جبمعخ انمىصم /كهُخ انهىذسخ

سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
أًالً :انـبـيـبنـبث انـشـخـصـيـت
االطى

يبسٌ رببز عًز

انًزتبت انعهًيت

يذرص Lecturer
لظى ىنذطت انعًبرة – كهيت انينذطت – ربيعت انًٌصم

انتخصص

انتصًيى انحضزي ًانتخطيط

ريت انعًم

Mazin Jaber Omar

Urban Design & Planning
انزٌال

ىبتف انعًم
انبزيذ االنكتزًني

انزلى انٌظيفي

mazinjaber@uomosul.edu.iq

&

07701661575
mazinja62@yahoo.com

انًٌلع االنكتزًني

حـبنـيـبً :انًؤىالث انـعـهـًـيـت
انذررـت

طــنت انتخـزد

اطــى انزبيعـــت

انبهذ

انتخصص

الدكـتــــوراه
الماجســــتٌـر

1991

ربيعت بغذاد

انعزاق

انتخطيط انحضزي

البكالورٌـوس

1991

ربيعت بغذاد

انعزاق

انينذطت انًعًبريت

اسم انزذرَسٍ

رقم انهبرف

عىىان انجزَذ االنُكززووٍ

جبمعخ انمىصم /كهُخ انهىذسخ
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البحوث المنشورة
" أنماط التجمٌعات السكنٌة فً السكن المنفرد االسرة فً المدٌنة العراقٌة " مجلة هندسة الرافدٌن
7002/55/4
" تقٌٌم كفاءة استغالل األرض الحضرٌة السكنٌة بمدٌنة الموصل فً ضوء مبادئ التنمٌة المستدامة " .بحث
للفترة  7002/55/75-74المؤتمر الخامس العلمً فً
7002
منفرد .نشر فً (وقائع المؤتمر)
معهد التخطٌط الحضري واالقلٌمً للدراسات العلٌا – جامعة بغداد
نشر فً 7057 /70/5
" الصورة اإلستعارٌة فً العمارة العراقٌة المعاصرة " مجلة هندسة الرافدٌن
تارٌخ قبول النشر 7055/3/70:
" أثر التربٌة األولٌة فً المستوى االبداعً للطلبة الجامعٌٌن فً أقسام الهندسة المعمارٌة – جامعة الموصل
كحالة دراسٌة " نشر فً (وقائع المؤتمر) 7057
للفترة من تارٌخ  .7057/4/75-74أعمال المؤتمر العلمً الوطنً األول فً رحاب جامعة الموصل – كلٌة
الفنون الجمٌل برعاٌة كلٌة الفنون الجمٌلة – جامعة بغداد مع جامعة الموصل تحت شعار " الفن واجهة المجتمع
الحضارٌة"
" خصائص التنظٌم الفضائً لتصامٌم مركز الخدمات ضمن محالت سكنٌة مختارة من النسٌج السكنً الحضري
فً مدٌنة الموصل – دراسة تحلٌلٌة مقارنة " وتمت المشاركة به فً اعمال مؤتمر جامعة االزهر الهندسً الدولً
ونشر فً مجلة كلٌة الهندسة بجامعة
 7054عقد فً 7054 /57 /75-73
الثالث عشر  -القاهرة
االزهر (عدد خاص)
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" أثر التشكٌل الفضائً والمكانً فً كفاءة اإلشغال الوظٌفً لفضاءات التنزه المفتوحة فً النسٌج الحضري
تارٌخ قبول النشر :
7055/73/4
السكنً بمدٌنة الموصل " مجلة هندسة الرافدٌن
7055/6/6
" تمييى االضزار ًنظب انذيبر انذي نحك ببنًٌالع ًانشٌاخص انتبريخيت ًانتزاحيت في عًٌو يذينت انًٌصم،
ًفي يذينت انًٌصم انمذيًت خصٌصب " مؤرمز عهمٍ اقبمزه انهُئخ انعبمخ نّصبر وانززاس  -وسارح انضقبفخ وانسُبحخ
واِصبر رحذ شعبر (آصبروب ثُه رحذَبد انذمبر ومسؤونُخ انحمبَخ واالعمبر) عهً قبعخ مكزجخ انمزحف انعزاقٍ .
عقذ فٍ  8112/11/82ببغداد
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الندوات :
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 -7002المشاركة فً ندوة ( التنظٌم المكانً للفعالٌات الحضرٌة وأثرها على بنٌة مدٌنة الموصل) بالبحث
الموسوم " دعوة للبحث عن (النموذج الثالث) فً اإلسكان فً مدٌنتنا المعاصرة فً االسكان منفرد االسرة"
قسم الهندسة المعمارٌة والتً عقدت بالمنتدى العلمً بجامعة الموصل
 - 7050المشاركة فً ندوة " العمارة المعاصرة وإشكالٌات الهوٌة " فً قسم الهندسة – جامعة الموصل بالبحث
الموسوم " البحث عن الهوٌة فً العمارة العراقٌة المعاصرة أعمال المعمار قحطان عونً أنموذجا "
قسم الهندسة المعمارٌة عقدت بالمنتدى العلمً بجامعة الموصل
 - 7055المشاركة فً ندوة ( االسكان الراهن فً مدٌنة الموصل ) فً قسم الهندسة المعمارٌة – جامعة الموصل
بالبحث الموسوم " تقٌٌم البٌئة الحضرٌة السكنٌة فً األحٌاء الحدٌثة بمدٌنة الموصل فً ضوء مبادئ التنمٌة
دائرة االستثمار فً نٌنوى مع قسم الهندسة المعمارٌة عقدت على قاعة دجلة
المستدامة" .بتارٌخ 7055/5/3
بجامعة الموصل
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 - 7053المشاركة فً ندوة " مدٌنة الموصل عمرانا  ...الوضع الراهن وآفاق المستقبل " التً أقامتها بلدٌة
الموصل بالتعاون مع قسم الهندسة المعمارٌة – جامعة الموصل بالبحث الموسوم " تقٌٌم النمو فً المراكز الحضرٌة
فً مدٌنة الموصل" والتً انعقدت بتارٌخ  7053/3/72بلدٌة الموصل بالتعاون مع قسم الهندسة المعمارٌةوالتً
عقدت فً مبنى نقابة المهندسٌن بالموصل
 - 7053المشاركة بندوة القسم المعماري بجامعة الموصل بالبحث الموسوم " المؤشرات التخطٌطٌة فً تقٌٌم
مساحات االراضً للمناطق المحتملة للتوسع الحضري والسكنً فً مدٌنة الموصل  " 0202وقد عقدت الندوة
قسم الهندسة المعمارٌة والتً انعقدت بتارٌخ
تحت شعار " نحو صورة حضرٌة أفضل لمدٌنة الموصل"
7053/57/73
 " 7052خصوصٌة التجربة العراقٌة فً مشارٌع اعادة االعمار" مشاركة بورقة بحثٌة فً ندوة قسم هندسة
العمارة – كلٌة الهندسة  -جامعة الموصل ،تحت شعار ( اعمار مدٌنة الموصل ...االولوٌات والطموح والرؤٌة
المستقبلٌة) فً قسم الهندسة المعمارٌة انعقدت بتارٌخ 7052-3-72
 " 7052بعض التجارب المحلٌة والعالمٌة فً مشارٌع اعادة بناء المدن المدمرة " مشاركة بورقة بحثٌة فً
ندوة (الموصل واستشراف المستقبل) بمركز دراسات الموصل – جامعة الموصل .عقدت بالمنتدى العلمً واالدبً
بالجامعة بتارٌخ 7052/4/4
 - 8112عضو اللجنة التحضٌرٌة لندوة القسم (التصمٌم االساس لموقع جامعة الموصل – رؤٌة مستقبلٌة )
قسم الهندسة المعمارٌة والتً انعقدت بتارٌخ  7002-3-52بمبنى المركز الطالبً بجامعة الموصل.
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خـبيـظـبً :انتذريب ًاألعًبل انتطٌعيت
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 7053- 7057المشاركة كمحاضر فً الدورات التدرٌبٌة لسنتٌن متتالٌتٌن الخاصة بتطوٌر وتنمٌة قدرات الكوادر
الوظٌفٌة الهندسٌة فً دوائر محافظة نٌنوى .جهة التكلٌف  :مجلس محافظة نٌنوى
 7053عضى نجىخ رىفُذ انىصت وانزمبئُم فٍ مُبدَه مذَىخ انمىصم ثبالمز االدارٌ انمزقم  9435ثزبرَخ /3/85
 8114وبرئاسة مدٌر بلدٌة الموصل المحترم  ،واالمر االداري صادر عن محافظ نٌنوى المحترم.جهة التكلٌف :محافظ
نٌنوى

