
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتيرة السي
 

 

 

 

       هدى عبد الصاحب حسن العلوان:      ـم ـــــــــاالســ

       1960 / 7 / 25      : تاريخ الميـالد 

 متزوجة     الحالة الزوجية :

 2    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة    :   الديـــــــــــانة

     دكتوراه في الهندسة المعمارية:         صــالتـخـص

 تدريسية في قسم الهندسة المعمارية/ كلية الهندسة/ جامعة بغداد:       ه ــــــالوظيف

   أستاذ مساعد    الدرجة العلمية :

          كلية الهندسة / جامعة بغداد:       عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

    07901731671:      الهاتف النقال

 alwan@coeng.uobaghdad.edu.iq-hoda  كتروني :البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1983 الهندسة بغداد

 1989 الهندسة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2002 الهندسة بغداد

mailto:hoda-alwan@coeng.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 التدريس الجامعي .ثالثاً :  

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

 الى اآلن 1989  جامعة بغداد كلية الهندسة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1989الى  1984 جامعة بغداد مهندسة 1

 الى اآلن1989  جامعة بغداد تدريسية 2

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 الثانيةو التصميم المعماري للمرحلة األولى ةالمعماريالهندسة  1

 الثانية

 04-01و  96-97

 الرابعةالتصميم المعماري للمرحلة الثالثة و الهندسة المعمارية 2

 الرابعة

 97-95و  94-95

 2016 - 2005 التصميم المعماري للمرحلة الخامسة الهندسة المعمارية 3

 95-93و  94-90 ( / عملي3(و)2المباني للمرحلتين )مادة  الهندسة المعمارية 4

 الى اآلن 2002 (4تصميم الفضاءات الخارجية للمرحلة) الهندسة المعمارية 5

 2002-2001 مواد البناء للمرحلة األولى الهندسة المعمارية 6

 (2م/المرحلة)المنطق و منهجية التصمي الهندسة المعمارية 7

 

 الى اآلن  2009

 إلى األن -2016 / المرحلة الخامسة -2-أإلستدامة  الهندسة المعمارية 8

 اآلن الى 2004 علم النفس البيئي / الماجستير الهندسة المعمارية 9

10 

 

 2015 - 2009 سايكوفيزيائية البيئة / الدكتوراه الهندسة المعمارية

 

 

 إلى األن  2016 العمارة والسلوك اإلنساني/ الدكتوراة الهندسة المعمارية 11

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 والدكتوراه الماجستير

 2006 )ماجستير( الهندسة المعمارية الجامعة واالحساس باالنتماء المكاني البنيوي 1

 2007 )ماجستير( الهندسة المعمارية لمساكن العراقالمفصل المعماري بين الفكر والتطبيق  2

 2008 )ماجستير( الهندسة المعمارية لمستشفياتلاالدراك البصري للفضاء الداخلي  3

 2008 الهندسة المعمارية/ جامعة النهرين أدائية ايجاد الطريق في البيئة المبنية 4

 2008 )ماجستير( الهندسة المعمارية البنية التحويلية في األبعاد الفكرية والرمزية 5



 

 

 

 

 

 

 

 2008 )ماجستير( الهندسة المعمارية الحضريالمحاور الحركية وتأثيرها على المشهد  6

 2009 )ماجستير( الهندسة المعمارية محددات البيئة اآلمنة للمجمعات السكنية 7

 2010 )ماجستير(الهندسة المعمارية  دور االتصال والتواصل في مدن التوابع المعلوماتية 8

 2012 الهندسة المعمارية )ماجستير( االثراء البصري في المشهد الحضري 9

 2012 الهندسة المعمارية )ماجستير( تكاملية مواقع االبنية الجامعية وفضاءاتها الخارجية 10

 2012 الهندسة المعمارية )ماجستير( نتماء المكاني في االسكان العمراني الحديثاال 11

 2013 الهندسة المعمارية )دكتوراه( اثر الطاقة المتجددة في صورة المدينة المستدامة في العراق 12

