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 الشھادات العلمیة 
  1984في التصمیم الحضري ، جامعة شفیلد , انكلترا , الدكتوراه 

   1979ماجستیر في التصمیم الحضري ، جامعة مانشستر , انكلترا , 
 1970بكلوریوس في الھندسة المعماریة ، جامعة عین شمس ، القاھرة ، 

 
 التاریخ الوظیفي 

محاضر ومدرس في التصمیم والعمارة   ،في كلیة الفارابي الجامعة  إلى الوقت الحاضر: رئیس قسم الھندسة المعماریة 2013 
 .الحضریة المتقدمة

 .قسم العمارة / جامعة النھرین. محاضر ومدرس في التصمیم والعمارة الحضریة المتقدمة رئیس 2001-2006 
واإلسالمیة والتصمیم البیئي: جامعة  محاضر ومدرس في التصمیم الحضري والتصمیم المعماري والعمارة العربیة 1984-2001  

 .بغداد / قسم الھندسة المعماریة
 

الدراسات العلیا في التصمیم الحضري والتصمیم المعماري والعمارة اإلسالمیة طلبة و لطلبة البكلوریوسمحاضر ومدرس  •
 والتاریخ والتصمیم البیئي والتصمیم الداخلي. 

 حتى اآلن. باحث  60على االشراف الماجستیر والدكتوراه:  طلبةمشرف على  •
 حضور جمیع الندوات الوطنیة حول التصمیم العمراني والعمارة. •
 عضو اللجنة العلمیة لتوثیق عمارة وتاریخ بغداد.  •

 
 

 والمعماري. أبرز األعمال:  الحضري ر ساھر القیسي االستشاري للتصمیمحتى اآلن: رئیس مكتب الدكتو  2009
 إسكان  •
 الكوفة.  في  باصمسلم بن عقیل شامالً محطة تصمیم نفق  •
 جامعة الكوفة.  في الجامع الكبیر  •
 بجامعة الكوفة.    النادي الطالبي •
 جامعة الكوفة نادي االساتذة في •
 . فندق ومطعم لجمعیة الفنانین التشكیلیین العراقیین.  •
 .فنادق ، مراكز ثقافیة ، مباني تجاریة ، منازل وغیرھا مختلفة: موالت ، مباني  •

 
 / الكویت.   المكتب العربي للتصامیم واألستشارات الھندسیةرئیس قسم الھندسة المعماریة /  :2006-2009 

 : مشارك في العدید من المشاریع 
 المخطط العام لمدینة جابر األحمد.  •
 صالة عرض باناسونیك. •
 ) فكرة تصمیمیةوالتصمیم الحضري لمجمع مدینة جدیدة في مدینة أربیل / العراق. (المخطط العام  •
 فكرة تصمیمیة )  حضري لمجمع بواكت اربیل في مدینة اربیل / العراق. (ال تصمیم الرئیسي وال مخطط ال •
 )  فكرة تصمیمیة فندقیة في بغداد / العراق. ( طوابق   5مجمع من  •
 )  فكرة تصمیمیةفیال كویتیة في سرسنك شمال العراق. ( 1000عدد حضري لال تصمیم الرئیسي وال مخطط ال •
 )فكرة تصمیمیةمول وبرج مكاتب في البصرة / العراق. ( •
 فكرة تصمیمیة)  مجمع مول / مكتب وبرج فندقي في اربیل / العراق. ( . •
 )فكرة تصمیمیةالمخطط العام والتصمیم الحضري للمنطقة الحرة في زاخو ( •
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 والمعماري. أبرز األعمال:  الحضري  الدكتور ساھر القیسي االستشاري للتصمیمرئیس مكتب   1984-2006
   (منفذ) . تصمیم حرمین جامعیین "الكوفة وبابل"  •
 التصمیم المعماري لمختلف المباني في جامعات القادسیة وذي قار والنھرین   •
والرسومات التنفیذیة للوحدات السكنیة والمركز التجاري مخطط رئیسي لقریة سرسنك السیاحیة متضمن التصمیم المعماري   •

 .المركز الریاضي والمناظر الطبیعیة الخارجیة ،والفندق الرئیسي والمناطق الترفیھیة
عدد كبیر من المشاریع السكنیة والتجاریة والدینیة والسیاحیة والمباني والمجمعات الترفیھیة بمختلف األحجام  تصمیم  •

 والمقاییس. 
 تصمیم المساجد على المستوى الوطني:  •

 أ. مسجد الدولة الكبیر / بالتعاون مع المكتب الھندسي لدیوان رئاسة الجمھوریة "قید اإلنشاء" بغداد / العراق.
 .مسجد الرحمن بشكل مستقل للمكتب الھندسي لدیوان رئاسة الجمھوریة "تحت االنشاء" بغداد / العراق -ب 
 
 

 محافظة ذي قار والتي تضمنت:  وتخطیط  عن تطویر والمصمم الرئیسي المسؤول المخطط  1970-1978 
 رئیسي لـ "مدینة الناصریة" ، باالشتراك مع خبیر ألماني.ال مخطط ال •
 مخطط رئیسي لـ "مدینة الشطرة". ال •
 المخطط الھیكلي لـ "سوق مدینة الشیوخ"   •
 ي والداخلي . مكتب القیسي (دوام جزئي) للتصمیم المعمارالقیسي  ساھر •