2

ورشة عمل:
اقبمخ ورشخ عمم ثعىىان ( اسلوب الحفاظ على النسٌج الحضري التقلٌدي فً الموصل القدٌمة وتقنٌات اعادة اعمار
البٌوت واألزقة المدمرة او المتضررة ) ثزبرَخ  8112-11-6ثمقز مجىً وقبثخ انمهىذسُه انعزاقُخ فزع وُىىي (انشعجخ
انمعمبرَخ)
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طب :انًؤتًزاث انعهًيت انتي شبرن فيو
طبد ً
و
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انتبريخ

اطى انًؤتًز

انمؤرمز انخبمس انعهمٍ فٍ معهذ انزخطُظ انحضزٌ واالقهُمٍ نهذراسبد انعهُب – 8115
جبمعخ ثغذاد

نهفززح8115/11/89-83

أعمبل انمؤرمز انعهمٍ انىطىٍ اْول فٍ رحبة جبمعخ انمىصم – كهُخ انفىىن
انجمُهخ ثزعبَخ كهُخ انفىىن انجمُهخ – جبمعخ ثغذاد مع جبمعخ انمىصم رحذ شعبر
" انفه واجهخ انمجزمع انحضبرَخ"

8118
نهفززح مه ربرَخ -83
.8118/3/89

مؤرمز جبمعخ االسهز انهىذسٍ انذونٍ انضبنش عشز  -انقبهزح

8113
عقذ فٍ /18 /89-84
8113

4

مؤرمز عهمٍ اقبمزه انهُئخ انعبمخ نّصبر وانززاس  -وسارح انضقبفخ وانسُبحخ واِصبر 8112
رحذ شعبر (آصبروب ثُه رحذَبد انذمبر ومسؤونُخ انحمبَخ واالعمبر) عهً قبعخ عقذ فٍ 8112/11/82
مكزجخ انمزحف انعزاقٍ ثجغذاد .
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