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رـبَـٍـبً :انًؤْالث انـعـهـًـٍـت
انذرصـت

صــُت انخخـرس
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اصــى انضبيعـــت

انبهذ

انخخصص

انضبيعت انخكُٕنٕصٍت

انعراق

يركز انخخطٍظ انحضري ٔاإلقهًًٍ
/صبيعت بغذاد
صبيعت انًٕصم

انعراق

ُْذصت يعًبرٌت/
عًبرة اصاليٍت
حخطٍظ حضري

انعراق

ُْذصت يعًبرٌت

رـبنـزـبً :انخبراث انعًهٍت
انٕظٍفت

عضٕ انٍٓئت انخذرٌضٍت
حقٍٍى انبحٕد انعهًٍت نهًضالث
اسى انرذرَسٍ

صٓت انعًم

صبيعت انًٕصم – كهٍت انُٓذصت
صبيعت انًٕصم – انضبيعت انخكُٕنٕصٍت –
رلى انهاذف

انفخرة انزيٍُت

يٍ  - 6000انى االٌ
يٍ  -6000انى االٌ
عُىاٌ انثرَذ االنُكرروٍَ

ٔيعبيالث انخرقٍت انعهًٍت
عضٕ َقببت انًُٓذصٍٍ انعراقٍت
/يرحبت يُٓذس اصخشبري.

جايعح انًىصم /كهُح انهُذسح
صبيعت حكرٌج
َقببت انًُٓذصٍٍ انعراقٍت

يٍ -0559/4/62انى االٌ

رابـعـبً :انبحٕد ٔاألَشطت انـعـهـًـٍـت
0

أشر انًىاد انثُائُح فٍ ذشكُم طراز انثُد انًىصهٍ انرراشٍ

6

طراز عًارج انخاَاخ انرراشُح فٍ يذَُح انًىصم

6

اسرخذاو انًرير فٍ انثُد انرراشٍ فٍ يذَُح انًىصم

7

Popular Architecture in the Old City of Mosul / The Architecture of the traditional House

8

يمىياخ ذحمك انهىَح فٍ انعًارج انًىصهُح

9

انخصائص انًعًارَح نهًذرسح انًسرُصرَح فٍ تغذاد

4

( Mechanisms of Generating Mosques Typesتحس يشررن يع د عذٌ انجهثٍ)

2

ذكُف انًُظ فٍ انعًارج

5

انسًاخ انًحهُح فٍ انعًارج اإلساليُح

00

يُهجُح ذذرَس ذارَخ انعًارج ضًٍ انرعهُى انهُذسٍ انًعًارٌ (دور انرسى انرخطُطٍ فٍ ذطىَر إدران انطانة
نهرحهُم وانرصًُى انًعًارٌ) (يشررن يع د حساٌ يحًىد)

00

األنىاٌ يىالعها ويعاَُها فٍ انعًارج اإلساليُح

06

انخصائص انرصًًُُح نهُمىش انكراتُح فٍ انعًارج اإلساليُح (يشررن يع د حساٌ يحًىد)

06

ظاهرج انًسجذ انصرحٍ فٍ انعًارج اإلساليُح

07

يرُسهاخ األنعاب فٍ يذَُح انًىصم/والع انحال وسثم االرذماء تانرجرتح

08

أونىَاخ إعادج إعًار يذَُح انًىصم فٍ ضىء انرجارب انعانًُح /ذجرتح يذَُح ترنٍُ
انكخب ٔانًؤنفبث:

0

ذطىَر عًارج انًساجذ (دراسح نذور انركُف فٍ ذطىَر يساجذ انمرٌ االول انهجرٌ) ،دار انُازورٌ انعهًُح نهُشر
وانرىزَع ،دروب نهُشر وانرىزَع ،ط ،1عًاٌ .4112 ،

6

خـبيـضـبً :انخذرٌب ٔاألعًبل انخطٕعٍت
0

انًشاركح فٍ أعًال انًكرة االسرشارٌ انهُذسٍ نجايعح انًىصم فٍ ذصًُى عذد يٍ انًشارَع انهُذسُح

