المعلومات الشخصٌة
االسم الثالثً واللقب
الموالٌد
محل التولد
الجنسٌة
الحالة الزوجٌة
عدد األطفال

امجد زكً خلٌل المساعد
5691/15/51
البصرة
عراقٌة
متزوج
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العنوان
البرٌد االلكترونً
تلفون
اللقب العلمً
االختصاص العام
االختصاص الدقٌق
االختصاص الحالً

الطوٌسة /شارع اللجنة األولمبٌة
Amjad.khalil@uobasrah.edu.iq
11110600170
أستاذ مساعد
هندسة العمارة
عمارة بٌئٌة
العمارة وتخطٌط المدن المستدام

الشهادات وااللقاب العلمٌة
الجامعة
عنوان الرسالة  /االطروحة
تارٌخها
 5661تاثٌر المحددات البٌئٌة على العمارة فً العراق اٌون منكو
اٌون منكو
 5665المساكن البٌئٌة

الشهادة
الدكتوراه
الماجستٌر

البلد
رومانٌا
رومانٌا

المهارات
المهارات
اللغة العربٌة
اللغة االنكلٌزٌة
لغات اخرى

اللغة االم
جٌد جدا
الرومانٌة /الدنماركٌة/السوٌدٌة/النروٌجٌة  /الفرنسٌة

الدورات التدرٌبٌة
مكان الدورة

اسم الدورة
 Microsoft Office 2003 /الدنمارك
2007
MS Project

الدنمارك
 Operations research andرومانٌا
linear programming
)(ASA. Academy
ADT Architecture 2010

الدنمارك
 Autodesk Revit 2010الدنمارك
 Bips description tool forالدنمارك
Danish and European
standers
AB 92 for legislative
contracts ( in
architectural and building
)branches
Function and fire
requirements

مدة الدورة
اسبوعان
أربعة أسابٌع
اسبوعان
أربعة اسابٌع
خمسة اسابٌع
أربعة اسابٌع

تارٌخ الدورة
0111
0110
5660
0151
0151
0110

الدنمارك

اسبوعان

0111

الدنمارك

أربعة اسابٌع

0119

 Marketing in architectureرومانٌا
and urbanism
Multimedia design
Photoshop
Illustrator
Flash
Html, php, mysql

ثالث اسابٌع

الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك

5661

عشرة اسابٌع
ثالث اسابٌع
ثالث اسابٌع
ثالث اسابٌع
سبعة اسابٌع

0110
0117
0117
0117
0111

المناصب االدارٌة
من الفترة

الوظٌفة (تبدأ من الوظٌفة الحالٌة)
مدٌر معهد اركرٌا البحاث البناء

0117

الى الفترة
0155

النشاط البحثً
مكان وتارٌخ النشر

اسم النشاط
جهات عالمٌة مختلفة

مختلفة فً عدٌد مجاالت العمارة وتخطٌط المدن

الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة
تارٌخها

الشهادة
فوز بمسابقة تصمٌم

0111

لجنة تقٌٌم األبحاث
عنصر له اسهامات عالمٌة
من ممٌزي تدرٌسً العالم

0151
0152
0152

كتاب شكر
كتاب شكر

0151
0151

الجهة المانحة
وزارة الدمج الدنماركٌة /
الدنمارك
إدارة مؤتمر االستدامة  /االردن
منظمة هوز /الوالٌات المتحدة
مركو الشخصٌات المرموقة/
برٌطانٌا
رئاسة جامعة البصرة /البصرة
رئاسة جامعة البصرة/البصرة

سبب المنح
تقدٌم مقترحات واقعٌة
تقٌٌم أبحاث المشاركٌن
مساهمات عالمٌة فً مجال البحث
مساهمات عالمٌة
نشر بحث
نشر كتاب

الخبرات التدرٌسٌة
اسم المادة التً درستها
رسم معماري
الفن والعمارة
تصمٌم معماري
تخطٌط حضري
تصمٌم حضري
نظرٌات عمارة
العمارة والمناخ
تصمٌم معماري
أطروحة
اشراف على مشارٌع تخرج

المرحلة الدراسٌة
االولى
االولى
الثانٌة
الثالثة
الثالثة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الخامسة
الخامسة

االشراف على الدراسات العلٌا
رسالة ماجستٌر

عدد الرسائل  /واالطارٌح
2

