السيرة الذاتية
البيانات الشخصية :
االسم الكامل

ميثم حسن مهدي صالح الصفار

تاريخ الميالد

7881/8/3

العنوان الدائم

بغداد – المنصور  /م 576.ز 42.د1.

رقم الموبايل

61865575416

البريد االلكتروني

archmaitham@gmail.com

التحصيل العلمي
 شهادة البكلوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بغداد  /كلية الهندسة 4676-4668 .
 شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة بغداد  /كلية الهندسة . 4673 .

المؤهالت للمهنية
 : 4674 -4677 العمل في مكتب االستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة بغداد  .والمشاركة في
المشاريع االتية :
_ مشروع تصميم مراب النهضة .
 مشروع تصميم مراب العالوي . مشروع مجمع الشهيد محمد باقر الصدر . مشروع شركة توزيع المنتجات النفطية – بابل . مشروع شركة توزيع المنتجات النفطية – المثنى . : 4676 -4673 العمل في شركة الفصول لالستشارات الهندسية والمشاركة في تصميم المشاريع
االتية :
 تصميم مبنى الصحة والسالمة المهنية في ست محافظات ( البصرة  ،كربالء  ،صالح الدين ،واسط  ،ذي قار  ،ديالى) .

 مشروع تطوير االنهار السته التي تصب في شط العرب ( العشار  ،الخندق  ،الجبيله  ،الرباط ،السراجي  ،ونهر الخوره)
 االعمال الخاصة المشتركة :
 تصميم مجمع تجاري في بغداد الجديدة باالشتراك مع المهندس فراس علي مجيد واالستاذ الدكتوربهجت رشاد شاهين .
 تصميم مبنى تجاري في السيدية باالشتراك مع المهندس فراس علي مجيد . تصميم مبنى تجاري في محافظة ديالى باالشتراك مع المهندس فراس علي مجيد . تصميم مبنى معرض للسيارات في بغداد باالشتراك مع المهندس فراس علي مجيد . اعمال فردية تتمثل بتصميم دور سكنية متفرقة في بغداد .

العمل في كلية الف ارابي الجامعة من  4102الى االن بصفة تدريسي بدرجة مدرس مساعد
 -7االعمال االكاديمية .
المرحلة االولى

 تدريس مادة التصميم المعماري

()4647-4646( ، )4671-4675

 تدريس مادة الرسم واالظهار المعماري

() 4676-4672

7

المرحلة الثانية

 تدريس مادة تركيب المباني 7

()4678-4678

 تدريس مادة التصميم المعماري

()4646-4678( ، )4678-4671

 تدريس مادة الرسم واالظهار المعماري

(، )4675-4676( ، )4676- 4672

4

()4678-4671( ، )4671-4675

، )4646-4678( ، )4678-4678(،

()4647-4646
()4647-4646

المرحلة الثالثة

 المشاركة في تدريس مادة التصميم

المرحلة الرابعة

 تدريس مادة التصميم الداخلي .

()4646-4678

 تدريس مادة تصميم الفضاءات

()4646-4678

المعماري

الخارجية

 تدريس مادة الحفاظ ونظريات التصميم

()4646-4678

الحضري

المرحلة

 المشاركة في تدريس مادة التصميم

الخامسة

()4678-4678

المعماري واالطروحة

 -4التكليفات االدارية :
 عضو اللجنة االمتحانية للسنوات الدراسية ( ، 4678-4671 ، 4671-4675 ، 4675-4676
. )4646 – 4678
 عضو لجنة االعالم عن القسم المعماري للسنة الدراسية (. ) 4647-4646

االعمال البحثية
 رسالة الماجستير الموسومة ( التنمية المستدامة ومشاكل التطوير العمراني لمركز الكرخ التاريخي )
. 4673
 بحث منشور في مجلة كلية الهندسة بعنوان ( التنمية العمرانية المستدامة في مركز الكرخ التاريخي ) ،
( عدد  ، 77مجلد  ، 46سنة ) 4672

النشاطات
 االشتراك في ورشة عمل التصميم الحضري في المانيا  – DAADكوتبوس – جامعة برادينبورغ –
. 4677
 المشاركة بصفة ( حضور ) في النشاطات االتية :
 ندوة (مؤشرات التميز في العمارة المحلية)  ،كلية الفارابي الجامعة 4678 ، ورشة عمل ( الواقع الزراعي والمائي )  ،جامعة دجلة االهلية . 4646 ، محاضرة ( تحسين اداء الحكومة االلكترونية )  ،كلية الفارابي الجامعة . 4646 ، -ندوة ( نظام المقررات )  ،كلية الفارابي الجامعة . 4678 ،

المهارات
 العمل على برنامج االوتوكاد  AutoCADبكافة االصدارات
 العمل على برنامج  Vray ،3DMaxبكافة االصدارات
 العمل على برنامج  Photoshopبكافة االصدارات
 العمل على برنامج  Microsoft wordو  Microsoft powerpointلكافة االصدارات

