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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

      سهام محسن أمويلح رشك الربيعي  : الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

 الكرخ  30/6/1970  : الميـالد ومكان تاريخ 

  مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 متزوجة  الزوجية :الحالة 

 اقتصاد منزلي التخصص العام  : 

  تصميم :    الدقيق  صــالتـخـص

   جامعة بغداد / كلية التربية للبنات / قسم االقتصاد المنزلي :     عنوان العمل

 07711826035:   الهاتف النقال

                       :        

 ال يوجد  : كترونيأاللالبريد 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

معهد اعداد المعلمات/  معهد دبلوم 

 المنصور

 1990-1985 تربية فنية 

 بكالوريوس 

 

 1998-1994 اقتصاد منزلي  تربية للبنات  بغداد 

 الماجستير 

 

 2005-2003 تصميم  تربية بنات  بغداد 
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 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 1998-1990 وزارة التربية  معلمة  1
 1998-1994 جامعة بغداد كلية التربية للبنات  طالبة بكالوريوس  2
  2003-1998 وزارة التعليم العالي  معاون مالحظ  3
  2012-2005 وزارة التعليم العالي  مدرس مساعد 4
 مدرس  5

 
 ومستمرة  -2012 وزارة التعليم العالي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

ومستمرة لحد االن  -1998 بغداد كلية التربية للبنات 1
2015 2    

3    

4    

5    
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 بتدريسها ماق لتيارابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2015-2006 تصميم منزل رابع  االقتصاد المنزلي  1
  2013-2006 اسس خياطة ثاني  االقتصاد المنزلي  2 ومستمرة

 2015-2006 اسس خياطة اول  االقتصاد المنزلي  3
 2015-2006 ادارة منزل ثالث  االقتصاد المنزلي  4 ومستمرة 
  2010-2006 سمنار ثالث  االقتصاد المنزلي  5 ومستمرة 

 2008 -2006 صناعات يديوية االقتصاد المنزلي  6
 2008 مادة اختيارية  االقتصاد المنزلي  7
  2015-2011 بحوث تخرج المرحلة الرابعة  االقتصاد المنزلي  8
 2017-2015 تصميم منزل رابع االقتصاد المنزلي 9

 2018-2017 منزل ثالث ادارة االقتصاد المنزلي 10

 2018-2017 بحوث تخرج الرابع االقتصاد المنزلي 11

 

 :الطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاا )خامساً:  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت
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 : ال يوجد  ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشهاسادساً: 

 

الشهادة و  اسم الطالبة األطروحة  أو  الرسالةاسم  ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 : ال يوجد  سابعا: )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومها

اسم األطروحة  أو  الرسالة او  ت

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

الشهادة و 

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 التقويم

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

  ألخرىاثامنا : األنشطة العلمية  

 

 خارج الكلية داخل الكلية
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-2006مشاهدة طالبات الرابع خالل فترة التطبيق  ومستمرة  2015-2011ورش العمل 
2015  

 28/10/2013المشاركة في مهرجان االشقاء العرب   10/3/2014عمل فن االتكيت  ةورش
 المحطة العالمية 

قاعة  12/12/2013-10المؤتمر العالمي للنفط من  ومستمرة  2015-2006بحوث المرحلة الرابعة 
 االدريسي 

-2010دورات تعلم الحاسبات لقسم الحاسبات 
 مع شهادة مشاركة  2015

المشاركة في يوم الجامعة لجميع السنوات وعلى حدائق 
 الجامعة 

ورشة عمل .. تزيين موائد حفالت الزفاف 
5/12/2013  

المشاركة في حفل تخرج طالبات المرحلة الرابعة 
2015-1017 

 -2015مشاهدة طالبات الرابع خالل فترة التطبيق   6/3/2014ورشة عمل .. تعليم الخياطة اليدوية 
2017 

ورشة عمل ... تعليم الخياطة اليدوية  
5/3/2015  

 
ورشة عمل نماذج من تصاميم الديكور المنزلي 

2/4/2015 
 

  ساعة حرة.. مثلث العمل في المطبخ
في التصميم  وانعكاساتهاحلقة نقاشية المرايا 

 2016الداخلي 
 

حلقة نقاشية .. تأثير مكمالت الزينة على جمالية 
 .2017تصميم وتأثيث المنزل 

 

ساعة حرة .. مبادئ تصميم ديكورات الحمامات 
2017 

 

حضور حلقة نقاشية بعنوان )كيفية وضع معايير 
لقياس مخرجات كليات التربية في الجامعات 

قاعة رياض االطفال كلية التربية العراقية( في 
 .1/2019م21للبنات الموافق 

 

المشاركة في دورة الصف االلكتروني في مركز 
 5/2/2019-4ابن سينا في 
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في وحدة  ResearchGateالمشاركة في دورة 
 2019 /19/1التعليم المستمر في 

 

المجالت العلمية للتدريسيين  المشاركة في دورات
 2017 /16/10المستمر في في وحدة التعليم 

 

