ســــــــــيرة ذاتيـــــــة
االســـــــــــــــم :األستاذ الدكتور بهجت رشاد شاهين عبد هللا شاهين
Prof. Dr. BAHJAT RASHAD SHAHIN
تاريخ الميـــالد ،1940/6/12 :بغداد
الحالة الزوجية :مطلق
عــــــدد األوالد :اثنان
الديانـــــــــــــة :مسلم
التخصــــــــص :معماري – عمارة وبيئة
التدرج الوظيفي :تدريسيي / /رسيق مسييم المعماري من  2001ولغاية  – 2010/6/12أسييتاذ
متمرس حاليا
الدرجة العلمية :أستاذ متمرس Professor Emeritus
عنوان العمــــــل :مستمر كأستاذ متمرس حاليا ف /جامعة بغداد – كلية الهندسة – مسم هندسة
العمارة.
وكذلك تدريس /ف /كلية الفاراب /الجامعة  /مسم الهندسة المعمارية
الهاتف النقـــال009647901803955 :
البريد االلكترونيbahjatsha@yahoo.com :
 arch_dep@yahoo.comالقسم المعماري
المؤهالت العلمية :دبلوم عال / /موسكو  1966بدرجة شرف أولى
دكتوراه هندسة معمارية  – 1974معهد موسكو للعمارة
•
•

•

•
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نشيير ما يديد عن سييتون ب فا ف /مجاع العمارة والمناو واييوتياا العمارة وب و
مختلفة ف /مجاع اإلسكان وتصاميم المستشفياا ونظرياا العمارة.
ميام بتيأليك كتيا – المبنى الجيامع /ومواممتيأل ألهيداف التعليم العيال – /المنظمية
العربيية للتربيية والفقيافية والعلوم  /المركد العرب /لب و التعليم العيال – /دمشييييق
.1987
أشييرف على ما يديد عن ثمانون رسييالة ماجسييتير ف /علوم الهندسيية المعمارية وف/
مجاع العمارة والبيئة واالسييتدامة واإلسييكان واالبنية التخصييصييية ونظرياا العمارة
وتاريخ العمارة وال فاظ.
أشييرف على سمسيية وث ثون أةروحة للدكتوراه ف /مجاع البيئة واييوتياا العمارة
والتصميم ال ضري واإلسكان ونظرياا العمارة.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

أشييييرف على اةياريف الصييييك الخيامق المعمياري ف /جيامعية بغيداد منيذ عيام 1984
ولغاية العام .2010
شييياري ف /ما يديد عن سيييتون مؤتمر وندواا علمية مختلفة ف /االستصيييااييياا
المعمارية.
عمل ف /مكتب االسييتشيياراا الهندسييية ف /جامعة بغداد منذ عام  1980ولغاية العام
.2010
مسيتمر ف /مهامأل التدريسيية واالشيراف على ةلبة الدراسياا العليا ف /جامعة بغداد –
كلية الهندسة  /ل د االن كأستاذ متمرس.
يعمل كتدريسي /ف /كلية الفاراب /الجامعة – مسيم الهندسية المعمارية من العام 2013
–  2014ول د االن.
مام بتنفيذ سييت دوراا ف /العمارة والمناو ف /المناةق ال ارة الجافة لوعوام 1987
و 1988و 1989و 1990و 1991و ،1992مع كياميل الومياسع ودوراا أسري ف/
دواسر الدولة المختلفة.
شياري ف /العديد من األنشيطة العلمية واالسيتشياراا سارل الكلية كانت تتضيمن و ارة
النفط ،وو ارة االعميار واإلسييييكيان ،واميانية بغيداد ،وو ارة الكهربيام ،وديوان الومك
الشيييييع ،/وديوان الومك السيييين ،/و ارة التخطيط ،والجيامعية التكنولوجيية ،وو ارة
البلدياا واالشغاع العامة ،وو ارة النقل ،وو ارة الفقافة.
عضييييو اللجنة العليا للتصييييميم األسيييياس لمدينة بغداد )امانة بغداد منذ العام 2006
ولغاية العام .2016
لديأل ما يديد عن سمسيون مشيروعا ب فيا ف /مجاع التخصيل لخدمة البيئة والمجتمع
والتطور العلم./
حصييييل على ميا يدييد مياست /كتيا شييييكر وتقيدير من هيئياا وو ارة اليدولية المختلفية
لجهوده المبذولة بكل األنشطة العلمية.

جانب من االعمال التصميمية بالدكتور بهجت رشاد شاهين
 شياري الدكتور بهجت رشياد شياهين ف /تأسييق مكتب االسيتشياراا الهندسيية ف /كليةالهندسيية  -جامعة بغداد كأحد المؤسييسيياا االسييتشييارية التابعة لو ارة التعليم العال/
والب ث العلم /ف /جمهورية العراق  ...حيث وضيعت اللبنة األولى لبداياا عمل هذا
المكتب عام  1980وكان عضييوا أسيياسيييا ف /الهيئة المشييرفة على المكتب ولسيينواا
عديدة.
 مام بتنفيذ مجموعة كبيرة من التصياميم واإلشيراف على بعضيها س ع سينواا العملشيملت المشياريع الت /شياري ف /تصيميمها مجموعة كبيرة من المسيابقاا المعمارية
فضيي عن مشيياريع كفيرة ف /المجاع األكاديم /وساايية ف /مشيياريع جامعة بغداد
وتوسيعاتها ف /الجادرية.
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 لديأل العديد من العضوياا ف /الهيئاا العلمية الم لية وه:/• عضو نقابة المهندسين العراميين – استشاري.
• عضيو لجنة تقيم مشياريع التخرل للمراحل المنتهية ف /األمسيام المعمارية ف/
الجامعاا العرامية.
• عضو لجنة تعادع الشهاداا ف /نقابة المهندسين العرامية ولسنواا عديدة.
• عضو هيئة ت رير مجلة الهندسة والتكنولوجيا  -الجامعة التكنولوجيا.
• عضو الهيئة االستشارية العلمية لمجلة الهندسة  -جامعة بغداد.
• عضو هيئة ت رير المجلة العرامية للهندسة المعمارية  -الجامعة التكنولوجيا.
• عضو اللجنة القطاعية المعمارية منذ تأسيسها ولغاية .2003
• عضو اللجنة العليا للتصميم األساس لمدينة بغداد  /امانة بغداد.
• عضو الهيئة االستشارية العلمية ف /مجلة كلية الهندسة – جامعة بغداد.
• عضيييو اللجان االسيييتشيييارية ف /و ارة البلدياا واألشيييغاع العامة  /التخطيط
العمران /لغاية .2012
• اسييتشيياري ف /أمانة بغداد وو ارة النقل وو ارة األعمار واالسييكان وديوان
الومك الشيع./
المسابقات المعمارية
 .1مسيييابقة مشيييرو شيييار حيفا )المرحلة األولى  -الجاسدة الفالفة وبالمشييياركة مع
المهندس المعماري بطرس سمو.
 .2مسيييابقة سييياحة االحتفاالا الكبري ف /الموايييل )الجاسدة األولى بالمشييياركة مع
الدكتورة غادة موسی ر وم./
 .3مسابقة تصميم دار استراحة رساس - /جاسدة تقديرية )العوجة .
 .4مسابقة تصاميم جوامع القادسية  -مع تنفيذ الجامع الخاص ف /تكريت.
 .5مسيابقة دور سيكنية ف /الفلوجة لصيالف المصيرف اإلسي م) /الجاسدة الفانية والجاسدة
الخامسة .
 .6مسييابقة المقر الرساسيي /ا مسييابقة عالميةا  -جاسدة تقديرية نفذا المسييابقة من س ع
مكتب الدكتور عمانوسيل حنا.
 .7مسيابقة ضيريف القاسد المؤسيق  -مسيابقة بمرحلتين ا الجاسدة األولى ا بالمشياركة مع
المهندس المعماري حسام سلمان.
مع تنفيذ المشرو من س ع أعداد التصاميم التفصيلية واألشراف الكامل على التنفيذ.
 .8مسابقة مت ك الفن ال ديث ف /دمشق من س ع أحد المكاتب االستشارية ف /األردن.
 .9مسابقة تصميم عمارة تجارية ف /الكرادة  -مطا ساص ا الجاسدة األولى ا.
 .10مسابقة أم المعاري  -جاسدة تقديرية.