 2014 الهندسة المعمارية )دكتوراه( في المناخ الحار الجافالصحية  العمارةمقومات  13

 2014 الهندسة المعمارية )ماجستير( تناغم العمارة مع الطبيعة 14

 2014 الهندسة المعمارية )ماجستير( : دور الحضانة ورياض االطفالطفلالصديقة  للعمارة ال 15

 الهندسة المعمارية ) دكتوراة( قيم الحضارية في تركيب الفضاء الحضري في المدنأثر ال 16

 

 

2014 

 2015  ماجستير ( (التخطيط الحضري التواصل في المدينة الرقمية 17 

 2016 الهندسة المعمارية )ماجستير( مقومات البيئة األمنة في المدن 18

 2016 الهندسة المعمارية )ماجستير( العمارة التفاعلية:ستراتيجيات الحركة التفاعلية في العمارة 19

 قيد اإلنجاز الهندسة المعمارية ) دكتوراة( سياسات التدخل الحضري في مراكز المدن التاريخية 20

21 Smart Material Systems & Adaptiveness in Arch.  )قيد اإلنجاز الهندسة المعمارية )ماجستير 

 قيد اإلنجاز الهندسة المعمارية ) دكتوراة( أثر الفعل اإلقتصادي في أحداث التحوالت الحضرية 22

 قيد اإلنجاز الهندسة المعمارية )ماجستير( الموازنة اإليكولوجية والجمالية في ضفاف انهر الحضرية 23

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 باحث  بغداد 1992 مؤتمر الطاقة العراقي األول 1

 حضور بغداد 2002 مؤتمر المعماريين العرب 2

 باحث البحرين 2003 شمسيةالمؤتمر العالمي للطاقة ال 3



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك بغداد 2005 مؤتمر المثقفين العراقيين 4

 باحث بغداد 2007 ندوة اليوبيل الذهبي لجامعة بغداد 5

 مشارك بغداد 2010 مؤتمر الحفاظ على مراكز المدن 6

 حضور بغداد  جميع مؤتمرات كلية الهندسة 7

 باحث بغداد 2013 المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة 8

 للتخطيطالمؤتمر العلمي السادس  9

لللللللتتتخطيطلمركزالتخطي للل

 التخطيط التخطيط

 باحث بغداد 2013

 باحث بغداد 2013 بغدادندوة عمارة الحداثة في  10

 منظم الندوة بغداد 2016 ندوة تطوير افاق التعليم المعماري 11

 باحث امانة بغداد 2016 ندوة افاق تحقيق مدينة بغداد المرنة  12

 مقيم بحوث بغداد 2017 المؤتمر العالمي لكلية الهندسة 13

 لجنة علمية جامعة النهرين 2017 مؤتمر افاق التصميم الحضري 14

 مشارك بغداد 2018 مهارات العرض ورشة عمل  15

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

اللجنة العلمية / القسم  ومقررة  عضوة

 المعماري

 -امانة العاصمة–عضوة لجنة الذوق العام 

 - 2013بغداد عاصمة الثقافة  –عضوة لجنة  عضوة لجنة الدراسات العليا

 عضوة لجان مناقشات ماجستير ودكتوراة عضوة لجنة اإلمتحان التنافسي / عليا

 لجنة االشراف على مشروع جامعة بغدادعضوة  / القسم المعماريرئيسة وعضوة لجنة امتحانية

 عضوة لجنة تحليل عطاءات األبنية الجامعية عضوة في لجان متفرقة في القسم المعماري

 في األقسام المعماريةلجان استالل و رئيس وعض عضوة مكتب االستشارات الهندسية 

 المحلية والعربيةتقييم عدد كبير من بحوث المجالت  ودكتوراة رئيسة وعضوة لجان مناقشات ماجستير

 تقييم بحوث الترقية لألقسام المعمارية في الحامعات عضوة لجنة البنى التحتية للقدرات البشرية

 عضوة لجنة الدوكومومو الدولية التقييم العلمي لرسائل الماجستير والدكتوراة

 لجان اإلشراف على الجامعات األهليةعضوة  التقييم العلمي لبحوث الترقية العلمية

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 )عدد من البحوث أذكر آخرها:( . التعليم