المشاركة في التبرع بمساعدات لدار االيتام ضمن 
 2019 - 2018نشاطات خدمة المجتمع للعام 

 

 القاء ساعة حرة )كيفية تنسيق االثاث في المنزل(
 في قاعة المصطفى  2019 /17/1

 

)تطبيق اسس التصميم في تنفيذ  القاء سمنر
في قسم  2018 /28/11الحديقة المنزلية( في 

 االقتصاد المنزلي

 

القاء حلقة نقاشية بعنوان )مواصفات اثاث المسكن 
قسم  2019وعالقته باالمان لدى االطفال( في 

 االقتصاد المنزلي

 

حضور مناقشة طالبة الماجستير شيماء عبد 
في قاعة المصطفى  2018 /16/11 الرحمن في

للرسالة الموسومة )تأثير العطور الطبيعية 
 والتركيبية على خواص الخامات النسيجية(

 

المشاركة في فعاليات يوم بغداد في قاعة الحكيم / 
 23/11/2018جامعة بغداد في 

 

 

 تاسعا: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم 

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
معرفة الطالبة الجامعة لتأثير الخطوط على  1

 شكل الجسم 
  2010 مجلة كلية التربية االساسية

الوان غرفة الطفل بين الحداثة والموروث وفق  2
 بعض المتغيرات 

  2011 مجلة كلية التربية للبنات 

  بحث بعنوان )مدى تطابق تصميم المطبخ  3
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 العراقي مع المواصفات المعتمدة( 
بحث بعنوان )توظيف ورق الجدران الثالثي  4

االبعاد في غرفة المعيشة في المنزل العراقي 
 "فضاءات مستقبلية"(

  

5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    

17    
18    
19    
20    
21    
22    

 

 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

 

نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت
 بوستر / حضور(

 
 حضور قاعة المصطفى 2013 احتفالية يوم الغدير   .1
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مشاركة والحصول  المحطة العالمية 2013 االشقاء العربمهرجان   .2
 على شهادة تقديرية

 مشاركة قاعة المصطفى 2013 المؤتمر العلمي االول   .3
 مشاركة قاعة المصطفى 2013 يوم الطفل العالمي  .4
 حضور قاعة الحكيم 2014 اسبوع االعالم الجامعي  .5
 حضور قاعة االدريسي 2013 المؤتمر العالمي للنفط  .6
 حضور قاعة المصطفى 2014 ندوة لعلم النفس   .7
احتفالية تأبينية )اربعينية االمام   .8

 الحسين ع( 
 حضور قاعة المصطفى 2014

 حضور قاعة المصطفى 2014 ندوة العلوم التربوية والنفسية   .9
 مشاركة قاعة المصطفى 2013 احتفالية لقسم علوم القران  .10
 حضور قاعة المصطفى 2014 ندوة علمية لوحدة بحوث المرأة   .11
 حضور قاعة المصطفى 2014 الندوة العلمية لقسم التاريخ   .12
الندوة العلمية لقسم الخدمة   .13

 االجتماعية 
 حضور قاعة المصطفى 2014

ورش عمل لقسم االقتصاد   .14
 المنزلي 

 مشاركة قاعة المصطفى 2013-2015

 مشاركة قاعة المصطفى 2014 المؤتمر العلمي الدولي   .15
احتفالية تخرج اطفال مختبر   .16

 الطفل 
 مشاركة قاعة المصطفى 2014

 مشاركة قاعة الحكيم 2015-2012 احتفالية يوم الجامعة   .17
 حضور قاعة المصطفى 20/12/2017 الندوة العلمية لعلوم القرآن   .18
الندوة االولى لقسم االقتصاد   .19

 المنزلي
 حضور قاعة المصطفى 21/1/2018

ندوة تعريفية لوحدة التأهيل   .20
 والتوظيف والمتابعة 

 حضور قاعة المصطفى 24/1/2018
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 حضور قاعة المصطفى 19/2/2018 مؤتمر قسم الخدمة االجتماعية  .21
ندوة علمية وحدة التوجيه   .22

 واالرشاد التربوي 
 حضور قاعة المصطفى 28/2/2018

ندوة علمية لقسم الخدمة   .23
 االجتماعية

 حضور المصطفىقاعة  5/3/2018

الندوة العلمية الموسومة )افاق   .24
التعاون مع سوق العمل لخلق 

فرص مستقبلية لخريجات 
 االقتصاد المنزلي(

 حضور كلية التربية للبنات 27/1/2019

المشاركة في انجاز المؤتمر   .25
العلمي االول الموسوم)رؤية 

مستقبلية لالقتصاد المنزلي في 
 ظل التحديات(

االقتصاد قسم  4/4/2018
 المنزلي

 مشاركة

الندوة العلمية الثانية الموسومة   .26
 )طفل اليوم اشراقة الغد(

 مشاركة كلية التربية للبنات 27/12/2017

الندوة العلمية بعنوان )الكشف   .27
 المبكر لسرطان الثدي(

 حضور قاعة المصطفى 4/12/2018

الندوة العلمية بعنوان )استثمار   .28
 الهضبة الغربية(

 حضور قسم الجغرافية 2018

المؤتمر العلمي الدولي الحادي   .29
والعشرين )واقع المسنين في 

 العراق(

مركز البحوث  1-2/4/2018
قاعات  –النفسية 

 جامعة النهرين

 حضور

 

