللقب العلمي

9 
 
 
 

 

 فؤاد جبرائيل بهنام حداد
                                          1941الموصل  -: العراق   محل وتاريخ الوالدة

 تصميم المشاريع الصناعية :    ألختصاص الدقيقا
المانيا الشرقية  –جامعة الهندسة المعمارية والمدنية  -دبلوم  :المؤهالت العلمية      

 .1963نيا الشرقية  الما –جامعة الهندسة المعمارية والمدنية  –بكالوريوس  ،1966
 (متوفي )، 1973  :          تاريخ التعيين
   مدرس :           اللقب العلمي
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 ياسر حكمت عبد المجيد  10
                                                      1937بغداد  – : العراق   محل وتاريخ الوالدة

 نظرية تصميم ومنطق :    ألختصاص الدقيقا
 –لندن  )(A.Aالجمعية المعمارية  –هندسة معمارية  –دبلوم :المؤهالت العلمية      

خريج المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (المرحلة  ، 1963 المملكة المتحدة
المملكة  –لندن  – )A.A(دراسة الهندسة المعمارية  في الجمعية المعمارية الثانية)، 
  .1963 -1956 – المتحدة

 ) 2008 -10 -31 في( تقاعد  ،1974  :          تاريخ التعيين
  مدرس :           اللقب العلمي

 

 د.خالد داود سلمان السلطاني 11
                                        1941الصويرة   -العراق :   محل وتاريخ الوالدة

 عمارة عربية ونظرية عمارة:    ألختصاص الدقيقا
       اإلتحاد السوفيتي  –معهد موسكو المعماري  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

 .1966 -1960تحاد السوفيتي  إلا –معهد موسكو  المعماري  -دبلوم   ،1973 -1969
  1974 :           تاريخ التعيين
 استاذ مساعد :           اللقب العلمي

 

 عاطف محارب السهيري 12
                                               1945قلعة صالح  -العراق  :   محل وتاريخ الوالدة

 تصاميم معمارية  :    ألختصاص الدقيقا
 المملكة المتحدة –المعهد الملكي البريطاني  -دكتوراه   :المؤهالت العلمية      

 ، 1970 – 1968 المملكة المتحدة –بليموث بولتكنك  -، دبلوم  1972 – 1970
 .1968 – 1964 المملكة المتحدة –بليموث بولتكنك  -بكالوريوس 

 )2008 -12- 31 في(تقاعد ، 1974  :          تاريخ التعيين 
 أستاذ :           اللقب العلمي

 

 بطرس خمو متي خمو  13
                                            1944 دهوك -: العراق   محل وتاريخ الوالدة 
 سكانإ :    ألختصاص الدقيقا

 1971 - 1969المملكة المتحدة  –جامعة ليفربول –ماجستير  :المؤهالت العلمية      
  .1967 – 1962 العراق – بغدادجامعة  - الهندسة كلية  –بكالوريوس 

 )2007-12-5 في(تقاعد ، 1974  :          تاريخ التعيين
  مدرس :           اللقب العلمي

 

 عباس عبد الرزاق كبة 14
 1946حيرة ال -العراق :    محل وتاريخ الوالدة

 أسكان وتخطيط مدن :    ألختصاص الدقيقا
المانيا  -جامعة َاخن / قسم الهندسة المعمارية -ماجستير  :المؤهالت العلمية      

المانيا  -جامعة َاخن / قسم الهندسة المعمارية -دبلوم ، 1972-1968األتحادية 
 . 1968-1966 األتحادية

 )2010 -12 -31 في(تقاعد ، 1975 :          تاريخ التعيين 
  مدرس :           اللقب العلمي
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 خالد ثابت سعيد الراوي  15
   1941بغداد  –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 عمارة عراقية  :    ألختصاص الدقيقا
جامعة  –بكالوريوس ،  1990 -جامعة بغداد  -ماجستير :المؤهالت العلمية      

  .1966 –بغداد 
 1975  :          التعيين تاريخ

  مساعد مدرس :           اللقب العلمي

 الدكتور عادل محمد صالح زكي  16
.                                             1930بغداد  -: العراق   محل وتاريخ الوالدة

 التصميم الحضري  –سكان إتخطيط و :    ألختصاص الدقيقا
  - 1978 المملكة المتحدة –شفيلد  –جامعة شفيلد  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

 الواليات المتحدة األمريكية -شيكاغو –معهد النوى التكنولوجي  -ماجستير ،1982
  – 1956 المملكة المتحدة  -لندن  – A-Aكلية ال  -دبلوم عالي  ، 1967 - 1965
  .1956 – 1950 المملكة المتحدة  -لندن  -سمث كلية هامر -دبلوم عالي  ،1957

