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 التاریخ الوظیفي 
 

 :العمل في مكتب دجلة لالستشارات الھندسیة بصفة مھندس معماري للمشاریع التالیة  2015 – 2010اوال / 

 في اعادة تاھیل فندق بابل وفندق بغداد الرئیسي  جزء من فریق التصمیم   •
وحدة ـسكنیة ) ــــــ تـصمیم مجمع ـسكني في   1000مجمع ـسكني واطئ الكلفة في مدینة العمارة (تـصمیم  •

 المعمورة 
 تصمیم مول في مدینة الحلة   •
ان ( • تئناف میـس روع  محكمة اـس ي لمـش روع  2013-2012احد اعضـاء فریق التصـمیم الرئیـس ) وھو مـش

 انتابع لمحافظة میس
 المشاركة في مسابقة تصمیم مبنى التخطیط والتنمیة في مدینة العمارة  والمقترح من قبل محافظ میسان •

 تصمیم فندق في مدینة النجف والكاظمیة  •
جزء من فریق العمل الرئیـسي في مـشروع تـصمیم ـشبكات االمطار و الـصرف الـصحي لمدینة الـصویرة   •

 والحي
 سریر في مدینة كربالء  600تصمیم مستشفى تعلیمي   •

 2021-2015ثانیا / 

 )   2017- 2015 (  العمل في مكتب ساھر القیسي لالستشارات الھندسیة  -1

الى الوقت   -2017(عضوة ھیئة تدریسیة في كلیة الفارابي الجامعة وھي كلیة اھلیة معترف بھا من قبل وزارة التعلیم العالي   -2

 الحالي ) 

 التدریـــس
 مادة التصمیم المعماري/ مرحلة الثالثة  -1

تھدف المادة ت اریع یعرتـس نویین. وتقع   مركبةذات نظم وظیفیة وخدمیة متعددة وف الطالب على مـش على مدى الفصـلین الـس
ــائیة القرارات ــمیمي، الطرح التنفیذ في مقدمة وتكنولوجیا  االنشـ ــاریع من خالل اختیارات التصـ وظیفیة  ذات متطلبات مشـ

ائیة بحورتـستوجب  ، وكیفیة التعامل مع تعدد ـضوابط ھذه النظم ووكیفیات توظیفھا في عملیة ومتوـسطة المدى قـصیرة انـش
ماري، مثل المجّمعات والمباني الثقافیة والعلمیة ذات القاعات المتعددة. كما وتســــتھدف ھذه المادة تعریف  المعالتصــــمیم  

محـدود، ف متعـددة الطوابق، بـارتفـاع  وظیفیـة ذات  لمتطلبـات التصـــــمیم اصـــــولبـذلـك  یتعلم  الطـالـب بطبیعـة المبـاني 
اني من التـجارـیةوالســـــكنـیة و  واالدارـیة ـكاالبنـیة التعلیمـیة ،متكرر   نموذجي  ـطابع اـمل مع ـما تتطلـبھ ـھذه المـب ، فیتعلم التـع

 .  تصامیم للنظم اإلنشائیة والخدمیة
 

 

 



    برنامج الرفت المعماري / مرحلة الثالثة  -2

المباني معلوماتیا   ةاي نمذج   Building Information Modelingعبارة    ـمختصر ل  BIMیستخدم تكنولوجیا   
تعتمد ھذه التقنیة على تصـــمیم عناصـــر المبنى المختلفة ال كاشـــكال ھندســـیة ثنائیة او ثالثیة االبعاد بل كعناصـــر لھا  
خصــائصــھا الفیزیائیة والمیكانیكیة والكھربائیة مما یســمح بالتحول الســریع بین التصــمیم من جھة وبین مخططات التنفیذ  

 من جھة اخرى.
 