 حادي عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 2014 وزير التعليم العالي كتاب شكر  1
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عميدة كلية التربية  ( 5كتاب شكر عدد ) 2
 للبنات 

2012-2014  

  2005 رئاسة جامعة بغداد  جائزة االولى في الدراسات العليا  3
قسم العلوم التربوية  دورة تدريبية للجان االرشادية  –شهادة تقديرية  4

 والنفسية 
2013 

المشاركة في مهرجان االشقاء  – شهادة تقديرية 5
 المحطة العالمية –العرب 

  2013 جامعة بغداد 

شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي لعلوم  6
 التربية )تربية بنات وابن رشد( 

 2014 جامعة بغداد 

 2014 تربية بنات   Win7شهادة مشاركة في دورة  7
شهادة مشاركة في الندوة العلمية السادسة لقسم  8

 االقتصاد المنزلي 
  2014 اقتصاد منزلي 

 2015 علوم قرآن شهادة مشاركة في احتفالية المولد النبوي  9
 : ال يوجد  ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

 2016التعليم المستمر  المشاركة في المحاضرة الفديوية 10

شهادة مشاركة في دورة كوكل  11

 سكولر
 2016التعليم المستمر 

كتاب شكر من معالي وزير التعليم  12

 العالي والبحث العلمي
2016 

كتاب شكر من االستاذ الدكتور عالء  13

 عبد الحسين رئيس جامعة بغداد
2016 

شكر من عميدة كلية التربية  كتاب 

للبنات د. زهرة ماهود مسلم 

لالمتحان التنافسي للدراسات العليا 

 بكلية التربية للبنات

12/7/2018 

كتاب شكر من عميدة كلية التربية  14

 للبنات د. نوال فاضل عباس 
31/12/2018 
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 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيهاثاني عشر : 

 

 السنة المكان العضوية ت
  2015-2006 اقتصاد منزلي  دائمية  /لجنة متابعة غيابات الطالبات  1
 2015-2006 اقتصاد منزلي لجنة متابعة انجازات ونشاطات الطالبات / دائمية 2

  2015-2010 اقتصاد منزلي  دائمية /مختبرات المالبس والمنسوجات  3

  2015-2013 اقتصاد منزلي  لجنة مختبر التصميم / دائمية 4

  2014-2012 اقتصاد منزلي  دائمية /اللجنة االجتماعية  5

  2014-2012 اقتصاد منزلي  لجنة ارشاد وتوجيه الطالبات / دائمية 6

لجان ساندة للمؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية /  7
 لجنة مؤقتة 

 2014 تربية بنات 

لجنة لعمل المعجنات واالعمال اليدوية الهدائها  8
 الى اعضاء مجلس الجامعة / لجنة مؤقتة 

 2010 اقتصاد منزلي 

 /لجنة مشاركة اعمال في مهرجان االشقاء العرب  9
 لجنة مؤقتة

  2013 المحطة العالمية 

 2013 تربية بنات  لجنة تحضيرية الحتفالية يوم الطفل العالمي  10

لجنة توزيع المهام في يوم الجامعة لعرض  11
 االعمال اليدوية 

 2013 تربية بنات 

لجنة داخلية لغرض استكمال جمع المعلومات  12
 بخصوص المنحة للطالبات ولكافة المراحل 

 2015 اقتصاد منزلي 

 2017 اقتصاد منزلي لجنة امتحانية 13
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 2018 -2017 اقتصاد منزلي رئيسة لجنة نشاطات االساتذة 14

عضو لجنة مهرجان القراءة االول المقام في كلية  
تحت عنوان  6/3/2019التربية للبنات في 

 )العراقية تقرأ( في حدائق كلية التربية للبنات.

  كلية التربية للبنات

عضو لجنة المتابعة لتهيئة ترتيب القاعات  
 الدراسية والمختبرات والمخازن 

قسم االقتصاد 
 المنزلي

11/11/2018 

عضو لجنة تقييم مشاريع الطالبات المشاركات  
هيل دة االعمال بالتعاون مع مركز التأبمسابقة ريا

 والتوظيف والمتابعة 

قسم االقتصاد 
 المنزلي

26/11/2018 

عضو لجنة تنفيذ العمل التطوعي لطالبات  
 الدراسات االولية 

قسم االقتصاد 
 المنزلي

2018 - 2019 

قسم االقتصاد  التشريفاتعضو لجنة  
 المنزلي

2018 - 2019 

عضو لجنة االمتحانات لطالبات الدراسات العليا  
 )الماجستير(

قسم االقتصاد 
 المنزلي

2019 

قسم االقتصاد  مقرر دراسات عليا 
 المنزلي

2019 

 