   )2011-5 -11 (توفي في،1976:           تاريخ التعيين
  أستاذ مساعد :           اللقب العلمي

 

17 
 

   عدنان عبد الرحمن رشيد الدكتور 
                                             1943 بغداد -: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 ابنية صحية ومستشفيات :    ألختصاص الدقيقا
الواليات - A&Mجامعة تكساس   -دكتوراه تصميم بيئي :المؤهالت العلمية      

الواليات  –جامعة ميشكن  –ماجستير هندسة معمارية ،1979 المتحدة األمريكية
المملكة  –كلية بورتسموث  –دبلوم هندسة معمارية ، 1975 المتحدة األمريكية

  . 1969 المتحدة
 1980  :          تاريخ التعيين
   مساعد أستاذ :           اللقب العلمي

 

18 
 

 حسان شيرزاد  إشيرين 
                                                        1953بغداد  -: العراق   محل وتاريخ الوالدة

 تصميم معماري والحفاظ على التراث :    ألختصاص الدقيقا
الواليات المتحدة  –دنفر  –جامعة كولورادو  –ماجستير  :المؤهالت العلمية      

العراق  –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –بكالوريوس ، 1980  - 1977 األمريكية
1971- 1976.  

 1980  :          تاريخ التعيين
 ستاذ مساعدأ :           اللقب العلمي

 

 الدكتورة سعاد عبد علي مهدي 19
 1957 - الواليات المتحدة األمريكية:    محل وتاريخ الوالدة

 نظرية عمارة :    ألختصاص الدقيقا
 1995العراق  -جامعة بغداد –كلية الهندسة  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

 1980  :          تاريخ التعيين
  مدرس :           اللقب العلمي

 الدكتورة هدير أسماعيل عبد الحميد مرزة  20
 1959بغداد  –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 إسكان وتخطيط :    ألختصاص الدقيقا
 1999العراق  –جامعة بغداد  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

 1982  :          تاريخ التعيين
 مساعد أستاذ :           اللقب العلمي
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 فهمي بشير عبد األحد مراد  21
                                                   1944الموصل  -: العراق   محل وتاريخ الوالدة

 تصميم البيئةهندسة و:    ألختصاص الدقيقا
المملكة  -لندن – الكلية الجامعة –ماجستيرهندسة معمارية  :المؤهالت العلمية      

-1967 العراق –جامعة بغداد  –كالوريوس كلية الهندسة ب ،1981 –1979 المتحدة
1972 

 1982  :          تاريخ التعيين
 مساعدستاذ أ :           اللقب العلمي

 

 براهيم حقيإالدكتور سامي  22
   1935بغداد  –العراق :    محل وتاريخ الوالدة

 تصميم طباعي :    ألختصاص الدقيقا
المانيا  –جامعة درزدن  –كلية الفنون الجميلة  -دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

 ،المانيا الشرقية–جامعة درزدن  –كلية الفنون الجميلة  -ماجستير ،1972الشرقية 
المانيا الشرقية  –كلية الهندسة  –درزدن  جامعة –بكالوريوس هندسة معمارية 

1967. 
 )2000عام  فيتقاعد (،1982 :          تاريخ التعيين 

 أستاذ :           اللقب العلمي

 

 الدكتورة حنان محمد احمد حسين الجميلي 23
   1959بغداد  –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 عمارة وبيئة :    ألختصاص الدقيقا
 1999العراق  –جامعة بغداد  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

   ،(إستقاله)1982 :          تاريخ التعيين
  أستاذ مساعد :           اللقب العلمي

 الدكتورة حفصة رمزي صديق العمري  24
   1960بغداد  –العراق :    محل وتاريخ الوالدة

 عمارة أسالمية :    ألختصاص الدقيقا
 2000العراق  –جامعة بغداد  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

 أنتقلت الى جامعة الموصل ) ،(1984  :          تاريخ التعيين
  أستاذ  :           اللقب العلمي

 الدكتورة نادية عبد المجيد سعيد سالم  25
  1961بغداد  –: العراق    الوالدةمحل وتاريخ 

 عمارة اسالمية :    ألختصاص الدقيقا
 1998العراق  –جامعة بغداد  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

معهد العالي للتخطيط الحضري واألقليمي عام الأنتقلت الى ( ،1984  :          تاريخ التعيين
2010( 

   مساعدأستاذ  :           اللقب العلمي

 الدكتورة أنعام أمين محمد صالح البزاز 26
  1963ميسان  –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 تصميم حضري ونظرية عمارة  :    ألختصاص الدقيقا
 1998العراق  –جامعة بغداد  –دكتوراه  : :المؤهالت العلمية      