 
 المشاركة في العدید من المسابقات الوطنیة والعربیة والدولیة أبرزھا:

 سكان في عمان / األردن ضمن المراكز الثالثة األولى امشاریع  تصمیم: 2006 •
 : جائزة الفاو القبة السماویة ، الجائزة األولى.2003 •
 : نصب أم المعارك ، الجائزة األولى.2002 •
 .  المشاریع العشرة االولى : المركز الثقافي للطفل ، األردن ، رشحت ضمن 2004 •
 : وزارة الخارجیة ، وزارة التخطیط ومجمع قاعات المؤتمرات ، الجائزة األولى.2000 •
 .مشروعین: نصب تذكاري للمرأة العراقیة ، المرشحة ضمن أفضل 2001 •
 .، الجائزة الثالثة : دار األوبرا في بغداد ، المسابقة الدولیة1989 •
 

 
 التدریـــس

 التصمیم المعماري / مرحلة رابعة  
مدارك الطالب المعماري وأنتقالھ من التفكیر بتصـمیم مبنى منفرد ذو وظیفة    یھدف منھاج التصـمیم المعماري للسـنة الرابعة إلى توسـیع

ــروع المنفرد  محددة إلى ــیاق العامالخروج إلى األطار العام للمدینة متعرفاً على كیفیة ربط المشـ ــمن مادة المقرر  للمدینة بالسـ .كما تتضـ
 المدینة التعرف أصـول التعامل مع التصـمیم الحضـري والربط بنسـیجتعریف الطالب بالعالقات الخاصـة بالنسـیج الحضـري للمدینة، و

 .لمشاریع التصمیمیةا على والخاص بالمنطقة المحددة  ركیة فیھا، وتأثیر خصائص النسیج الحضريوأمتداد المحاور البصریة والح 
شـاھقة االرتفاع ( من عشـرة طوابق فما فوق)، تأثیرھا على المدینة عامة المباني  التصـمیم ویقع ذلك من خالل تعریف الطالب باسـالیب 

 .والدفاع المدني والحفاظ على البیئة شروط الصحة العامةب وعالقتھا بھا، وھي مشاریع مرتبطة
 

 اسالیب الحفاظ / المرحلة الرابعة 
یتناول الدرس المباديء والمفاھیم األـساـسیة للموـضوع أبتداءاً مم مفھوم التراث واألرث الحـضاري والمعماري وأھداف حمایتھ والحفاظ  

وتســجیلھ وتوثیقھ ، ومن ثم أنتخاب أســلوب المعالجة المناســب ، ومناھج  علیھ ، والمفاھیم األســاســیة لكشــف التراث المعماري المتمیز  
ــرة . مع التعرض الى الـعدـید من األمثـلة التطبیقـیة المحلـیة والعربـیة   ــتـخداـمات مـعاصــ أـعادة ـتأھـیل وأحـیاء المـباني المـحافظ علیـھا ألســ

 والعالمیة .

 
 
 
 



 ي ــاالھتمام البحث
 التخطیط الحضري   •
 التصمیم الحضري   •
 التطویر الحضري   •
 التراث المعماري •
 التراث والمعاصرة   •
 العمارة االسالمیة   •

 
 
 

 ةــورات العلمیــالمنش
, مجلة )   للمدن االســالمیة تأثیر الفكر الغربي على النســیج الحضــري  مروة موفق كاظم , ســاھر محمد القیســي ,   •

 52-38ص ,  1, العدد   الخامس , المجلد 2020, كلیة الكوت الجامعة
•  
اھر محمد القیـسي ,  اثر البیئة الثقافیة والطبیعیة كمحفزات في تـشكیل وـصیاغة (مثال تحلیلي   • مروة موفق كاظم , ـس

,   53, المجلد االول , العدد   2019, مجلة مركز دراـسات الكوفة ,للفترة الـسومریة من حـضارة وادي الرافدین )  
 240-219ص 

 1992محمد , دراسة تحلیلة لمنطقة القلیعات في مدینة الموصل القدیمة , مؤتمر وزارة االسكانو التعمیر ,  القیسي ,ساھر •
 2, عدد  8القیسي ,ساھر محمد , السیاسة والتجربة المعماریة , مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث الفنیة , المجلد  •

 2006-  2001-556المعماریة لمنظومة التواصل , كلیة الھندسة م.ج , القیسي, ساھر محمد , الطرز   •

 
 

 النشــاطات العلمیــة
 

 عضو في نقابة المھندسین العراقیة برتبة استشاري   •
 عضو في جمعیة المھندسین الكویتیة   •
 خبیر في منظمة الیونسكو لجامع النوري    •
 خبیر في امانة بغداد  •
 عضو لجنة تحكیم في مسابقة القدس عاصمة فلسطین والتي اقیمت في لبنان  •
 اسطنبول   –القاء محاضرة بعنوان المدینة العراقیة وتطورھا  •
 2018القاء محاضرة ضمن سلسلة الرمزیة في العمارة التي اقامتھا جامعة فیالدلفیا / تشرین الثاني الثاني / •
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