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 التاریخ الوظیفي 

، حیث كان 2013الى    2011العمل كمھندس معماري في مكتب االستشارات الھندسیة/ كلیة الھندسة / جامعة بغداد من السنوات  
العمل في اعداد التصامیم لكثیر من األبنیة اإلداریة والتخصیصیة والتي تخص الجانب الحكومي وكذلك جانب القطاع الخاص، ثم العمل 

، والعمل بعد  في شركة الفصول ولمدة سنة واحد والعمل على مشروع تطویر انھار البصرة وتصامیم لعدة ابنیة إداریة حكومیةبعد ذلك  
 والى حد االن.  2014ذلك كتدریسي في كلیة الفارابي الجامعة منذ عام 

 التدریـــس
الطالب الى الدخول الى عالم العمارة فكریا ومفاھیمیا وعملیا  یھدف الدرس الى تھیئة  حیث    –  االولىالتصمیم المعماري / المرحلة   -

كقاعدة عمل اساسیة ، وتعریفھ بمفھوم العمارة من خالل التعرف على مبادئ التصمیم والتكوین والبعد الثالث والفضاء المعماري والمقیاس  
لك المفردات وغیرھا ، ویركز الموضوع ایضا على  االنساني ومحیط البیئة الحضریة وغیرھا ، وتنمیة لغة التعبیر لدى الطالب عن ت

التركیبي فضال عن تنمیة ادراكھ وتحسسھ للبیئة الطبیعیة والعمرانیة واحترامھا    –تنمیة الحس الفني والتكویني لدیھ ونمط التفكیر التحلیلي  
 یة واالخراجیة لعناصرھا ومكوناتھا . ابتداءا من ادراك وتذوق البیئة الحضریة التقلیدیة ودراسة العالقات التكوینیة والتشكیل

الى بناء وتنمیھ مھارات الطالب التعبیریةباالضافھ الى تدریبة على  یھدف الدرس  الرسم واالظھار المعماري / المرحلة األولى :   -
الطالب من خالل    ) ویركز الموضوع على البناء التدریجي لمھارات   Presentationاستخدام المواد والتقنیات المختلفھ في ا الظھار (  

 Two Dimensionalالتسلسل الواضح للتمارین ابتداءاَ من التمارین الخاصھ بقیم الخط  ووصوالَ الى الرسومات ذات البعدین (  
Drawings    ) والعمودیة  االفقیھ  بالمسـاقط  المتمثلھ   (Plans, Sections and Elevations    بالمبادئ التعریف  یتم  .كذلك   (

لالظھار  الرصاص والكوالج واالقالمالخشبیة والتحبیر ومبادئ    االساسیھ  بقلم  تقنیات االظھار  التركیز على   المرحلة االولى  فیتم في 
 االظھار  بألوان البوستر والمائیة فضال عن تنمیھ مھارة عمل النماذج المعماریھ.

كجزء مھم من تخطیط المدینة ویبتديء بتحلیل    معلومات اساسیة عن األسكان   الدرس یتناول  التخطیط االسكاني / المرحلة الرابعة :   -
أ  المسكن ثم الدیموغرافیا األسكانیة وبعدھا یتناول المجمعات السكنیة وطریقة تنظیم ھذه المجمعات والتكوینات والحركة ویتناول كذلك مبد 

 وحدة الجیرة معناھا ومعاییرھا والخدمات العامة فیھا. 
تعریف الطالب بمباديء األســكان عموماً وأنماطھ المختلفة كاألســكان منفرد األســر   درس الىیھدف ال  اإلســكان / المرحلة الرابعة : -

كما یتعرف الطالب على أصــول التصــمیم األســكاني  .واألســكان متعدد األســر والمتغیرات التخطیطیة والتصــمیمیة المؤثرة في كل منھا
ــكني الواحد  عالي ــرقیة ومفھوم العام والخاص بحدود التجمع الس ــیة وعدم الش ــوص كما  .الكثافةمن خالل مفاھیم الحیزیة المكانیة والخص

ــكني كمحددات الحركة  ــمیمیة النھائیة للمبنى السـ ــكانیة المرتبطة بالقرارات التصـ یتعرف الطالب على بعض المعاییر والمحددات األسـ
 ومحددات الحریق وبعض خصوصیات السكن في المناطق الحارة الجافة.العمودیة واألخالء الفوري 

 ي ــاالھتمام البحث
 التخطیط االسكاني واإلسكان .   -
 التصمیم الحضري .   -
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