 1985  :          تاريخ التعيين
  مساعد أستاذ :           اللقب العلمي
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 الدكتورة جنان عبد الوهاب عبد الرزاق كاظم 27
 1961 - الواليات المتحدة األمريكية:    محل وتاريخ الوالدة

 الحفاظ على التراث المعماري :    ألختصاص الدقيقا
 2000العراق  –جامعة بغداد  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

  1986 :          تاريخ التعيين
  مساعد أستاذ :           اللقب العلمي

 الدكتورة قبيلة فارس حمود حسين المالكي  28
   1962بغداد  –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 عمارة عربية أسالمية :    ألختصاص الدقيقا
 1996العراق  –جامعة بغداد  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

  1986 :          تاريخ التعيين
 أستاذ :           اللقب العلمي

 الزبيديسلمان  صباح الدكتورة مها 29
 1964بغداد  –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 وبيئةعمارة  :    ألختصاص الدقيقا
  2007 العراق – جامعة بغداد – دكتوراه:المؤهالت العلمية      

 1986 :          تاريخ التعيين
  مدرس :           اللقب العلمي

 الدكتورمظفر علي الجاربري 30
.                                             1937بغداد  -: العراق   محل وتاريخ الوالدة

 تخطيط حضري وأسكان  :    ألختصاص الدقيقا
جامعة  -ماجستير  ،1981بولونيا  -بوليتكنيك  -دكتوراه :المؤهالت العلمية      

 -جامعة طوكيو  -بكالوريوس  ، 1968 الواليات المتحدة األمريكية – IIIشيكاغو
 .1965اليابان 

في المعهد العالي للتخطيط الحضري واألقليمي، أنتقل  1977:           تاريخ التعيين
  )2010 - 2 - 22 في (تقاعد ،1990الى قسم الهندسة المعمارية 

 أستاذ  :           اللقب العلمي

 

 الدكتورهشام عدنان عبود أحمد العزاوي 31
   1961بغداد  –: العراق    محل وتاريخ الوالدة

 فلسفة تصميم حضري :    ألختصاص الدقيقا
 1998العراق  –جامعة بغداد  –دكتوراه  :المؤهالت العلمية      

  1992 :          تاريخ التعيين
  مدرس :           اللقب العلمي

 

 موظفون متميزون
 عبد المجيد أسيل عبد الحميد 1

  1948بغداد  –العراق :    محل وتاريخ الوالدة
 الجامعة المستنصرية –كلية اآلداب  –بكالوريوس مكتبات  :المؤهالت العلمية      

 ) 2011 - 5 - 19 في (تقاعد 1975 :          تاريخ التعيين
                     الوظيفي       : أمينة مكتبة قسم الهندسة المعمارية العنوان

كان لها دور كبير في تأسيس وتنظيم وتشغيل مكتبة قسم الهندسة المعمارية (إحدى كبريات 
 .عامًا 25المكاتب المعمارية المتخصصة في الجامعات العراقية ) ولمدة 
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  المحور العلمي 

           

للدراسات  المعـايير المعتمدة في مناهج قسم الهندسة المعماريةالشهادة الممنوحة و       
   2012-2011 األولية

ويكون المعمارية خريجي الدراسات االولية شهادة البكالوريوس في الهندسة  المعماريةيمنح قسم الهندسة         
 ) سنوات5النظام الدراسي (سنوي) مدة الدراسة هي (

 ساعة 4545    مجموع الساعات الدراسات األجمالية  �
 ساعة 2145      مجموع الساعات النظرية األجمالية  �
 ساعة 2400       مجموع الساعات العملية األجمالية  �
 وحدة تدريسية 216                     عدد الوحدات األجمالية  �

 

 
 

 الى الساعات العملية في الدراسات األولية نسبة الساعات النظريةالشكل البياني يوضح 
 
 

 
 

 في الدراسات األوليةالدراسية ونسبها  المواد الشكل البياني يوضح نوعية

 

مجموع الساعات  
النظرية اآلجمالية  

47.2% 
 

وع الساعات  ممج
العملية اآلجمالية  

52.8% 
 

المواد  
االساسية  

14.8% 
المواد  
الثقافية  

2.7 % 

المواد  
الهندسية  

82.5  
% 
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 للدراسات العليا المعـايير المعتمدة في مناهج قسم الهندسة المعماريةالشهادة الممنوحة و
   2012-2011 مرحلة الماجستير)(

 :األتيةلالختصاصات  في علوم الهندسة المعمارية  الماجستيرة شهادالقسم يمنح      

 البيئة وتكنولوجيا العمارة. �
 نظرية العمارة والعمارة األسالمية. �
 األسكان والتصميم الحضري �

