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الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  –من وزارة التخطيط  16/5/2013النسائية ( والصادرة في 

 .العراق  - النوعية 

    Seidlitzia  Rosmarinusعشبة االشنان على براءة اختراع عن البحث الموسومة ) الحصول -2

 –من وزارة التخطيط    30/9/2018   والصادرة في (للخامات النسيجية ظفة مادة مناستعمالها و

 .العراق  –الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 
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اقامة عرض لألزياء العراقية التراثية بالتعاون مع وزارة الثقافة بمناسبة بغداد عاصمة الثقافة   -7

2013  

  2013  ةعلى الماكين زاقامة ورشة عمل بالتطري -8

 . 2001 – 2000مقرر القسم للعام  -9

  2010 -2008رئيس قسم االقتصاد المنزلي وكالة   -10

 .الشركة العامة للصناعات الصوفية  –وزارة الصناعة والمعادن   -أستاذ استشاري  -11

 . جهاز اإلشراف التقويم العلمي –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  –أستاذ استشاري  -12

 جامعة بغداد : –إلقاء محاضرات لطلبة كلية الفنون الجميلة  -13

 .1997 – 1996طلبة المرحلة الثالثة قسم التصميم للعام الدراسي  -أ

 2003,  2002 -2001, 2001 – 2000قسم التصميم لألعوام  –دبلوم أزياء  -ب     

 .2008 –أعداد تصميم خاص لروب جامعي خاص بكلية التربية للبنات  -14

 .2000 –أعداد تصميم خاص لروب جامعي خاص بكلية اآلداب جامعة بغداد  -15
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  2011 – 2009 -2008غداد لألعوام جامعة ب –لجنة تنظيم وترتيب قاعة الحكيم  -20

 . 2015زلي الثاني ناقامة عرض لألزياء العراقية التراثية / مهرجان قسم االقتصاد الم -21

 

 اللجان العلمية واإلدارية المشاركة فيها :

 ( .........لجان علمية داخل الكلية والجامعة . 25عدد )  -1

 الكلية والجامعة .( ...........لجان أدارية داخل 25عدد ) -2

 عضو لجنة الترقيات المركزية في كلية التربية للبنات . -3

 سكرتير تحرير مجلة كلية التربية للبنات.  -4

 عضو اللجنة العلمية في قسم االقتصاد المنزلي . -5

 عضو اللجنة العليا في كلية التربية للبنات  -6



 ي الكلية .عضو لجنة متابعة سيرمناقشات الدراسات العليا ف -7

 عضو لجنة النشاطات المركزية في كلية التربية للبنات . -8
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تكرريم معررالي السرريد وزيررر التعلريم العررالي والبحررث العلمرري وذلرك عررن الحصررول علررى المركررز االول      -1

 .2014( من قبل  بمناسبة يوم العلم  جائزة االبتكار واإلبداع وبراءة االختراعفي   )

 .ير التعليم العالي والبحث العلميمعالي السيد وز ----- شكر وتقدير ----( 4عدد )   -2          

 السيد رئيس جامعة بغداد        ----شكر وتقدير -----(2عدد ) - 3          

 السيد رئيس جامعة بغداد  ---- منح قدم ----( 3 ) عدد  -4          

 السيد رئيس جامعة النهرين  ----- شكر وتقدير ----(  1عدد )   -5          

 السيد وكيل وزير الثقافة  ------- -شكر وتقدير -------(  1عدد )   -6     

 السيد مساعد رئيس جامعة بغداد  ----شكر وتقدير -----( 2عدد )  -7     

    خالل سنوات الخدمةالسيد عميد كلية التربية للبنات  ----شكر وتقدير ----(32عدد) -8          

    الجمهورية جامعة حضرموت للعلوم والتكنلوجيا /السيد رئيس   ---- شكر وتقدير  --- (2عدد)  -9          

                                                                                            العربية اليمنية               
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 . 2016المؤتمر الثاني للفنون التطبيقية / كلية الفنون التطبيقية  -10

  2017المؤتمر الثالث للفنون التطبيقية / كلية الفنون التطبيقية   -11
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 البحوث المنشورة :

  2001-4-(12مجلد )-كلية التربية للبنات مجلة -----الفسيفساء قديما وحديثا  -1

  2002- 3-(13تربية للبنات مجلد )مجلة كلية ال -----النفسي على الطفل  وإثرهاالمالبس  -2