 اساسیات التخطیط / مرحلة ثالثة  -3

المدن ونموھا عبر الزمن بما في ذلك المؤثرات   نشوءیھدف الموضوع الى تعریف الطالب بالتطورات التي حدثت في تاریخ  
والتغییر فی النمو  ،التقنیة التي أدت الى احداث  القدیمة وصوال الى المدن    ھا االجتماعیة ، االقتصادیة  . بدءا بالحضارات 

رة . ویؤشرالموضوع بنظرة استعراضیة  ظواھراالمراض  التي اصابت كیان  المدن ومسبباتھا وسبل تحاشیھا   المعاص
ویتطرق الموضوع الى بعض  االسس والنظریات التخطیطیة  بما في ذلك العملیة التخطیطیة واستعماالت االرض الرئیسیة  

ال ھذه  من  الثاني  الفصل  ویھدف   . الشاملة  المخططات  والتطور  ومبادئ  النمو  حول  الطلبة  مفاھیم  وانضاج  تطویر  مادة 
 . الفیزیاوي للمدن وفق سیاقات نظامیة لتحقق من خاللھا مبادئ الجمالیة والسیاحیة  والتسلسل التاریخي للتطور

 
 عمارة عربیة اسالمیة / مرحلة رابعھ  -4

الحیاة تاركة لنا تراث معماري رائع في كل تمیزت الحضــارة االســالمیة بجوانب عدیدة من االبداع في مختلف مجاالت 
عـصورھا وفي كل اقالیم الدول االـسالمیة التي دخلھا االـسالم فالتراث االـسالمي ھو المعین االول واالـساـسي الذي یفرض  

ابراز    الى  علینا رؤى علمیة لدراـسة ھذه المادة والحاجة البراز ھذا االبداع في دراـسة متخـصـصة لذلك یھدف ھذا المقرر
معالم التراث الحضــاري االســالمي ومحاولة فھم وادراك قیمھ المعماریة لالســتفادة منھ ومزجھ بالتعبیر المماري الحدیث  

 لتحقیق تواصل حضاري واحیاء للتراث االسالمي بروح معاصرة  

 ي ــاالھتمام البحث
 

 التخطیط الحضري   •
 التصمیم الحضري   •
 التطویر الحضري   •
 المعماريالتراث  •
 التراث والمعاصرة   •
 العمارة االسالمیة   •

 
 ةــورات العلمیــالمنش

• Marwa Moafac Cadim, Saher Mohammed Al-Qaisi, The impact of western thought on 
the urban fabric of Islamic cities, Al-Kut University College Journal, 2020, Volume 5, 
Issue 1, Pages 38-52 

اھر محمد القیـسي ,   • (مثال تحلیلي  اثر البیئة الثقافیة والطبیعیة كمحفزات في تـشكیل وـصیاغة  مروة موفق كاظم , ـس
,   53, المجلد االول , العدد   2019, مجلة مركز دراـسات الكوفة ,للفترة الـسومریة من حـضارة وادي الرافدین )  

 240-219ص 
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 النشــاطات العلمیــة
 برتبة مجاز  145577رقم االنتساب : العضویة في الجمعیات المھنیة : نقابة المھندسین العراقیة  .1

المشــــاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول والســــابع محلیا (التخطیط الحضــــري واالقلیمي في العراق ما بعد الحداثة )   .2

  12/2017/ 27-26والذي اقیم في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي للدراسات العلیا للفترة 

 3/10/2018نقابة المھندسین العراقیة بتاریخ المشاركة في دورة ( مقدمة في اسس تخطیط النقل ) والتي عقدت في  .3

ــتمر والتي اقیمت  .4 ــیة التي اقامتھا الجامعة التكنلوجیة / مركز التعلیم المسـ اتمام دورة طرائق التدریس والمكتبة االفتراضـ

ـشخـصا   83وتم اجتیاز الدورة بتقدیر امتیاز واالولى على الدفعھ المؤلفة من    28/2/2019ولغایة    17/2/2019للفترة من 

 من مختلف الجامعات والمؤسسات الحكومیة . 

ــالت في اتحاد   .5 ــین العراقیة وبالتعاون مع لجنة النقل والمواصــ ــاركة في الندوة العلمیة التي اقامتھا نقابة المھندســ المشــ

 15/4/2019المھندسین العرب بعنوان ( طریق الحریر مبادرة الحزام والطریق ) والتي عقدت بتاریخ 
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