 ة لكل طالب تحددها لجنة القبول بعد المقابلة  قاألختصاصات الدقي    

وحrrrدة  14الفصrrل الدراسrrrي األول يغطrrrي األختصاصrrات العامrrrة للدراسrrrة المعماريrrة ويشrrrمل     �
 دراسية

وحrrدة  12الدراسrrي الثrrاني يغطrrي األختصاصrrات الدقيقrrة للدراسrrة المعماريrrة وبواقrrع        الفصrrل �
 دراسية

  وحدة 26مجموع الوحدات للسنة التحضيرية           �
 وحدة 10  رسالة                   مجموع الوحدات لل �
 وحدة  36     م للوحدات                 المجموع العا �

 
 الشكل البياني يوضح نسبة الوحدات الدراسية في مرحلة الماجستير

 للدراسات العليا المعـايير المعتمدة في مناهج قسم الهندسة المعماريةالشهادة الممنوحة و
   2012-2011 )الدكتوراهمرحلة (

 في الهندسة المعمارية   فلسفة شهادة الدكتوراهيمنح القسم      

 وحدة  28  )للمواضيع النظرية(  مجموع الوحدات للسنة البحثية �
              وحدة 32                           لألطروحةمجموعة الوحدات  �
 وحدة  60                                 مجموع الوحدات الكلية  �

 
 يوضح نسبة الوحدات الدراسية في مرحلة الدكتوراهالشكل البياني 

مجموع 
الوحدات 
للسنه 

 التحضيرية
72% 

مجموع 
الوحدات 
 للرساله
28% 

مجموع 
الوحدات  

 للسنه البحثية
47% 

مجموع 
الوحدات  
 لألطروحة

53% 
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 2012 – 2011للعام الدراسي المعمارية مفردات مناهج قسم الهندسة 

 
 )المرحلة االولى( الدراسات األوليةمفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات )

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات )

 عملي نظري عملي نظري
 8 2 8 2 12 التصميم المعماري 101هـ ع هـ 
 2 1 2 1 4 الرسم المعماري 102هـ ع هـ 
 4 - 4 - 3 الرسم اليدوي 103هـ ع هـ 
 - 2 - 2 4 مبادئ الفن والعمارة 104هـ ع هـ 
 - I 4 2 - 2تركيب مباني  105هـ ع هـ 
 - 2 - 2 4 الرياضيات 106هـ ع س 
 I 4 1 2 1 2الحاسبات  107هـ ع س 
 - 2 - 2 4 اللغه العربية 108هـ ع س 
 - I 4 2 - 2اللغة االنكليزية  109هـ ع س 
 - 2 - 2 4 حقوق االنسان 110هـ ع س 

 16 16  16 16 47 المجموع
 32 32 عدد الساعات االسبوعية

 
 

 الثانية)الدراسات األولية (المرحلة مفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي نظري عملي نظري
 8 2 8 2 12 التصميم المعماري 201هـ ع هـ 
 2 1 2 1 4 رسم واظهار معماري 202هـ ع هـ 
 4 - 4 - 3 الرسم اليدوي 203هـ ع هـ 
 II 6 2 3 2 3تركيب مباني  204هـ ع هـ 
 - I 4 2 - 2االنشاءات  205هـ ع هـ 
 - I 4 2 - 2تاريخ عماره  206هـ ع هـ 

المنطق ومنهجية  207هـ ع هـ 
 - - - 2 2 التصميم

 II 4 1 2 1 2الحاسبات  208هـ ع س 
 - II 4 2 - 2اللغة االنكليزية  209هـ ع س 
 - 2 - 2 4 الحرية والديمقراطية 210هـ ع س 

 19 14 19 16 47 المجموع
 33 35 عدد الساعات االسبوعية
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 الدراسات األولية (المرحلة الثالثة)مفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي نظري عملي نظري
 10 2 10 2 14 التصميم المعماري 301هـ ع هـ 
 III 6 2 3 2 3تركيب مباني  302هـ ع هـ 
 II 4 2 1 2 1االنشاءات  303هـ ع هـ 
 - 2 - 2 4 مبادئ التخطيط 304هـ ع هـ 
 - II 4 2 - 2تاريخ العمارة  305هـ ع هـ 
 - - - 2 2 خدمات صحية 306هـ ع س 
 - 2 - - 2 خدمات تكييف 307هـ ع س 
 - - - 2 2 خدمات اناره 308هـ ع س 
 III 4 1 2 1 2الحاسبات  309هـ ع س 
 - 2 - - 2 اساليب الحفاظ 310هـ ع س 

 16 15 16 15 44 المجموع
 31 31 عدد الساعات االسبوعية

 
 

