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اكضرررر يرررٍ  35سرررُخ خجررررح رررً اإلدارح وانزرررذرٌل انجررربيعً رررً انعررررا
وااليررربراد انعرثٍرررخ انًز رررذح اإلدارح واالسزشررربراد انهُذسرررٍخ انًعًبرٌرررخ
ورخطٍط انًذٌ ،خجرح انخهٍج انعرثً ً انهُذسخ ورخطٍط انًذٌ





اللغاث

دكزىراِ هُذسخ يعًبرٌخ ،كهٍخ انهُذسخ ،جبيعخ ثغذاد3883 ،
يبجسرررزٍر رخطررررٍط ركرررري ،يركررررر انزخطرررٍط ان كررررري واالقهًٍررررً
نهذراسبد انعهٍب ،جبيعخ ثغذاد1506 ،
ثكبنىرٌىس هُذسخ يعًبرٌخ ،كهٍخ انهُذسخ ،جبيعخ ثغذاد1501 ،
انضبَىٌخ انعبيخ ،رسهسم انسبدس عهى صبَىٌبد انعرا 1576 ،

انعرثٍخ  -انهغخ األو
االَكهٍرٌخ – ثطالقخ

سجل الخبزة
كبَىٌ أول -3813انىقذ
ان بضر
اٌهىل -3813كبَىٌ أول
3813

عًٍذ كهٍخ انهُذسخ /جبيعخ سبيراء
يعبوٌ عًٍذ كهٍخ انهُذسخ نهشؤوٌ االدارٌخ  /كهٍخ انهُذسخ  /جبيعخ
سبيراء

آرار -3885أٌهىل 3813
أٌهىل – 3885كبَىٌ أول
3880

رذرٌسً ً جبيعخ ركرٌذ /كهٍخ انهُذسخ /قسى انهُذسخ انًذٍَخ
رذرٌسً ً االيبراد انعرثٍخ انًز ذح:
 جبيعخ عجًبٌ نهعهىو وانزكُىنىجٍب /كهٍخ انهُذسخ /قسى انهُذسخ
انًعًبرٌخ  /عجًبٌ
 جبيعخ انشبرقخ /كهٍخ انهُذسخ /قسى انهُذسخ انًعًبرٌخ /انشبرقخ

3885 - 3884

رذرٌسً ً جبيعخ ركرٌذ /كهٍخ انهُذسخ /قسى انهُذسخ انًذٍَخ

3884 - 1553

يذٌر يكزت ان كبرح انهُذسً (يكزت هُذسً شخصً) /سبيراء

1553 - 506

ي ب ظخ صالح انذٌٍ
 يذٌر انزخطٍط انعًراًَ نهً ب ظخ

1506 - 1503

انزفرغ نذراسخ انًبجسزٍر

1503 - 1501

انخذيخ انعسكرٌخ /انهُذسخ انعسكرٌخ

المؤتمزاث العلميت

 يؤرًر انًعًبرٌٍٍ انضبًَ نُقبثخ انًهُذسٍٍ االردٍٍٍَ َ ،ى ثٍئخ يسزذايخ،
3888و
 انًؤرًر انعبنًً نهعًبرح االساليٍخ وانزصًٍى ،جبيعخ انشبرقخ،
IFIAD2008
 انًؤرًر انعهًً انهُذسً انضبنش نجبيعخ ثبثم ،كهٍخ انهُذسخ3811 ،و

االطاريح العلميت

 اطرورخ انذكزىراِ ثعُىاٌ :ثٍُخ انعًبرح ً ضىء انزصىر االساليً
 رسبنخ انًبجسزٍر ثعُىاٌ :انزجذٌذ ان كري نًذٌُخ سبيراء

 دراسخ رطجٍقٍخ نًذٌُخ، صُبئٍخ انروح ـ انًبدح ً انعًبرح انعرثٍخ االساليٍخ
سبيراء عهى ير انعصىر
 دراسخ َقذٌخ نهزصًٍى االسبسً نًذٌُخ سبيراء
 اسزخذاو اسهىة انًشبركخ انعبيخ ً رسى انًسزقجم ان كري نًذٌُخ
انججبٌش
ً رؤٌخ َقذٌخ نهسًبد انًًٍرح نهُسٍج ان كري االسالي
 Urban Sustainable Regeneration of Samarra City
 Urban Sustainable Regeneration of Samarra City
 Using of Paper Folding Art and Computer Software to
Produce Architectural Models
 Color Spaces Representation and Its Role in The
Architectural Design
 The Role of Economic Factors in The Growth and
Evaluation of The Phenomena of Urban Decay in The
City of Samarra
 The Impact of the Architectural Studio Technique on the
Development of Architectural Teaching and Learning:
Students of the Third Stage of the Architecture
Department as a Case Study
:كفبءح عبنٍخ ً ارذس ثرايج ان بسىة انزبنٍخ





Microsoft Office 2019
Autodesk AutoCAD Architecture 2019
Autodesk 3Ds Max Design 2019
Adobe Photoshop CC 2019

البحوث العلميت

المهاراث العلميت

