السيزة الشخصيت
المعلوماث الشخصيت :
االسم  :سداد هشام حمٌد
الجنسٌة  :عراقٌة
محل وتارٌخ الوالدة  :بغداد2791-
الحالة االجتماعٌة  :متزوجة
الهاتف 09702009027 :
البرٌد االلكترونً sudadmaaf4@yahoo.com :
الشهادة :دكتوراه تصمٌم داخلً  -جامعة بغداد
اللقب العلمً  :استاذ مساعد
المنصب االخٌر  :معاون العمٌد لشؤون الطلبة
اللغات  :االنكلٌزٌة

الخبزاث العمليت والذوراث:
 تصميم وتنفيذ وتأحيج (مكتب السيذ رئيس جامعت بغذاد )3102-3102 تصميم مقتزح لمذخل وسارة التعليم العالي والبحج العلمي 3102 تصميم مقتزح لمبنى محافظت بغذاد 3102 تصميم وتنفيذ قاعت المؤتمزاث في كليت الفنون الجميلت 3102 تصميم وتنفيذ قسم شؤون الطلبت والتسجيل في كليت الفنون الجميلت 3102 تصميم وتنفيذ قاعت دراسيت في قسم التصميم 3102 دورة فً طرائق التدرٌس والتأهٌل التربوي الساتذة الجامعات العراقٌة فً مركزالتعلٌم المستمر جامعة بغداد وقدم شهر من رئٌس جامعة بغداد .1007
 دورة مع شهادة موثقة من  NCCIالتابعة الى  NGOفً التٌسٌر وحل النزاعات فًمحافظة السلٌمانٌة 1002-
 دورة فً ادارة وتنظٌم المشارٌع لمنظمات المجتمع المدنً باشراف  NCCIفً بغداد -1009

 دورة فً حقوق االنسان باشراف المعهد االمرٌكً للسالم فً اربٌل مع شهادة موثقة1000 دورة فً آلٌات تدرٌس حقوق االنسان باشراف المعهد االمرٌكً للسالم فً بٌروت 1007مع شهادة موثقة
 دورة النساء القٌادٌات  WOMEN LEDER SHIPبرنامج االحتٌاجات االستراتٌجٌةاالقتصادٌة ( )SENSEباشراف المعهد االمرٌكً للسالم فً بٌروت 1020
 مؤتمر النساء القٌادٌات العراقٌات فً بغداد 1020باشراف المعهد االمرٌكً للسالم دورة للنساء القٌادٌات فً (حقوق المراة واالسالم ) فً تركٌا -1022ماٌو اعداد المدربٌن فً ( الطرق الخالقة لتدرٌس حقوق االنسان ) مع شهادة (مدربة )TOTممنوحة من المعهد االمرٌكً للسالم فً عمان  -1022آب
 عضوة مؤسسة فً منظمة اكادٌمٌوا السالم العمل فً وزارة البٌئة العراقٌة – مركز االعالم والتوعٌة البٌئٌة 1002-1000 تنفٌذ برنامج متكامل للتصمٌم الداخلً لبناٌة وزارة البٌئة تصمٌم فولدرات خاصة بنشاطات وزارة البٌئة عضوة فً اللجنة الهندسٌة العمار وزارة البٌئة استاذة فً كلٌة الفنون الجمٌلة – جامعة بغداد – قسم التصمٌم – فرع التصمٌمالداخلً منذ 1007ومستمرة الى اآلن
 رئٌسة لجنة تألٌف كتب( فن الدٌكور – وكتاب االناقة واالزٌاء ) لالعدادٌات المهنٌةالتابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌة
 عضوة فً لجنة تالٌف كتب (عناصر الفن _تخطٌط والوان –النحت والفخار -واالشغال الٌدوٌة) لالعدادٌات المهنٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌة
 -استشارٌة تصمٌم لدار الطراز التابعة لوزارة الصناعة

المناصب االداريت في كليت الفنون الجميلت :
 معاون العمٌد لشؤون الطلبة فً كلٌة الفنون الجمٌلة 1022ولحد اآلن مسؤولة العالقات الثقافٌة فً كلٌة الفنون الجمٌلة 1020-1022 مسؤولة شعبة تقوٌم االداء الجامعً 1022-1007 -مقررة الدراسات العلٌا فً قسم التصمٌم1007-1000

 عضوة لجنة امتحانٌة للدراسات العلٌا 1020-1000 عضوة لجنة امتحانٌة للدراسات االولٌة فً قسم التصمٌم 1021-1000 -عضوة لجنة القبول لطلبة الدراسات العلٌا 1020-1007

البحوث :
 الطرق االبداعٌة واآللٌات الخالقة فً تدرٌس مادة حقوق االنسان التصمٌم الداخلً لفضاء المختبرات الطبٌة التصمٌم الداخلً لمراكز رجال االعمال الحركة التكعٌبٌة ودورها فً بناء الفضاء المعماري العالقة بٌن الفضاء الداخلً والقطعة الفنٌة فً معارض الفنون التشكٌلٌة ثقافة الذات فً فعل التصمٌم الداخلً المؤثرات وشروط المتغٌرات فً الفضاء الداخلً -االشتراطات الفاعلة فً بنٌة الفضاء الداخلً

-

المنظومة الشكلٌة ودورها فً البناء الفكري للفضاءات الداخلٌة

-

المفردة اللغوٌة ودورها فً بماء الفكر التصمٌمً

-

نظرٌة الكشتالت وتطبٌقاتها فً تصامٌم الفضاءات الداخلٌة

-

البنى وعالقاتها فً اخراج القٌم الوظٌفٌة

الدراسات العلٌا :
-

االشراف على طلبة الماجستٌر فً قسم التصمٌم – التصمٌم الداخلً

-

تدرٌس طلبة الدكتوراه فً قسم التصمٌم – التصمٌم الداخلً

-

مناقشة اطارٌح الدكتوراه ورسائل الماجستٌر فً قسم التصمٌم – التصمٌم الداخلً

-

خبرة علمٌة للعدٌد من اطارٌح الدكتوراه ورسائل الماجستٌر فً قسم التصمٌم –
التصمٌم الداخلً والصناعً

-

اعداد المفردات الدراسٌة للدكتوراه والماجستٌر فً قسم التصمٌم – التصمٌم الداخلً