 الدراسات األولية (المرحلة الرابعة)مفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

  الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي نظري عملي نظري
 10 2 10 2 14 التصميم المعماري 401هـ ع هـ 

تصميم الفضاءات  402هـ ع هـ 
 - - 3 1 2 الداخلية

تصميم الفضاءات  403هـ ع هـ 
 3 1 - - 2 الخارجية

 - 2 - 2 4 تقنيات بناء متقدمة 404هـ ع هـ 
 - - - 2 2 تخطيط اسكاني 405هـ ع هـ 
 - 2 - - 2 اسكان 406هـ ع هـ 
 - 2 - 2 4 نظريات عمارة 407هـ ع هـ 
 - 2 - 2 4 عمارة عربية اسالمية 408هـ ع هـ 
 - - - 2 2 عمارة ومناخ 409هـ ع هـ 
 - 2 - - 2 صوتيات العمارة 410هـ ع هـ 

نظريات التصميم  411هـ ع هـ 
 - 2 - - 2 الحضري

 - - 2 1 2 المساحة 412هـ ع س 
 13 15 15 14 42 المجموع

 28 29 عدد الساعات االسبوعية
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 )الخامسةمفردات منهاج الدراسات األولية (المرحلة 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

  الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي نظري عملي نظري
 - - 9 3 7 التصميم المعماري 501هـ ع هـ 
 15 3 6 2 15 األطروحة 502هـ ع هـ 
 - - - 2 2 مواصفات وتخمين 503هـ ع هـ 
 - 2 - - 2 ممارسة مهنية 504هـ ع هـ 

نظريات التصميم  505هـ ع هـ 
 - - - 2 2 المعماري

 - 2 - - 2 نظريات النقد المعماري 506هـ ع هـ 

عماره  عراقية  507هـ ع هـ 
 - - - 2 2 معاصرة

 - 2 - - 2 عمارة عربية معاصرة 508هـ ع هـ 
 - 2 - - 2 فلسفة العمارة 509هـ ع هـ 

 15 11 15 11 36 المجموع
 26 26 عدد الساعات االسبوعية

 
 
 

 مشترك لعموم االختصاصات (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
رمز المادة 

 النظري العملي الدراسية
 601هـ ع هـ  تصميم معماري متقدم 1 4 3
 602هـ ع هـ  العمارة العربية األسالمية 2 - 2
 603هـ ع هـ  منهجية بحث 2 - 2
 604ع هـ  هـ عمارة ومناخ 2 - 2
 605هـ ع هـ  نظرية عمارة 2 - 2
 606هـ ع هـ  تكنولولجيا البناء المتقدم 2 - 2
 607هـ ع س  اللغة اإلنكليزية 2 - 1

اللغة العربية وأسلوب  2 - مستوفي
 608هـ ع هـ  كتابة البحث

 المجموع 15 4 14
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 وتكنولوجيا العمارة البيئةاختصاص  (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
رمز المادة 

 النظري العملي الدراسية

تصميم معماري  1 4 3
 609هـ ع هـ  متخصص

 610هـ ع هـ  علم النفس البيئي 2 - 2
 611هـ ع هـ  التكنولوجيا والعمارة 2 - 2
 612هـ ع هـ  صوتيات العمارة 2 - 2
 613هـ ع هـ  )1(أختياري  2 - 1
 614هـ ع هـ  )2(أختياري  2 - 1
 615هـ ع س  اللغة اإلنكليزية 2 - 1

 المجموع 13 4 12
 

 اختصاص نظرية العمارة والعمارة االسالمية )الثاني(الفصل الدراسي ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
رمز المادة 

 النظري العملي الدراسية

تطبيقات في الحفاظ  1 4 3
 616هـ ع هـ  والتصميم

 617هـ ع هـ  فلسفة ونقد عمارة 2 - 2
 618هـ ع هـ  التاريخ والنقد 2 - 2

والتطبيق في العمارة الفكر 2 - 2
 619هـ ع هـ  العربية األسالمية

 620هـ ع هـ  )1(أختياري  2 - 1
 621هـ ع هـ  )2(أختياري  2 - 1
 615هـ ع س  اللغة اإلنكليزية 2 - 1

 المجموع 13 4 12
 

 اختصاص أسكان وتصميم حضري (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
رمز المادة 

 النظري العملي الدراسية

تطبيقات في التصميم  1 4 3
 622هـ ع هـ  الحضري

نظريات التصميم  2 - 2
 623هـ ع هـ  الحضري

 624هـ ع هـ  أقتصاديات اإلسكان 2 - 2
 625هـ ع هـ  مفردات إسكانية 2 - 2
 626هـ ع هـ  )1(أختياري  2 - 1
 627هـ ع هـ  )2(أختياري  2 - 1
 615هـ ع س  اللغة اإلنكليزية 2 - 1