6

انمُاو ترذرَة انطهثح عهً أعًال انرىشُك نهًثاٍَ انرراشُح فٍ يذَُح انًىصم انمذًَح  4114-4114تانرعاوٌ يع يفرشُح
آشار َُُىي

6

انًشاركح فٍ انسفراخ وانسَاراخ انعهًُح نهطهثح فٍ لسى هُذسح انعًارج

اسى انرذرَسٍ

رلى انهاذف

عُىاٌ انثرَذ االنُكرروٍَ

جايعح انًىصم /كهُح انهُذسح

صب :انًؤحًراث انعهًٍت انخً شبرك فٍّ
صبد ً
و
1
2

انخبرٌخ

اصى انًؤحًر
انًؤذًر انعهًٍ األول نهعًارج فٍ انًىصم /يركس دراساخ انًىصم

4111/11/11

انًؤذًر انسُىٌ انصانس وانعشرٍَ نـرأرَخ انعهىو عُذ انعرب /يعهذ انرراز انعهًٍ 4114/11/42-44
انعرتٍ /جايعح حهة /سىرَا

3

انًؤذًر انعانًٍ نهذراساخ أالسُىَح وانشًال أفرَمُح ( )ICANAS 38وانًماو فٍ 4112 /9/11-11
يذَُح أَمرج  /ذركُا

4

4112 /11/ 9 -2

انًؤذًر انذونٍ تغذاد (يذَُح انسالو) فٍ انحضارج اإلساليُح ،إسراَثىل ،ذركُا

5

conference (Generative art
) ،conferenceيُالَى ،اَطانُا

6

انًؤذًر انًعًارٌ انصانس " انرىاصم انفكرٌ تٍُ انثحس انعهًٍ وانرطثُك فٍ ذشرٍَ انصاٍَ.4111 ،
انعًارج ،لسى انهُذسح انًعًارَح ،انجايعح انركُىنىجُح ،تغذاد

7

انًؤذًر األول نهرعهُى انهُذسٍ فٍ إلهُى كىردسراٌ -جايعح دهىن

َُ 19-12ساٌ 4114

8

انًؤذًر انعهًٍ انسُىٌ انصاٍَ نكهُح انهُذسح  -انعراق

 41-19ذشرٍَ انصاٍَ
4112

International

4119/14/ 12-12 GA2009,12th

صببعبً :دٔراث حًٍُت قذراث أعضبء ٍْئت انخذرٌش
و

أصى انبرَبيش انخذرٌبً

انخبرٌخ

1

طرائك انرذرَس انجايعٍ – جايعح انًىصم

4114

2

تريجُاخ انحاسىب – جايعح انًىصم

4114

3

انًشاركح فٍ ترَايج ذطىَر انًالكاخ انرذرَسُح فٍ يذرسح االسكاٌ
وانثُاء وانرخطُظ ( )HBPفٍ جايعح انعهىو انًانُسَح ،تُُاَج ،يانُسَا

 9/41ونغاَح .4112/11/12

رصبئم انًبصضخٍر ٔانذكخٕراِ انخً قبو ببإلشراف عهٍٓب
و

اصى انببحذ

عُٕاٌ انرصبنت

حبرٌخ انخضضٍم

1

انرصبئم انخً قبو بًُبقشخٓب
و

اصى انببحذ

عُٕاٌ انرصبنت

انخبرٌخ

1

رَذ عثذ انسرار انذتاغ

انصراء انهىٍَ فٍ انعًارج االساليُح

4112/2/41

2
3

عًار عثذ هللا

االسانُة انًالئًح نرطىَر انىاجهاخ انُهرَح نهًذٌ انعرالُح

4112/2/42

ونُذ سايٍ يصطفً

ذأشُر خصائص انفضاءاخ انذاخهُح نهًراحف فٍ ذحفُس انسائرٍَ 4112/2/41

اسى انرذرَسٍ

رلى انهاذف

عُىاٌ انثرَذ االنُكرروٍَ

جايعح انًىصم /كهُح انهُذسح

اسى انرذرَسٍ

رلى انهاذف

عُىاٌ انثرَذ االنُكرروٍَ

