
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ملخص السيرة الذاتية

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 المعلومات الرئيسة

 .عبد الحسين عبد علي مريعي طالل العسكري . د: االسم 

 .سنة  74: العمر 

 ( .3) عدد االطفال. متزوج : الحالة االجتماعية

 .الجادرية –بغداد  :( الدائم)عنوان السكن 

 .مهندس معماري ومخطط مدندكتور : ان المهني العنو

-عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا:لوظيفي العنوان ا

.جامعة بغداد  

 البريد االلكتروني

dr.al_askary@yahoo.com 

 07901460660  -  07804756622الموبايل النقال

 

mailto:dr.al_askary@yahoo.com


 
(2) 

 األكاديميمجال العمل العلمي 

عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا  -

 .2113-11-1جامعة بغداد منذ  -وكالة 

جامعة  -كلية الهندسة–رئيس قسم الهندسة المعمارية  -

 (2113-2111)النهرين 

جامعة –كلية الهندسة –رئيس قسم الهندسة المعمارية  -

 (2112-2114 )البصرة

 : قابي اإلنتماء والعمل الن

، استشاري 1121منذ عضو في نقابة المهندسين العراقية -

 . معماري 

 

(3) 

 مجال البحث العلمي

 .الهندسة المعمارية :االختصاص العلمي العام 

 .مخطط مدن وفلسفة عمارة: التخصص العلمي الدقيق 

  - : يشمل هذين التخصصين المحاور العلمية والتطبيقية اآلتية
 . نظرية العمارة وفلسفة العمارة والعمارة االسالمية -

 . طرق منهجية البحث  -
تخطيط المدن والهندسة المعمارية وفق مقتضيات موازنة  -

 . بين النظرية والتطبيقالفكر 

إحياء المدن القائمة ، تخطيط المدن :تخطيط المدن ويشمل  --

الجديدة ، تخطيط وربط المدن التوابع ، وذلك كله في إطار 



الطرق ، التوسع محددات استعماالت األرض المختلفة ، شبكة 

 .الخ..المستقبلي 

المشاريع والمجمعات : إعداد ألتصاميم المعمارية وتشمل  -

السكنية و التعليمية والسياحية والترفيهية والثقافية والتجارية و 

 ...   الصحية ، المشاريع المعمارية المختلفة 

التجديد وإعادة التأهيل ، إحياء : التخطيط الحضري ويشمل -

ر استخدام األرض المراكز الحضرية القديمة والتراثية ، تغيي

 .  وفق مبادىء اإلقتصاد الحضري

ليم اتخطيط وإعادة تخطيط اإلق: التخطيط اإلقليمي ويشمل  -

 .ألخ ..وفق المميزات اإلقتصادية والطبيعة السكانية 

 

 .األشراف على الرسائل الجامعية

األشراف على العديد من رسائل الماجستير في الهندسة  -
في العراق، السياحة  األسكان: تيةالمعمارية وبالموضوعات اآل

في العراق، نظرية وفلسفة العمارة، تكنولوجيا العمارة، 
 .اخرى...المطارات

ماجستير في كليات الهندسة مناقشة العديد من رسائل ال -
 . .والبصرة والتكنولوجيا النهرينبجامعات بغداد و

 
 .تقييم البحوث العلمية

 
العلمية  المجالت األكاديميةتقييم الكثير من البحوث العلمية في  -

 والنهرين وبابل بغداد والتكنولوجية المحكمة التابعة لجامعات
 .ومجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث الهندسية 
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 البحوث المنشورة

أثر التصميم الحوسبي على مناهج تعليم التصميم  -1

للعلوم ، المؤتمر الوطني االول (بحث مشترك.)المعماري

 .جامعة النهرين -الهندسية

مؤشرات تحقيق السكن الالئق في ظل مبادئ التنمية  -2

، مؤتمر االسكان العربي الثاني (بحث مشترك.)المستدامة

 .المنعقد في بغداد

3- Energy balance on Soil-Tree Canopy System 

through Urban Heat Island Mitigration. 

(dr.Abdul hussain Alaskari &dr.Ahmed 

Hasson). International Journal of enhanced 

Research in Science Technology & 

Engineering. Vol.2 ISSUE 1,Jan.2013 

4- Potential Effects of Microclimatic Factors in 

Environmental Design of Building in Iraq 

Context. (dr.ahmed Hasson & dr.Abdul 

hussain Al-askari). International Journal of 

Science and Engineering Investigations. 

Vol.2 ISSUE 15 April 2013 
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 . البحوث غير منشورة
 . إعادة إعمار العراق بعد الحرب على مستوى تخطيط المدن -
 .قتصادياعمرانيا وا مراكز المدن السياسات اإلنمائية لتطوير -
 .االسكان في العراقرؤية جديدة لحل مشكلة  -
 .السياسات اإلنمائية للسياحة في العراق  -
 . السياحة الدينية في العراق مظهر حضاري ومصدر اقتصادي -
 .الحدث واستجابة الفعل المعماري -



 .اللغة العليا في العمارة -
 .الصناعية في المدن العراقية في توقيع المناطق دراسة -
 .الغيابالعمارة العراقية المعاصرة بين الحضور و -
 .بحوث في التخصص الفكري والفلسفي المعماري  -
 .  ث في الفلسفة والفكر اإلسالميين وبناء المفهومبحو -
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 .المؤتمرات العلمية واالنشطة الثقافية