 المجموع 13 4 12
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  )األول(الفصل الدراسي  الدكتوراهمفردات منهاج 

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
رمز المادة 

 النظري العملي الدراسية
 701هـ ع هـ  نظريات معمارية 2 - 2
 702هـ ع هـ  منهجية بحث 2 - 2
 703هـ ع هـ  فكر العمارة العربية األسالمية 2 - 2
 704هـ ع هـ  نظريات التصميم الحضري 2 - 2
 705هـ ع هـ  )1أختياري ( 2 - 2
 706هـ ع هـ  )2أختياري ( 2 - 2
 707هـ ع س  اللغة اإلنكليزية 2 - 2

 المجموع 14 - 14
 

 )الثاني(الفصل الدراسي  الدكتوراهمفردات منهاج 

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
رمز المادة 

 النظري العملي الدراسية
 708هـ ع هـ  فلسفة عمارة 2 - 2
 709هـ ع هـ  فلسفة علم 2 - 2
 710هـ ع هـ  مناقشة بحث األختصاص 2 - 2
 711هـ ع هـ  التكنولوجيا والعمارة  2 - 2
 712هـ ع هـ  )3أختياري ( 2 - 2
 713هـ ع هـ  )4أختياري ( 2 - 2
 714هـ ع س  اللغة اإلنكليزية 2 - 2

 المجموع 14 - 14

 
 مكانيات القسمإ

 على: المعماريةقسم الهندسة  يحتوي
 

  محاضراتقاعة   .1

بنظام صوتي وشاشة مجهزة محمد مكية)  قاعة محاضرات كبيرة (قاعةيوجد في قسم الهندسة المعمارية 
LCD  ونظام تبريد ،شاشة بيضاء للعرض مع امكانيات للعرضDATA SHOW ، تستعمل وشاشة ذكية

 العليا.للمؤتمرات والندوات المنعقدة في القسم باإلضافة الى مناقشة طالب الدراسات 
 

  

 قاعة محمد مكية
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 دراسيةالقاعات ال .2

شاشة بيضاء للعرض مع  ونظام تبريد، LCDوشاشة ، نظام تبريدب مجهزةقاعات دراسية  خمستوجد 
مخصصة للدراسات النظرية تستعمل من قبل طالب  ضافة الى الشاشات الذكية،إ، DATA SHOWمكانيات للعرض إ

 الدراسات األولية والعليا . 
 

 

 قاعة دراسية

 

 سم امرال .3

 DATAشاشة بيضاء للعرض مع امكانيات للعرض، LCDوشاشة  مكيفات هواءب مجهزةمراسم ثمانية جد تو
SHOW، تستعمل من قبل طالب الدراسات األولية للمراحل كافة .لوحات عرض  فضال عن ، 
 

  
 مراسم الدراسات األوليةصور من 

 

 اليدويالرسم  قاعة .4

اهم التقنيات المستخدمه في اساسيات الرسم فيها  الدراسات األولية (المرحلة األولى والثانية)طالب  يمارس
 الحـر مثل أقالم الرصاص واقالم التحبير، واالقالم الخشبية الملونه، االلوان المائية، الوان البوستر، االلوان الزيتيه

 . DATA SHOWمكانيات للعرض شاشة بيضاء للعرض مع ا ، LCDوشاشة  على مكيفات هواء مجهزة
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 معرض للرسم اليدوي                                    اليدويالرسم  قاعة                              

 

 

 مكتبة القسم .5

الف كتاب حديث ورصين يجرى تحديثها سنويا من خالل  15 تحتوي مكتبة قسم الهندسة المعمارية على  
دايا تقديرية من السادة العديد من الكتب الحديثة التي يستلمها القسم كه فضال عنشراء الكتب من المعارض المحلية 

 450 علىكتبة االلكترونية الذي يحتوي تحتوي مكتبة قسم الهندسة المعمارية ايضا على ركن من الم الزائرين كما
كما زودت  ختلفةمختصاصات العلمية الإلمن احدث الكتب االلكترونية التي تغطي ا تعد التيتاب الكتروني وك

  المكتبة بتقنيات الفهرست األلكتروني.
 

