
 

وأية وثائق تخص هادات التخرج ترفق نسخة ملونة من شفيما يخص الجدول أعاله ، ترفق معه نسخة من أطاريح الماجستير ليتسنى للمعاون العلمي توثيقها وإعادتها لعضو الهيئة التدريسية ، كما : مالحظة 

 المقدمة هلحفظها في االضبارة العلمية لموظف الخدمة الجامعية مع معلوماتمؤشر التميز 

 المقدمة معلوماتهبارة العلمية لموظف الخدمة الجامعية مع لحفظها في االضأية وثائق تخص مؤشر التميز فيما يخص الجدول أعاله ، ترفق معه نسخة من : مالحظة 

 مؤشر التميز 

 متزوج/ الحالة االجتماعية

 9191/   المواليد

 مدرس مساعد /المرتبة العلمية 

 اللغة االنجليزية( /  بكفاءة)التمكن من اللغات غير العربية 
 احمد لؤي احمد/ االسم  تكنولوجيا عمارة   /التخصص الدقيق

 

 المؤهالت
 القسم/ الجامعة/ البلد  

التقدير العام  

 المعدلللتخرج و
 التسلسل على

  دورة التخرج

عدد سنين 

 الدراسة
التخرج تاريخ  

تقدير ودرجة 

 األطروحة
األطروحة موضوع /مشروع التخرج   االختصاص 

حائز على المرتبة االولى في جائزة صدام للطلبة 

 2002المتميزين 

قسم  -الجامعة التكنولوجية-العراق

 الهندسة المعمارية

 جيد عالي

914.19% 
 2002-6-22 نواتس 5 3

 جيد جدا  

52% 
 تطوير المنطقة المحيطة بالباب الوسطاني

الهندسة 

 المعمارية
 شهادة البكالوريوس

 

 
قسم  -الجامعة التكنولوجية-العراق

 الهندسة المعمارية
 جيد جدا  عالي

56461.% 
سنوات 5 ----  95-9-2009 

 امتياز

13% 

أثر : االستدامة في العمارة الداخلية

ا الرقمية في التشكالت التكنولوجي

 االيكولوجية والبايولوجية

الهندسة 

 -المعمارية

تكنولوجيا 

 عمارة

 شهادة الماجستير

 

 مؤشر التميز 
السنوات  المرحلة الدراسية

 الدراسية

أو / مسؤول المادة 

 تدريس مشترك
 المواد العملية

المرحلة 

 الدراسية
السنوات 

 الدراسية

أو / مسؤول المادة 

يس مشتركتدر  
 :  العمل األكاديمي ويشمل        المواد النظرية

     االظهار المعماري تدريس مشترك 2006-2002 الثانية 

 الخبرة التدريسية (1)

     االظهار المعماري تدريس مشترك 2009-2006 الثانية 

     االظهار المعماري مسؤول المادة 2005-2009 الثانية 
     االظهار المعماري سؤول المادةم 2001-2005 الثانية 

     التصميم المعماري مشترك تدريس 2009-2006 الثانية 

     التصميم المعماري مشترك تدريس 2005-2009 الثانية 

     التصميم المعماري مشترك تدريس 2001-2005 الثانية 

     تصميم الفضاءات الداخلية تدريس مشترك 2090-2001 الرابعة 

     تصميم الفضاءات الداخلية تدريس مشترك 2099-2090 الرابعة 

     تصميم الفضاءات االخارجية تدريس مشترك 2090-2001 الرابعة 

     تصميم الفضاءات االخارجية تدريس مشترك 2099-2090 الرابعة 

     التصميم المعماري تدريس مشترك 2090-2001 االولى 

     التصميم المعماري تدريس مشترك 2099-2090 االولى 

     التصميم المعماري تدريس مشترك 2092-2099 االولى 

     االظهار المعماري مسؤول المادة 2092-2099 الثانية 

 مجال البحث مؤشر التميز 
أو / منفرد 

 مشترك
الدراسة/ البحث  السنة جهة النشر  

 و دراسات/او بحوث   (2)

 و خارج/وا  منشورة داخل

 العراق

 
االستدامة في 

 العمارة المحلية
-مشترك 

 مستل

مجلة االمارات 

 للبحوث الهندسية
 المحلية العمارة في والبيولوجية اإليكولوجية التشكالت في الرقمية التكنولوجيا أثر -1 0202

 
الفضاءات 

 الداخلية
 مشترك

المجلة العراقية 

 للهندسة المعمارية
 تفعيل لغة الحوار في الفضاءات الداخلية التمثيل في  -2 2099

 مشترك تطوير حضري 
قيد العمل مع جامعة 

 كامبريدج
 "تطوير مركز مدينة بغداد التاريخي:" تطوير مراكز المدن العراقية -3 قيد العمل

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 قاعدة معلومات موظف الخدمة الجامعية من المهندسين وأعضاء الهيئة التدريسية في قسم الهندسة المعمارية



 

 

 الجهة المستفيدة مؤشر التميز
أو / منسق 

 إشراف

طبيعة العمل 

المقدم للجهة 

 المستفيدة
 أخرى ترغب في ذكرها المشروع السنة اسم المكتب

الفائز بالمرتبة االولى في 

 المسابقة الخاصة بالمشروع
 ديوان الوقف السني

تصميم 

 واشراف
تصميم 

 واشراف

مكتب االستشارات 

 –العلمية والهندسية 

 الجامعة التكنولوجية
 بغداد -تصميم واشراف على مبنى رئاسة ديوان الوقف السني  2005

خبرات أو أعمال 

أخرى كالعمل 

 االستشاري

الفائز بالمرتبة االولى في 

 المسابقة الخاصة بالمشروع
 تصميم تصميم ديوان الوقف السني

مكتب االستشارات 

 –العلمية والهندسية 

 الجامعة التكنولوجية
 بغداد -في جامع االمام االعظم ابي حتيفة ( ميضأة)تصميم محالت الوضوء  2001

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