 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2008 مجلة الهندسة/ كلية الهندسة الجامعة واالحساس باالنتماء المكاني البنيوي 1

 2009 مجلة الهندسة/ كلية الهندسة االدراك البصرى للفضاء الداخلي للمستشفيات 2

مجلة اتحاد الجامعات مجلة  الفضاء في عصر المعلوماتية 3

 الهندسة/ كلية الهندسةالعربية/

2010 

 2010 مجلة الهندسة/ كلية الهندسة محددات البيئة اآلمنة للمجمعات السكنية 4

 2011 مجلة الهندسة/ كلية الهندسة والتواصل في مدن التوابع المعلوماتيةدور االتصال  5

/ العربية مجلة اتحاد الجامعات االثراء البصري في المشهد الحضري 6

 الهندسةكلية

2012 

 2013 مجلة اتحاد الجامعات العربية/ تكاملية مواقع االبنية الجامعية وفضاءاتها الخارجية 7

 2013 مجلة اتحاد الجامعات العربية/ المكانيثر التنظيم الفضائي في تحفيز الشعور باإلنتماء ا 8

 2014 مجلة اتحاد الجامعات العربية استراتيجيات التحول نحو المدينة المستدامةالطاقة المتجددة و 9

 2014 مجلة اإلمارات الهندسية أدائية ايجاد الطريق في البيئة المبنية 10

 2015 مجلة اتحاد الجامعات العربية الحضانة ورياض األطفال-العمارة الصديقة للطفل 11

 2015 مجلة اتحاد الجامعات العربية سوسيولوجيا الحياة اليومية للفضاء الحضري 12

 2016 مجلة اتحاد الجامعات العربية مقومات العمارة الصحية:دور جودة الهواء في المباني الصحية 13

 2016 مجلة اتحاد الجامعات العربية التواصل في المدينة الرقمية 14

 2017 مجلة اإلمارات الهندسية تناغم العمارة مع الطبيعة: التصميم المستدام نحو رفاه اإلنسان  15

 المدن التقنيات األمنية ودورها في حفظ االمن في 16
 

 2017 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 دور آليات التصميم البيئي في حفظ األمن في المدينة  17

 

 2017 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 

    .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

    العراقية )استشاري( نعضوة نقابة المهندسي 

     ( عضوة منظمة الDOCOMOMOالدولية ) 

 التقدير.و شهادات  الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  



 

 

 

 

 

 

 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1989 وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير 1

 1992 وزير النفط كتاب شكر وتقدير 2

 2002 وزير التعليم العالي كتاب تثمين على اطروحة الدكتوراه 3

 2005 الثقافة وزير كتاب شكر وتقدير 4

 13, 06، 03، 02، 89 رئيس جامعة بغداد و عميد كلية الهندسة (5)عدد وتقديركتاب شكر  5

 (3)13, 12, 11, 10 عميد مركز التخطيط الحضري (6كتاب  شكر و تقدير )عدد  6

 2013 وزارة التعليم العالي/ البحث و التطوير شهادة تقديرية 7

 2013 اإلقليميمركز التخطيط الحضري و  شهادة تقديرية 8

 2014 وزير التعليم العالي شكر وتقدير 9

 2014 مساعد رئيس الجامعة شكر وتقدير 10

 2014 عميد التخطيط الحضري شكر وتقدير 11

 2015 وزير التعليم العالي شكر وتقدير 12

 2016 امينة بغداد شكر وتقدير 13

 2016 عميد كلية الهندسة شكر وتقدير 14

 2016 عميد التخطيط الحضري تقديريةشهادة   15

 2017 عميد كلية الهندسة /الجامعة المستنصرية شكر وتقدير 16

 2017 عميد كلية الهندسة شكر وتقدير 17

 2018 رئيس الجامعة شكر وتقدير 18

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   



 

 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــعشر :اللغثاني  

    العربية           

    االنكليزية 

             الفرنسية 

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