 
 قسم الهندسة المعماريةمكتبة 

 

 

 مختبر الحاسبات للدراسات العليا .6

وهو حاسبة  14يحوي على والدكتوراه) (الماجستيرطلبة الدراسات العليا يقدم هذا المختبر خدماته الى        
البرامجيات  إستعمالمنفصل تماما عن مختبر الحاسبات للدراسات االولية وفيه يستطيع طلبة الدراسات العليا 

 . باألنترنيت ذلك يقدم هذا المختبرخدمة فضال عنالهندسية 
  

  



1921 
90

 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد
صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

  
  المعماريةالهندسة  قسم

 

 2012نيسان   
 195 

 
 

 
 مختبر الحاسبة للدراسات العليا

 
 

 األوليةمختبر الحاسبات للدراسات  .7

 البرامجيات الهندسية تطبيقلحاسبة  30 مجهز ب األوليةيقدم هذا المختبر خدماته الى طلبة الدراسات       
في مادة الحاسوب الجانب العملي لطلبة المراحل الدراسية (األولى والثانية  ظهار المعماريإلالمخصصة للرسم وا

 والثالثة).
 

 
  ظهاراإلمختبر  .8

صغيرة وكبيرة طابعات على والعليا يحوي  األوليةيقدم هذا المختبر خدماته الى طلبة الدراسات      
والدراسات وخاصة للمراحل الدراسية الرابعة والخامسة  مشاريع الطالبلطبع ، متنوعة وراسم خرائط  حاسباتو

 العليا.

  
 

 والعلياعرض لمشاريع طلبة قسم الهندسة المعمارية األولية 
 
 مختبر الصوت .9

المواصفات ،يضم  ألحدث، وتم تحديث بعض منظوماته وفقا 1980تأسيس مختبر الصوت منذ  لقد تم    
س الضوضاء والعمل جار على اسات الصوتية واألختبارات الخاصة بالعزل الصوتي وقياجهاز للقي 20أكثر من 
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العلمية ذات العالقة وكذلك دوائر الدولة المعنية بالدراسات تطويره ليقدم اإلمكانات الخدمية للقسم وباقي األقسام 
 .البيئية

 

 
 ورشة لعمل الموديالت .10

، من خالل الموديالت ثالثية األبعاد نظرًا لخصوصية الدراسة المعمارية وأهمية تجسيد التصاميم المعمارية   
 لذلك ، والعمل جار لتطويرهافقد تم أستحداث ورشة لعمل الموديالت زودت باألجهزة واألدوات الضرورية 

 وتزويدها باحدث األمكانيات.
 

 

  
 عرض موديالت طلبة قسم الهندسة المعمارية

 
 
 

 مختبر التصوير .11

تم تطوير مختبر التصوير الذي أسس منذ ثمانينات القرن المنصرم من خالل تزويده باحدث األجهزة 
توثيق التصاميم  فضال عنتجرى بالقسم ،  التي والثقافيةاأللكترونية وذلك لغرض توثيق الفعاليات العلمية 

 والموديالت التي يقوم الطلبة بانجازها وباشراف اعضاء الهيئة التدريسية للمراحل الدراسية المختلفة.  
 

      
 

  التصويرفي باالضافة الى مشاركات الطلبة  للمؤتمرات والندوات المقامة في القسم عرض للصورالفوتغرافية
    معارض قسم الهندسة المعماريةوعرضها في  
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  محور الطلبة 

 القسم وخريج

 
 

 موزعين المعماريةقسم الهندسة في والعليا الدراسات األولية خريجي أعداد الشكل البياني يوضح 
 2011-2010ولغاية العام الدراسي   2000 -1999من  الدراسيةالسنوات  حسب 

 

 
 
 الهندسة المعماريةيوم تخرج  طلبة  قسم 
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62 اعداد طالب الدراسات األولية 69 45 61 44 44 55 36 58 41 49 35
13 اعداد طالب الماجستير 27 15 7 7 8 19 7 16 7 10 11
2 اعداد طالب الدكتوراه 3 3 5 2 4 5 4 2 1 5 2
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 أسماء الطلبة الثالثة األوائل لقسم الهندسة المعماريه

        
جامعة بغداد  -لثالثة األوائل لقسم الهندسة المعماريه في كلية الهندسةايوضح الجدول التالي أسماء الطلبة      

.2011-2010 ولغاية 2000-1999 وتسلسالتهم ومعدالتهم لألعوام الدراسية من  
 

 سنة التخرج المعدل التسلسل اسم الطالب ت
  2000-1999 86.322 األول شنيار عبد اهللا الجرار وائل 1
  2000-1999 86.120 الثاني وسام عبد الرزاق العيداني سنان 2
 2000-1999 84.977 الثالث حسين محمد القهوائي سارة 3
 2001-2000 87.538 األول جعفر هادي الياسري شرق 4
 2001-2000 84.945 الثاني ساجت عويد القيسي حسام 5
 2001-2000 83.691 الثالث سامي منصور ابونا روني 6
 2002-2001 84.269 األول مها ماجد صالح العاني 7
 2002-2001 81.911 الثاني أريج جالل ِابراهيم حيدو 8
 2002-2001 81.341 الثالث فادي ضياء شوكت الخوري 9

