
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

         نادية عبد المجيد سعيد السالم :    ـم ـــــــــاالســ

  10/5/1961 : تاريخ الميـالد 

 عزباء الحالة الزوجية :

    ال يوجد دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

         هندسة معمارية :     صــالتـخـص

  تدريسية :      ه ــــــالوظيف

      أستاذ مساعد  الدرجة العلمية :

             جامعة بغداد / مركز التخطيط الحضري واألقليمي للدراسات العليا :    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

       07903269446:   الهاتف النقال

 كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 5/7/1984  / القسم المعماري الهندسة بغداد 

مركز التخطيط الحضري واألقليمي  بغداد  الماجستير
 للدراسات العليا

4/8/1991 

 الدكتوراه
 

 17/10/1998 الهندسة / القسم المعماري بغداد

  أخرى
 
 
 
 

  

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2001 - 1991 جامعة بغداد كلية الهندسة / القسم المعماري  1

  2003 – 2001 جامعة النهرين  كلية الهندسة / القسم المعماري 2

  2010 – 2003 جامعة بغداد  كلية الهندسة / القسم المعماري 3

مركز التخطيط الحضري واألقليمي  4

 للدراسات العليا 

 ولغاية اآلن  2010 جامعة بغداد

5    

6    

7    

8    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

وزارة األسكان والتعمير / الهيئة  م. مهندس  1

 العامة لألشراف والمتابعة

 

1984 – 1990  

وزارة األسكان والتعمير / الهيئة  مهندس  2

 العامة لألشراف والمتابعة

 

1990 – 1991  

 1998 - 1991 جامعة بغداد مدرس مساعد  3

 2005 – 1998 جامعة بغداد مدرس  4

 ولغاية اآلن – 2005 جامعة بغداد استاذ مساعد  5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  2010 – 1991 التصميم المعماري للمراحل من األول إلى الخامس  كلية الهندسة / القسم المعماري  1

في جامعة بغداد أو 

 جامعة الهرين 

 المباني والرسوم التنفيذية للمرحلة األولى والثانية كلية الهندسة / القسم المعماري  2

 مرحلة الرابعة تصميم الحدائق ال كلية الهندسة / القسم المعماري 3

 تاريخ العمارة للمرحلة الثانية والثالثة كلية الهندسة / القسم المعماري 4

 العمارة األسالمية للمرحلة الرابعة  كلية الهندسة / القسم المعماري 5

 2010 – 2004 العمارة األسالمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه  كلية الهندسة / القسم المعماري 6

كز التخطيط الحضري مر 7
 واألقليمي للدراسات العليا 

 ولغاية اآلن  2010 المشروع التخطيطي لمرحلة الماجستير 

مركز التخطيط الحضري  8
  واألقليمي للدراسات العليا

 المشروع التخطيطي الشامل لمرحلة الماجستير 

مركز التخطيط الحضري  9
 واألقليمي للدراسات العليا

 مرحلة الماجستير التخطيط الحضري ل

مركز التخطيط الحضري  10
 واألقليمي للدراسات العليا

 العروض الحضرية التخطيطية لمرحلة الدكتوراه 

مركز التخطيط الحضري  11
 واألقليمي للدراسات العليا

نظريات في التصميم الحضري لمرحلتي 
 الماجستيروالدكتوراه

مركز التخطيط الحضري  12
 ات العلياواألقليمي للدراس

نظرية الشكل وأثرها في مورفولوجية المدينة 
 لمرحلة الماجستير 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2002 القسم المعماري  النصبية في العمارة األسالمية  1
رها في بنية الذكية وأثتقنيات األ 2

 المدينة 
 2008 القسم المعماري 

 2008 القسم المعماري  تكنولوجيا العمارة التاريخية  3
النظم المنشئية الحديثة في عمارة  4

 المساجد المعاصرة 
 2010 القسم المعماري 

الخصوصية في العمران االسالمي  5
 المعاصر

 2011 القسم المعماري 

 2011 ي القسم المعمار  تطوير مدينة الحي 6
مركز التخطيط الحضري واألقليمي  مؤشرات االستدامة الحضرية  7