مجلرررة كليرررة التربيرررة للبنرررات -----أبسرررط الخطررروط الهندسرررية باسرررتخدام أسررراسبررردون قالرررب  األزيررراءتصرررميم  -3

  2005-2-(16مجلد )–

  2006 -2-(17مجلد)–مجلة كلية التربية للبنات  -----التقنيات المنزلية في فن الباتيك  -4

 –مجلرررررة كليرررررة التربيرررررة للبنرررررات -----فرررررن الترميرررررق فررررري تصرررررميم وتنفيرررررذ فسررررراتين السرررررهرة وملحقاتهرررررا  -5

  2010-1-( 21مجلد)

( 3) 24مجلررررد  –مجلررررة كليررررة التربيررررة للبنررررات  –دراسررررة احصررررائية وصررررفية للقياسررررات الجسررررمية لالنرررراث  -6

 . 2013ايلول 

  –مجلرررررة المركرررررز العلمررررري العراقررررري  – المحتررررروممرررررع  فالمالبرررررس الذكيرررررة والمتغيررررررات البيئيرررررة التكيررررر -7

 .)مؤتمر ( 2011/2012

مجلرررة كليرررة التربيرررة للبنرررات مجلرررد  -الررروعي الصرررحي الملبسررري برررأعراض االمرررراض المرتبطرررة برررالمالبس  -8

25(1)2014     . 

 –مجلمممممم  للزمممممم  ءلت  زمممممم  للب مممممم ص  –ألتطلبمممممم صءللفع لزمممممم ص و ء - ءالحتز جمممممم ص ءل   مممممم  ي ذو لممممممتصمممممألزي ء   مممممم    -9
  . 17/6/2014قبول نش  

 (4) 26مجلررررة كليررررة التربيررررة للبنررررات مجلررررد  -نحررررو مواصررررفة نمطيررررة لمقاسررررات الفتيررررات الجامعيررررات  - 10

2015  . 

في  43قبول نشر / عدد   /على وفق بعض المتغيراتمعة المظهر وأهميته في االنطباع االول لطلبة الجا  - 11

الجامعه التقنية الوسطى / معهد الفنون التطبيقية /  – 2017 /3 /13-12المؤتمر العلمي الدولي     9/3/2017

 بغداد 

 عدد  –قبول نشر  – دراسة مقارنة ( )النسيجية تأثير نوع المنظف على الخواص الطبيعية لبعض الخامات  -12

 مجلة كلية التربية للبنات / جامعه بغداد . .20/2/2017(25)

 

مجلة كلية التربية  . . 2017-1- 26في  11الستائر / قبول النشر / عدد  فن الترميق في تصميم وتنفيذ – 13

 للبنات / جامعه بغداد 

/ مجلة كلية التربية للبنات   2017-1-26في  10مالبس االطفال  / عدد دور التصميم والتزيين في اثراء  -14

 جامعه بغداد .

 

المؤتمر العلمي    9/3/2017في  55عدد   /دراسة تأثير الحقيبة النسائية في صحة المرأة / قبول نشر   -15

  .دالجامعه التقنية الوسطى / معهد الفنون التطبيقية / بغدا – 2017 /3 /13-12الدولي  

 

مجلة كلية /  في ضبط القالب االساس لالجسام النسائية العراقية االستفادة من اسلوب التشكيل على المانيكان -16

 التربية للبنات جامعه بغداد .مقبول للنشر

 

–مجلة كلية التربية للبنات  –تأثير الزيت العطري التركيب المركز على خواص الخامات النسيجية القطنية  -17

 )مقبول للنشر (  2018 -8-13في  107بغداد. عددجامعة 
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 . 1999 – 1998قسم االقتصاد المنزلي الفصل الدراسي الثاني للعام  –البنات 

 كلية –جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجية  –للجمهورية العربية اليمنية  –أستاذ زائر  -2

 . 2000 - 1999 األولقسم االقتصاد المنزلي الفصل الدراسي  –البنات 

 كلية –جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجية  –للجمهورية العربية اليمنية  –أستاذ زائر  -3 

 . 2003 -2002للعام  األولقسم االقتصاد المنزلي الفصل الدراسي  –البنات 