 2003-2002 82.534 األول المنعم خريبط التميميأسامه عبد  10
 2003-2002 82.526 الثاني هشام عالء حسين السعدي 11
 2003-2002 81.804 الثالث أنس حميد مجيد جعفر الجبوري 12
 2004-2003 85.309 األول عمر نزار داوود العاني 13
 2004-2003 84.311 الثاني رنا مجيد ياسين الدراجي 14
 2004-2003 83.660 الثالث بطرس خمو متي خمو فرح 15
 2005-2004 86.581 األول لينور سعد يوسف 16
 2005-2004 86.324 الثاني مهدي سهيل مهدي الكليدار 17
 2005-2004 80.308 الثالث محمد ضياء صالح الجميلي 18
 2006-2005 84.680 األول أمال فاضل خنجر 19
 2006-2005 84.239 الثاني شيرمين أحمد يوسف 20
 2006-2005 83.393 الثالث سنا لطيف أحمد 21
 2007-2006 83.369 األول أزهار طارق أحمد 22
 2007-2006 83.205 الثاني نصير ناظم عبد الحميد 23
 2007-2006 82.180 الثالث نور موفق علوان 24
 2008-2007 85.195 األول ِايفاد راغب خضر نشمي 25
 2008-2007 83.901 الثاني الدين شمس الدين هاله عالء 26
 2008-2007 81.332 الثالث رنا خالد ِاسماعيل 27
 2009-2008 87.115 األول حيدر عقيل علي 28
 2009-2008 85.049 الثاني فرح فائق حنا ِاليا 29
 2009-2008 84.802 الثالث أسامه صباح محمد مهاوش 30
 2010-2009 86.344 األول أمنه باسم محمد صالح 31
 2010-2009 85.954 الثاني ِاسراء هاشم كرم 32
 2010-2009 85.712 الثالث فراس علي مجيد 33
 2011-2010 88.881 األول أحمد عصام علي عبيد 34
 2011-2010 81.780 الثاني ٍابراهيم خليل ٍابراهيم شرقي 35
 2011-2010 80.160 الثالث هدير أديب عباس احمد 36
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  المعماريةالمتخرجين من قسم الهندسة  صور الطلبة

 
 2011 – 2010للعام الدراسي   المعماريةخريجو قسم الهندسة 

 
 
 
 

 
 

 2010 - 2009للعام الدراسي   المعماريةخريجو قسم الهندسة 
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 2009 – 2008للعام الدراسي   المعماريةخريجو قسم الهندسة 

 
 
 

 
 2008 - 2007للعام الدراسي   المعماريةخريجو قسم الهندسة 
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 2007 – 2006للعام الدراسي   المعماريةخريجو قسم الهندسة 

 
 
 

 
 

 2004 - 2003للعام الدراسي   المعماريةخريجو قسم الهندسة 
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  محور خدمة المجتمع 

 
        

األكاديمية عبر التأهيل  فضال عنعالية في الخبرة األستشارية أن لقسم الهندسة المعمارية أمكانيات  
وقد حرص القسم على  المحلية والعالمية الندوات والمؤتمرات العلمية المشاركة فيالعلمي لمنتسبيه والتواصل عبر

 تعزيز دوره في خدمة المجتمع من خالل التعشيق مع حقل العمل من خالل:
 

 :األتيةالتعاون مع كل من الوزارات والمؤسسات عقود أستشارية وفقًا أللية  �
 وزارة البلديات  -
 أمانة بغداد  -
 وزارة النقل  -
 وزارة الثقافة -
 واألسكان وزارة األعمار -
 مؤسسات حكومية -

 
 المشاركة في اللجان التحكيمية للعديد من المسابقا ت المعمارية في وزارات الدولة . �
 في الوزارات. الدوائر الهندسية المشاركة في اللجان األستشارية للعديد من �
 التفاهم لطلبة الدراسات العليا مع الوزارات ذات اإلختصاصات . عقود َالية التعاون ومذكرات �

 وزارة األعمارواألسكان -
 واألشغال العامةوزارة البلديات  -
 أمانة بغداد  -
  دائرة األوقاف العامة -
 الجامعات العراقية -
 

ئمية والمؤقتة في بعض وزارات الدولة والتي أسهمت في وضع الداالمشاركة في اللجان األستشارية  �
 البرامج الوظيفية والتوصيفية للكثير من المشاريع.

 اإلشراف الهندسي الميداني على الكثير من المشاريع في القطاع العام. �


