
 المعمار دارا اليعقوبي

سنة ممارسة و خبرة ( 54)     حفظ التراثخبير  و أكاديمي ،ستشاريامهندس     

 ٌعتبر من الجٌل الثانً من المعمارٌٌن العرالٌٌن و من اوائل خرٌجً لسم الهندسة المعمارٌة فً جامعة بغداد

ستشارات الهندسٌة ار لالمكتب الننمارس العمل الهندسً االستشاري منذ بداٌة السبعٌنات حٌث اسس  0641

و ٌمكن اعتباره من اوائل المهندسٌن الشباب )فً حٌنه( من خرٌجً الجامعات العرالٌة  .0641فً عام 

صمم العدٌد من  , العمل المهنً بجانب المعمارٌٌن الرواد االوائل امارسو اسسوا مكتبا هندسٌا و اللذٌن

العمل فً مكتبه الهندسً بعد  تمرساو . مختلف انحاء العراق الدور و المبانً و اشرف على تنفٌذها فً

الى مدٌنة أربٌل و تحوٌله الى شركة استشارٌة الدارة المشارٌع. انتماله  

و استمر فً  0641انظم الى الهٌئة التدرٌسٌة فً لسم الهندسة المعمارٌة فً جامعة بغداد اعتبارا من عام 

ثناء عمله فً جامعة بغداد كلف بادارة المسم الهندسً فً رئاسة و ا 0665التدرٌس المعماري فٌه لغاٌة 

و  لجادرٌة و ابو غرٌب و باب المعظمجامعة بغداد فٌما ٌخص شؤون المبانً و المجمعات الجامعٌة فً ا

/    5102عوام و اال 0655/  0663عوام صالح الدٌن فً اربٌل فً اال ةكمحاضر فً جامع ساهم كذلن

.لسنتٌن ة كردستان فً أربٌلعكعضو فً الهٌئة االدارٌة لجاماختٌرو اٌضا , (لغاٌة الٌوم )و 5106  

  و برنامج االنماء االممً  مم المتحدة كمنظمة الهبٌتاتجامعة بغداد عمل مع عدد من منظمات اال تركهبعد 

5115لغاٌة  0665كمدٌر اللٌمً و استشاري حوالً العشرة سنوات لالعوام    

ٌات عاالهتمامات و الهواٌات بجانب التدرٌس و ممارسة المهنة المعمارٌة, فمد شارن فً العدٌد من الجممتعدد 

النمابٌة و المهنٌة, عضوا فً اللجنة المعمارٌة فً نمابة المهندسٌن لدورتٌن و عضو لجنة المكاتب الهندسٌة 

لعدة  العرالٌة و المعروفة بنادي العمارةواٌضا ترأس الجمعٌة المعمارٌة العرالٌة  ,فً النمابة لدورة واحدة

وفً شبابه كان ٌمارس ركوب الخٌل عمل فً التطوٌر العماري فً مجال الدور السكنٌة.   وكذلن سنوات.

  .ولٌادة الطائرات و الدراجات البخارٌة

لمختلفة و عدٌد من اللجان االستشارٌة او المهنٌة فً المجاالت الهندسٌة انٌة شارن فً الخالل حٌاته المه

خصوصا فً مجال الحفاظ على التراث المعماري و منها لجنتً للعتً كركون و أربٌل التً تشكلت من لبل 

عمل كخبٌر و استشاري فً ٌفً االعوام العشرة االخٌرة و ال ٌزال  تفرغالهٌئة العامة لالثار فً بغداد. و

رئاسة مجلس وزراء اللٌم كردسنان فً بدرجة وكٌل وزٌرألدم  مستشاراختٌرك مجال الحفاظ التراثً.

العراق و كذلن تم تعٌنه كمدٌر لمشروع للعة أربٌل و رئٌسا للهٌئة العلٌا الحٌاء للعة أربٌل, هذا المشروع 

. 5114فً عام  ة به من لبل محافظة أربٌل الذي تمت المباشر  

بالتنسٌك مع  عمل حٌاته المهنٌةم االنجازات فً الذي ٌعتبر من اهمشروع الملعة و ادارة من خالل عمله فً

اعمال التوثٌك  التخطٌط وو المشتركة العداد الدراسات و لاد فرق العمل لعشرة سنوات منظمة الٌونسكو

 فٌذ عدد كبٌر من مشارٌع الترمٌم وو كذلن االشراف على تن المعماري الغلب الدور المتمٌزة فً الملعة

وهو مسؤول عن التنسٌك الشامل لمجموعه واسعه من المشارٌع  ها.للدور و المبانً فٌالحفاظ و اعادة تأهٌل 

مدٌنه أربٌل الحدٌثة.لثمافً حٌوي تراثً واإلجراءات للحفاظ علً الملعة التارٌخٌة وتنشٌطها كمركز   

و تمكن  فً لائمة التراث العالمً للٌونسكو ومستشارٌن العداد ملف ترشٌح للعه أربٌلعمل  فرٌكلاد 

كما كان له  بمٌة اعضاء الفرٌك فً اعداد تمرٌر متكامل عن متطلبات لجنة التراث العالمً.بالتعاون مع 

.5101على ادراج الملعة فً اول منالشة اثناء اجتمعاتها فً الدوحة عام  الدور االساسً فً لرار اللجنة  

خصوصا فً مجال  تمرات العالمٌة و المحلٌة وث االكادٌمٌة و المشاركات فً المؤله العدٌد من االبحا

و له كتاب بعنوان اضواء على للعة أربٌل  التراث المعماري بشكل عام و تراث للعة أربٌل بشكل خاص.

.بطبعٌن اولى و ثانٌة منمحة باللغة االنكلٌزٌة  