العديد من المعارض العلمية المعمارية بمشاركة جميع  اقامة -

النهرين، )االقسام المعمارية العشرة في الجامعات المعمارية 

بغداد، التكنولوجيا، الموصل، البصرة، بابل، السليمانية، 

الى جانب هيئات االستثار في ( صالح الدين، دهوك، كويا،

الهندسة  في قسم. )المحافظات والمكاتب الخاصة المشهورة

 (.جامعة النهرين -المعمارية

-  

المشاركة في المؤتمرات العلمية واالنشطة الثقافية في  -

بغداد والبصرة والتكنولوجيا والنهرين )الجامعات العراقية 

، والمراكز البحثية واتحاد االدباء والكتاب في (ودهوك والكوفة

 .البصرة

والندوات العلمية والتخصصية التي  المشاركة في المؤتمرات -

أقامتها أمانة بغداد ووزارات االسكان والتعليم والبلديات 

 .والتخطيط وغيرها
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 مجال العمل المهني الهندسي

العمل ضمن الكوادر المختصة بدراسة وتقييم تصاميم المخططات  -

اتب بغداد ، البصرة ، كربالء ، ضمن مك: األساسية لمدن 

 . ارات الهندسية المختلفةاإلستش

جامعة النهرين –عضو مجلس ادارة المكتب االستشاري الهندسي  -

2113 

العمل ضمن الفرق االستشارية للمكاتب الهندسية االستشارية في  -

 (2113-2113)كلية الهندسة لجامعات البصرة وبغداد والنهرين 

تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع الهندسية المحلية والحكومية  - 

 :ومنها  2116- 1111للمدة من 

م كلية الزراعة في جامعة البصرة ضمن مكتب االستشارات تصمي  -

 .2112الهندسية لجامعة البصرة 

تصميم كلية العلوم في جامعة ميسان ضمن مكتب االستشارات  -

 .2112الهندسية لجامعة البصرة 

 .تصميم وتنفيذ الكثير من األبنية التجارية والوحدات السكنية   - 

مشارك أساسي في مسابقة تصميم مؤسسة دينية وتعليمية كبيرة  -
في مدينة النجف األشرف والتي نظمتها وزارة اإلسكان 

 . 2115واإلعمار سنة 
 . 2112 تصميم جامع سعة ألف مصلي في مدينة الشعلة -
 .2111في مدينة الغزالية  تصميم مسجد وقاعة -
 . 2111المشاركة في مسابقة لتصميم كلية الشرطة في بغداد  -
اإلستشاري المعماري لمجمع هيئة األنواء الجوية التابع لوزارة  -

النقل والمواصالت، الواقع قرب مطار بغداد ، ضمن الكوادر 

الهندسية لمكتب األستشارات الهندسية التابع لجامعة بغداد 

2115 -2116  



االستشاري المعماري في اللجنة الخاصة بمتابعة تصاميم جامعة  -

 .2113-2112النهرين

تصميم البيت الثقافي في المحمودية ومبنى دائرة الفنون  -

الموسيقية التابعين الى وزارة الثقافة، ضمن كوادر المكتب 

 2113االستشاري الهندسي لجامعة النهرين 
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 اريةاالمكانات العلمية واالد

ادارة وتخطيط ما يرتبط بالجوانب العلمية والتخطيطية _ 

واالسكانية والعمرانية المختلفة على المستوى المركزي للبلد 

 .وفق العلوم الحديثة لالدارة والتخطيط العام

إدارة وتقييم المشاريع المعمارية والهندسية والتنموية  - 

 .المستدامة المختلفة  وفق المناهج المعاصرة 

إدارة وتقييم مشاريع النقل والتخطيط الحضري واالقليمي  - 

 .وتخطيط المدن وأستعماالت اآلرض المختلفة

إدارة وتقييم ودراسة إحياء مشاريع السياحة واآلثار  -

 .والسياحة الدينية للمواقع المختلفة في العراق

تقييم ودراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الهندسية  -

تنموية والخدمية المختلفة ذات االرتباط بالعمران والتخطيطية وال

 .وتخطيط المدن والبعد اإلقليمي 

تقييم ودراسة اختيار المواقع الخاصة بفعاليات السكن  -

والصناعة والسياحة والتجارة والترفيه ، والفعاليات اآلخرى 

 .المختلفة

 ،وكذلكدراسات في العلوم االسالمية الفكرية والفلسفية العامة -

 .بالبعد العمراني  والتخطيطي



وفق تقييم و دراسة المشاريع المرتبطة باالقتصاد الحضري  -

 .المعايير العالمية والمحلية

تقييم و دراسة جوانب التخطيط اإلجتماعي والمعايير المتبعة  -

 .وفق طبيعة المجتمع 

تقييم ودراسة الجوانب الجمالية والفنية والوظيفية للمشاريع  -

 .ة المختلفةالمعماري

(1) 

 السيرة الدراسية 

 :المرحلة اإلبتدائية -
 .1144مدرسة بور سعيد اإلبتدائية للبنين في البصرة 

 :مرحلة المتوسطة -
 .1121في البصرة  متوسطة بالل الحبشي للبنين

 إ:اإلعداديةمرحلة  -
 .1127عدادية الوحدة للبنين في البصرة 

 
 :الدراسة الجامعية  -
شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من قسم الهندسة  -

 1121جامعة بغداد  –كلية الهندسة –المعمارية 
شهادة الماجستير في علوم التخطيط الحضري و اإلقليمي من  -

–المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات العليا 
 1114جامعة بغداد 

دينة االسالمية لمواجهة تخطيط الم: عنوان رسالة الماجستير 
 .مدينة بغداد -التغيرات الفكرية التخطيطية والمعمارية 

 
شهادة الدكتوراة فلسفة في الهندسة المعمارية من كلية  -

 2112جامعة بغداد –الهندسة 
تشكيل المفهوم المعماري في : عنوان اطروحة الدكتوراه  -

 . الخطاب الحضاري وفق نظرية القيمة
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