
 السيرة الذاتية

 حارث أسعد عبد الرزاق السعيدي. االسم :
 م.7711تولد: بغدادعام 

 المغات: إجادة المغة اإلنجميزية و المحادثة في المغة الفرنسية.
 م.5002جامعة بغداد منذ عام  –تدريسي في كمية الفنون الجميمة 

 م.5072الى5002درجة مدرس مساعد من عام 
 ى اآلن.ال5072درجة مدرس منذ عام 

 -الشهادات الحاصل عميها:
حاصللل عمللى شللهادة البكللالوريوس/ اتتصللاا التصللميم الللداتمي فللي كميللة الفنللون 

 م.5007جامعة بغداد عام  -الجميمة 
حاصللل عمللى شللهادة الماجسللتير/ اتتصللاا التصللميم الللداتمي فللي كميللة الفنللون 

 م.5002جامعة بغداد عام  -الجميمة 
تصاا التصميم الداتمي في كمية الفنون الجميملة حاصل عمى شهادة الدكتوراه/ ات

 م.5072جامعة بغداد عام  -
 -المنشورة: غير البحوث

رسالة الماجستير )المعالجات التصميمية لممحددات الداتمية في الفضلا  اللداتمي / 
 م.5002

 م.5072 / أطروحة الدكتوراه ) إنعكاسات السرد في التصميم الداتمي
 -البحوث المنشورة:

ة بحوث منشورة في مجملة اككلاديمي لكميلة الفنلون الجميملة و المجملة العرا يلة عد 
 لمهندسة المعمارية/ الجامعة التكنولوجيا.

 االستعارة كستراتيجية في التصميم الداتمي. .7
 التمثيل في تفعيل لغة الحوار لمفضا ات الداتمية. .5
 ِصرة.ُسُبل توظيف االستدامة البيئية في التصاميم الداتمية الُمعا .3



 تعدديلللللللة اكشلللللللكال الموسلللللللطةمسلللللللتودع المعرفلللللللة اللللللللديناميكي لحركلللللللة  .2
 .سيزم  في التصميم الداتميلباراميتر )ا

 -الشهادات التقديرية:
شلهادات تقديريلة ملن رئاسلة جامعلة بغلداد و عملادة كتب شكر و حاصل عمى عدة 

معللة الجا – و عمللادة كميللة الفنللون التطبيقيللة جامعللة بغللداد – كميللة الفنللون الجميمللة
 .التقنية الوسطى

 -المشاركات في المؤتمرات و المجالت و المناهج:
 .العراق جمهورية /المشاركة كُمقيم عممي لبعض بحوث مجمة جامعة كربال 

الجامعلللة  – كميلللة الفنللون التطبيقيللةل الثللاني مللؤتمرالالمشللاركة كمقلليم عممللي فلللي 
 .العراقجمهورية / التقنية الوسطى

مللؤتمر الفنللون التشللكيمية و تدمللة المجتملل  الللدولي  المشللاركة كباحللث عممللي فللي
 جامعة جنوب الوادي/ جمهورية مصر. -الثاني لكمية الفنون الجميمة باك صر 

المشللاركة فللي اعللداد منللاهج الدراسللة اكوليللة  و دراسللة الللدكتوراه فللي اتتصللاا 
 ./ جامعة بغداد/ العراقكمية الفنون الجميمة – التصميم الداتمي

 -تدريسية:النشاطات ال
اإلشراف عمى مجموعة من بحوث التترج لطمبة الفلرع اللداتمي فلي  سلم التصلميم/ 

 جامعة بغداد. -كمية الفنون الجميمة 
اإلشراف عمى مجموعلة ملن مشلاري  طمبلة الفلرع اللداتمي فلي  سلم التصلميم/ كميلة 

 جامعة بغداد. -الفنون الجميمة 
كمية   -الداتمي في  سم التصميم اإلشراف عمى عدة معارض  ام بها طمبة الفرع  

الفنون الجميمة في  سم النشاطات /  جامعة بغداد و فلي المعلارض السلنوية لكميلة 
 الفنون الجميمة.
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