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 : الشھادات العلمیة
 2020بغداد/ قسم ھندسة العمارة، منذ طالبة دكتوراه حالیا، جامعة  

 2015بغداد/ قسم ھندسة العمارة ,  ، جامعة ماجستیر
 2012- 2011بغداد/ قسم ھندسة العمارة. ، جامعة سالبكالوریو

 
 : التاریخ الوظیفي

 . 2012-2010مھندس / شركة لطف هللا جنین كتانھ لالستشارات الھندسیة  •
 . 2015-2013بغداد/ –النیل رئیس القسم الفني / شركة جوبا  •
 الى االن.  2015 –تدریسي / كلیة الفارابي الجامعة  •
 .2020- 2019معماریةالقسم الھندسة -مقرر قسم / كلیة الفارابي الجامعة •
 .الى االن 2019 الفارابي للعلوم الھندسیة منذتحریر مجلة مدیر  •
 

 :تدریـــسال
 .التصمیم المعماري (المرحلة الخامسة) •
 .التصمیم المعماري (المرحلة الرابعة) •
 . نظریات التصمیم المعماري (المرحلة الخامسة) •
 . نظریات النقد المعماري (المرحلة الخامسة) •
 .عمارة عراقیة معاصرة (المرحلة الخامسة) •
 .. عمارة عربیة معاصرة (المرحلة الخامسة) •
 تاریخ العمارة العراقیة (المرحلة الثانیة) •

 
 : البحثــياالھتمام  

 التصمیم الحضري.  •
 التراث العمراني.  •
 اإلدارة الحضریة.  •
 أسالیب الحفاظ الرقمي.  •
 التكنولوجیا الرقمیة. •
 الواقع االفتراضي المعماري. •

 
 :المنشــورات العلمیــة

• Alzubaidy, Doaa, The Impact of Western Culture on the Transformation of Residential Patterns in 
One of The Heritage Areas in Baghdad, International Journal on: The Academic Research Community, 
V.2(1),2018. 
• Alzubaidy, Doaa, Transport Systems and the Impact of the Sustainable Activities on the 
Permanence of Existing Cities, IOP Series: Materials Science and Engineering 518 (2019) 022026, 
doi:10.1088/1757-899X/518/2/022026, 2019. 
• Alzubaidy, Doaa, Urban Character of City Centers in The Light of Information Technology and 
Globalization, Babylon Journal, V.27,2019. 

 



• Alzubaidy, Doaa, English Influences in Urban Fabric Patterns of Baghdad City, International 
Journal on:Proceedings of Science and Technology, 2018. 
• Alzubaidy, Doaa, Transport system and the impact of the sustainable activities on the permanence 
of existing cities, , IOP Series: Materials Science and Engineering, 2019. 

 
 :النشــاطات العلمیــة

 .الى االن 2019مدیر تحریر مجلة كلیة الفارابي الجامعة  •
 .الى االن 2017المعماریةقسم الھندسة -عضو لجنة علمیة / كلیة الفارابي الجامعة •
 .2020-2019عضو لجنة امتحانیھ مركزیة فرعیة  •
 .2019-2018عضو لجنة اعداد دلیل كلیة الفارابي الجامعة  •
 . 2017عضو لجان في قسم الھندسة المعماریة (لجنة المؤتمرات والمعارض)  •
 .الى االن 2017یةقسم الھندسة المعمار -االشراف على مشاریع طلبة المرحلة الخامسة(المنتھیة)  •
 .2013عضو نقابة المھندسین العراقیة منذ  •
 .2015عضو جمعیة المھندسین العراقیة منذ  •
 .2019عضو جمعیة حمایة الموروث منذ  •
 القاء المحاضرات في مختلف االختصاصات المعماریة  •
 االشتراك في الندوات والمؤتمرات •
 المنتھیة االشتراك في لجان مناقشة طلبة المراحل   •
 .تقدیم االستشارات الھندسیة لبعض من مؤسسات الدولة •
 .تقویم العدید من براءات االختراع في مجال االختصاص •
 علمیة.ال ورشالوات ندوالوات التدریبیة دورمن ال العدیدحضور  •
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