 .11مسابقة دور سكنية واةئة الكلفة  -و ارة اإلسكان والتعمير.
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 .12مسابقة فندق ومعهد سياح /ف /جديرة بغداد  -الجاسدة الفالفة.
المشاريع الخاصة باألبنية التعليمية
 .1المشيييياركية ف /نيدوة انتقياع جيامعية بغيداد الى الجيادريية واعيداد تقيارير كياملية بتقسيييييم
مشيييرو جامعة بغداد ا الجدم المنفذ ف /المرحلة األولى ا الى كلية الهندسييية وكلية
العلوم بعد أعداد تقارير كاملة عن متطلباا كل منها.
 .2أعداد مشيرو كلية التربية ف /الجامعة المسيتنصيرية  /دراسياا متكاملة عن متطلباا
الكلية مع التصيياميم األسيياسييية المعمارية الكاملة لها وباالشييتراي مع األسييتاذ بطرس
سمو.
 .3أعداد التقارير الخااية باألبنية التوسيعية لكلية العلوم ف /الجادرية وكلية اادا وكلية
الهندسة وكلية التربية للبناا.
 .4أعداد مشييرو كلية اادا ف /الجادرية  -اعداد مخططاا التصيياميم األولية الكاملة
مع الموديل – .1989
 .5مشيرو المخطط األسياس لجامعة الكوفة  -اعداد التقارير األولية الخااية بالمتطلباا
المسييياحية لكامل تومعاا جامعة الكوفة مع تنفيذ المخطط األسييياسييي /للجامعة وعمل
مجسم متكامل لتومعاا الجامعة ومدم س ع العام .1990
 .6مشييييرو كليية الطيب ف /جامعية الكوفة  -اعداد المخططياا التفصيييييليية الكياملية لكليية
الطب.
 .7مشييرو توسيييع كلية نقابة المعلمين ف /االسييكان  -تصييميم واشييراف متكامل االقسييم
الخاصا بالصفوف التعليمية وتواجد األساتذة وبعض الخدماا التكميلية األسري.
 .8مشرو مركد ال اسبة اإللكترونية ف /كلية االدارة واالمتصاد.
 .9مشييييرو جامعة النهرين ا اييييدام سييييابقا ا ف /الكاظمية  -أعداد التقرير التربوي
المتكامل لمتطلباا الجامعة مع مجموعة احتماالا للمخطط األسياس من س ع أعماع
ةلبة الصك الخامق.
 .10الخدماا االسيتشيارية الهندسيية لوامع المخطط األسياس لجامعة بغداد  /الجادرية لغاية
عام .2030
المشاريع الحكومية المختلفة كاملة
.1
.2
.3
.4
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مشييييرو مركد الرا ي إلنتيال المواد الطبيية  /الشييييركية العيامية لصيييينياعية األدويية
والمستلدماا الطبية  -تصاميم كاملة.
مشيرو تصيميم نموذج /لمسيتشيفياا اله ع األحمر ف /الم افظاا بعدد ) 60سيرير
تصاميم أولية متكاملة سااة بجمعية اله ع األحمر.
مشيرو مصيرف الرشييد والداسرة الدولية ف /الشيورجة  -مصيرف الرشييد تصياميم
كاملة.
مشرو مجمع سكن /لوساتذة ا 20وحدة سكنيةا تصاميم أولية وتنفيذية وأشراف.

.5
.6
.7
.8

مشييييرو مركد السيييييطرة الوةن /ف /بغيداد  -هيئية الكهربام تصيييياميم كاملية أوليية
تفصيلية.
مبنى هيئة الكهربام  -تصاميم كاملة.
مشرو تنفيذ مجمع سكن /لهيئة الكهربام ا 16وحدة سكنيةا.
مشرو تخطيط وتصميم المنطقة ال رة ف /البصرة والموال وبغداد.

كذلك قام بتنفيذ مجموعة كبيرة من الدور السكنية " قطاع خاص " في مدينة بغداد.
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