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التحصيل الدراسي
 -1بكالوريوس أداب قسم االثار فرع اإلسالمي جامعة بغداد عام 2006-2005
 -2ماجستير في االثار اإلسالمية  /قسم االثار كمية اآلداب جامعة بغداد 2012
بالرسالة الموسومة ( القباب المضمعة ( القنانات ) ظهورها وتطورها في
العمارة اإلسالمية الى نهاية العصر العثماني .
 -3طالب دكتوراه في قسم االثار كمية االداب جامعة بغداد مرحمة الكتابة عنوان
االطروحة ( موارد المياه في مدن العراق اإلسالمية حتى سنة (656ه-
 1258م )
السيرة الوظيفية

 -1مقرر قسم الصيانة والترميم
 -2رئيس قسم السياحة االثرية والدينية 2018-2017
 -3رئيس بعثة التنقيب في تل الوزير لمموسم الثاني
 -4مدير شعبة المكتبة
 -5عضو هيـأة التحرير لمجمة المموية لمدراسات االثارية و التاريخية

الخبرة العممية
درس العديد من المواد العممية واشرف عمى العديد من مشاريع التخرج لطمبة المرحمة
الرابعة كما كان خبير عممي لكثير من البحوث التي تم نشرها في مجمة المموية .
المؤتمرات والندوات

اكثر من عشرين ندوة و مؤتمر من ضمنها مؤتمر عالمي في المانيا .

األبحاث المنشورة والمقبولة لمنشر
 -1الزجاج في العصور اإلسالمية
 -2العناصر العمارية في المدرسة المستنصرية
 -3اثر المناخ عمى تخطيط وعمارة مدينة سامراء
 -4السقاطة في العمارة اإلسالمية وسيمة عمارية بحتة رداً عمى رأي كرزويل
 -5الكهاريز في العمارة العربية اإلسالمية مدينتي ( بغداد وسامراء انموذجاً )
 -6الموسم األول والثاني لبعثة التنقيب في تل الوزير

 -7قراءة جديدة التخطيط وعمارة جامع سامراء الكبير ( جامع المموية )
the influence of climate on the planning and architecture -8
of the medieval islamic city of mosul
 -9اإلمكانيات الهندسية في التخطيط والعمارة اإلسالمية
-10موارد المياه في مدينة البصرة حتى سنة ( 656ه1258 /م )
المجان العممية
العديد من المجان العممية في قسم االثار اإلسالمية وقسم الصيانة و الترميم وقسم
السياحة االثرية والدينية ولجان االمتحانات المركزية و الفرعية ولجان العممية
لممؤتمرات العممية

