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 والى حد االن.  20/12/1975في العمل كتدریسي في قسم الھندسة المعماریة / كلیة الھندسة / جامعة بغداد  -
 2010/  6/   12ولغایة  2001من  رئیس قسم الھندسة المعماریة في كلیة الھندسة / جامعة بغداد -
 . 2010ولغایة العام  1980عمل في مكتب االستشارات الھندسیة في جامعة بغداد منذ عام  -
بغداد   - العلیا في جامعة  الدراسات  التدریسیة واالشراف على طلبة  الھندسة / لحد االن كأستاذ    –مستمر في مھامھ  كلیة 

 ) Professor Emeritus(  متمرس
 ولحد االن.   2014  – 2013قسم الھندسة المعماریة من العام  –في كلیة الفارابي الجامعة یعمل كتدریسي  -
لألعوام   - الجافة  الحارة  المناطق  في  والمناخ  العمارة  في  دورات  ست  بتنفیذ    1990و  1989و  1988و  1987قام 

زید عن ثمانون رسالة  أشرف على ما ی  ، مع كامل الوقائع ودورات أخرى في دوائر الدولة المختلفة.1992و   1991و
 قسم ھندسة العمارة ولحد االن. –ماجستیر وخمسة وثالثون أطروحة دكتوراه في جامعة بغداد 

 التدریـــس

لمناطق   على مفھوم التطویر الحضري من خالل التوثیق المیداني المباشر  یركز  –  الخامسةالتصمیم المعماري / المرحلة   -
او  البدائل    تراثیة  وضع  یتم  ذلك  خالل  ومن  العراقیة،  المدن  في  مركزیة  الحفاظ    كأساس   التطویریةمناطق  مفاھیم  في 

 . تنظیمي وبأسلوب والتطویر والمادة البنائیة 
خــالل سنین    ب النھائیة لعصارة المعرفة التي توصل الیھا الطال  الحصیلة تعد االطروحة    -االطروحة / المرحلة الخامسة   -

لبلده وامتھ   العمیقة  للمكان وارتباطھ بالقیم  والجذور  التصمیمي وانتمائیة  العمل  دراستھ من نضوج فكري واصول في 
للطالب   وثقافتھ...تاركین  وتقالیده  الفكریة  ومجتمعھ  طروحاتھ  خالل  من  القیم   ھذه  كل  عن  لیعبر    والتصمیمیة المجال 

الدولة   نـؤكد فیھ ان یكون مـن مشاریع حقیقیة  مقترحة من قبل دوائر  المختار والذي  وذات منھاج     المختلفة للمشروع 
ذو متطلبات    وغرافیا اولحل مشكلة  معینھ او مشروع متمیز بیئیاَ او طوب   األساتذةتطرح من قبل    واضح معتمد او ان

مشروع یخـصص لحل مشكلة او ازمة مطروحة على الساحة المعماریة     ي رفیعة المستوى او نتـحمل طـابع  رسما  نصبیھ
الكبیرة یسمح بمشاركة اكثر من   كمشاریع االسكان او مشاریع صـناعیة او مشروع حفاظي متمیز في حالة المشاریع  

 طالب لتنفیذھا. 
 جامعة بغداد –ئل الماجستیر واطاریح الدكتوراه ومستمر لحد االن بعده استاذاً متمرساً االشراف على رسا  -

 ي ــاالھتمام البحث
العمارة وبحوث مختلفة في مجال اإلسكان وتصامیم   - العمارة والمناخ وصوتیات  نشر ما یزید عن ستون بحثاُ في مجال 

وشارك    –  1985فضالً عن مؤلف لصالح الیونسكو عن مؤامة المبنى الجامعي في عام    .المستشفیات ونظریات العمارة
 في العدید من المسابقات المعماریة في مكتب االستشارات الھندسیة. 
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 النشــاطات العلمیــة

 . 1980جامعة بغداد منذ العام  –عضو مؤسس لمكتب االستشارات الھندسیة   -
 1967منذ العام   استشاري –یین  قعضو نقابة المھندسین العرا -
 ولحد االن.   في الجامعات العراقیةالمعماریة  االقسام يللمراحل المنتھیة ف ج عضو لجنة تقیم مشاریع التخر -
 عدیدة. ت یة ولسنواقنقابة المھندسین العرا يف ات الشھاد لعضو لجنة تعاد -
 . 2010ولغایة العام   1990منذ العام  التكنولوجیاالجامعة  -ریر مجلة الھندسة والتكنولوجیا حعضو ھیئة ت -
 ولحد االن.  جامعة بغداد -عضو الھیئة االستشاریة العلمیة لمجلة الھندسة  -
 الجامعة التكنولوجیا.  -یة للھندسة المعماریة ق ریر المجلة العراحعضو ھیئة ت -
 . 2003عضو اللجنة القطاعیة المعماریة منذ تأسیسھا ولغایة   -
 . 2016ولغایة العام  2005منذ عام  لیا للتصمیم األساس لمدینة بغداد / امانة بغدادعضو اللجنة الع -
 ولحد االن. جامعة بغداد –عضو الھیئة االستشاریة العلمیة ف/ مجلة كلیة الھندسة  -
 . 2012العمران/ لغایة  العامة / التخطیط ت واالشغالارة البلدیازو  يف االستشاریةعضو اللجان  -
وو   يف  استشاري - بغداد  ووزأمانة  النقل  ودیوانز ارة  واالسكان  األعمار  الشیعي  ارة  السني    الوقف  الوقف    –ودیوان 

 ووزارة الشباب والریاضة ووزارة الثقافة. 
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