
 
 

 المعلومات الشخصية

 فاطمة عبد الزهرة بدر االسدي االسم الثالثي واللقب

 

 1/2/1965 المواليد

 العراق/البصرة محل التولد

 عراقٌة الجنسية

 عزباء الحالة الزوجية

 الزبٌر/ حً الباقر الثانٌةخور  ناحٌة /البصرة العنوان

 Fatemah.bder@uobasrah.edu.iq البريد االلكتروني

 07802180755 تلفون

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 / دكتوراه هندسة معمارٌةماجستٌر هندسة معمارٌة االختصاص العام

 / دكتوراه تصمٌم حضريصوتٌات عمارةماجستٌر االختصاص الدقيق

 تصمٌم حضري/ صوتٌات عمارة االختصاص الحالي

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

رؤٌة االستراتٌجٌة لالدٌنامٌة الحضرٌة و ا 2017 الدكتوراه

 مدٌنة البصرة انموذجا""لتصامٌم المدن 

 العراق بغداد

المحددات المعمارٌة و الصوتٌة  2008 الماجستٌر

 الستودٌوهات السمعٌةل

 العراق بغداد

 المهارات

  Word+3DMAX+AUTOCAD+PHTOSHOP المهارات

 ممتازة اللغة العربٌة

 جٌدة اللغة االنكلٌزٌة

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

التدرٌس و التدرٌب مركز تطوٌر طرائق  طرائق التدرٌس

 الجامعً

 27/11/2008- 23/11 خمسة اٌام

مركز تطوٌر طرائق التدرٌس و التدرٌب  طرائق التدرٌس

 الجامعً

  10/12/2009 – 6/12 خمسة اٌام

 14/6/2009 اربعة عشر ٌوم الحاسبة االلكترونٌة زمرك كفاءة الحاسبة

Ic3 26/9/2010 ٌوم مركز الحسبة/ جامعة بغداد 

TOEFL ITP 26/8/2010 ٌوم جامعة بغداد 

اسالٌب انتاج المواد 

 االلكترونٌة

 2011اذار  24-22 ثالثة اٌام مركز ابن سٌنا للتعلٌم االلكترونً

 النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
التطوٌر المعماري و المعماري العالمً االول ) مؤتمرال

 الحضري لمدٌنة بغداد
 2013حزٌران  27-26قسم هندسة العمارة / الجامعة التكنولوجٌة 

 2013العمار؟ جامعة بغداد قسم هدسة  حضور مناقشات اطارٌح الدكتوراه



 
 2012جامعة النهرٌن  قسم هندسة العمارة/ مناهج التصمٌم المعماري

 2011تشرٌن االول  6كلٌة الهندسة/ مجمع القاعات.  التصمٌم االساس لمدٌنة البصرة مسودة ندوة مناقشة
 28/5/2011الثقافً النفطً المركز  نقابة المهندسٌن " الصناعة حضارة الشعوب"مؤتمر

" دورة تدريب موظفي الدولة " دورة التطوير الحضري

 دورة استعماالت االرض
 2010قسم هندسة العمارة/ جامعة البصرة 

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

 تدرٌسً متمٌز عمٌد كلٌة الهندسة 2009-2008 شهادة تقدٌرٌة

 تدرٌسً متمٌز عمٌد كلٌة الهندسة 2012و  2011 جائزة

 االلتزام بالدوام الرسمً عمٌد كلٌة الهندسة 2013 كتاب شكر

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد
 المرحلة االولى و الثانٌة و الرابعة و الخامسة تصمٌم معماري

 الخامسةالمرحلة  اطروحة

 المرحلة الخامسة ممارسة مهنٌة

 المرحلة الرابعة تصمٌم فضاءات داخلٌة و تصمٌم فضاءات خارجٌة

 المرحلة الرابعة صوتٌات العمارة و عمارة و مناخ

 المرحلة الرابعة اسكان و تخطٌط اسكانً

 المرحلة الثالثة تارٌخ عمارة

 المرحلة الثانٌة رسم معماري

 المرحلة الثانٌة تارٌخ عمارة

 المرحلة االولى رسم معماري

 