 للدراسات العليا
2013 

مركز التخطيط الحضري واألقليمي  االنتشار الحضري  8
 للدراسات العليا

2015 

الشبكات الخضراء واثرها في  9
 االستدامة الحضرية 

مركز التخطيط الحضري واألقليمي 
 للدراسات العليا

2016 

خطوط السماء في المشاهد  10
 الحضرية المدينية 

مركز التخطيط الحضري واألقليمي 
 للدراسات العليا

2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر المعماري االردني  1

 ني الثا

 مشاركه ببحث االردن 2000

المؤتمر المعماري / الجامعة  2

 التكنولوجية

 مشاركة ببحث العراق 2002

مؤتمر التخطيط واالدارة  3
االستراتيجية / مركز التخطيط 

 الحضري واالقليمي 

 مشاركة ببحث العراق 2015

مؤتمر ادارة االراضي في  4
العراق في ابعادها التخطيطية 

 والقانونية 

 مشاركة ببحث العراق 2013

المؤتمر العلمي الثاني  5

 للدراسات العليا 

 مشاركة ببحث العراق 2016

مشاركة في جميع الندوات  6
والورش والمؤتمرات المعمارية 

 والتخطيطية 

ولغاية  2000من 
2016 

 مشاركة بحضور  العراق 

7     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 ج الكليةخار داخل الكلية

 مشاركة بالسمنيرات  مشاركة بالسمنيرات 

 مشاركة بالورش البحثية  مشاركة بالورش البحثية 

 تقييم بحوث الترقية العلمية  تقييم بحوث الترقية العلمية 

 تقييم بحوث النشر الهندسية  تقييم بحوث النشر الهندسية 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليمدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخ 



 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

استخدام اسلوب عتبات التنمية لقياس درجة مالءمة  1
 االرض للتوسع الحضري

مجلة اتحاد الجامعات 
 الهندسية العربية 

2001 

الفكر والعمارة بين النظرية والتطبيق تطبيقات من  2
 رابي الفاضلة جمهورية افالطون ومدينة الفا

مجلة اتحاد الجامعات 
 الهندسية العربية

2004 

المؤتمر القطري الثاني  واألعمارالشريعة االسالمية  3
 للهندسة المعمارية 

2002 

المؤتمر القطري الثاني  النصبية في العمارة  4
 للهندسة المعمارية 

2002 

ارة االراضي مؤتمر اد مؤشرات الكثافة واثرها في االستدامة الحضرية  5
في العراق بابعادها 

 التخطيطية والقانونية 

2013  

االتجاهات التخطيطية المعاصرة للفضاءات  6

 المفتوحة 

 مجلة كلية التربية للبنات
 مجلة البحوث الجغرافية 

2016 

 مجلة كلية التربية للبنات مشكالت الفضاءات الحضرية المفتوحة  7
 مجلة البحوث الجغرافية

2016 

لوحدة التصميمية الفضائية المنشئية في عمارة ا 8

 المساجد المعاصرة 

 2012 مجلة كلية الهندسة 

المؤتمر الثاني لبحوث  انواع خطوط السماء في المشاهد الحضرية  9
 الطلبة 

2016 

 مجلة كلية التربية للبنات ينيةخطوط السماء في المشاهد الحضرية المد 10
 مجلة البحوث الجغرافية

2016 

نبوة التخطيط واالدارة  افاق جديدة في التخطيط الحضري  –النمو الذكي  11
االستراتيجية للمدينة 

 العراقية

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 2016 مجلة المخطط والتنمية  الحضري رت االنتشااسياس 12

 2010 مجلة الهندسة  التكنولوجيا والعمارة  13

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      36186عضوية نقابة المهندسين رقم االنتماء  

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

مركز التخطيط الحضري  كتاب شكر  1

 واالقليمي

2012 

القسم المعماري / الجامعة  كتاب شكر  2

 ةالتكنولوجي

2012 

مركز التخطيط الحضري  كتاب شكر  3

 واالقليمي

2012 

مركز التخطيط الحضري  كتاب شكر 4

 واالقليمي

2014 

 2014 ةرئيس الجامعة التكنولوجي كتاب شكر 5

القسم المعماري / الجامعة  كتاب شكر 6

 ةالتكنولوجي

2014 

مركز التخطيط الحضري  كتاب شكر 7

 واالقليمي

2015 

لمعماري / الجامعة م االقس كتاب شكر 8

 التكنولوجية

2015 

مجلة كلية الهندسة / جامعة  تثمين جهود 9

 النهرين 

2016 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   



 

 

 

 

 

 

 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

           عربي    

              انكليزي 

  

 

 

 

 

 

   CD سليم نسخة على  يتم ت


