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    شهباء خزعل ذياب أحمد  :  ـم ـــــــــاالســ

  4/10/1961بغداد   : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 4 األوالد:عـــــدد 

 مسلمة :الديـــــــــــانة

       اقتصاد منزلي   :صــالتـخـص

 ستاذه جامعيةة: االوظيف

  استاذ العلمية:الدرجة 

         بغداد/ كلية التربية للبنات جامعة :العملعنوان 

 العمل   :         هاتف

 770209928800964 :النقالالهاتف 

 yasinadn@yahoo.com كتروني:اإللالبريد 

 لعلمية.االمؤهالت  أوالً: 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1982 ابن رشد-التربية                 بغداد

 2002 كلية التربية للبنات بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 لجامعي.االتدريس  ثالثاً: 

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

 2006-2002    بغداد             كلية التربية للبنات    1

 2008-2006     تكريت             كلية التربية     2

 -2008     بغداد              كلية التربية للبنات  3

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

 الى-الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1997-1982     تربية الكرخ االولى-وزارة التربية  مدرسة ثانوية              1

جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات  مدرس مساعد             2

 للبناتللبناتللبنات

    2002 -2006 

 2009-2006   جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات مدرس     3

 2014-2009    للبناتجامعة بغداد/ كلية التربية  أستاذ مساعد               4

    2014          جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات استاذ                5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 قمت بتدريسها. لتيارابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2002/2003    (1أسس خياطة)             االقتصاد المنزلي 1

 2003/2006    وخياطة متقدمة /( 2أسس خياطة ) مالبس أسرة/ االقتصاد المنزلي 2

 2006/2008   أسس تربية وعلم االجتماع          قسم العلوم التربوية والنفسية 3

 - 2008 منسوجات/ اسس خياطة/ خياطة متقدمة االقتصاد المنزلي 4

 2005  منسوجات )عملي( دراسات عليا االقتصاد المنزلي 5

مشروع \2/أسس خياطة  قوالب )عملي( دراسات عليا االقتصاد المنزلي 6

 بحث

 2009 

 مالبس اسرة )دراسات عليا(نظري صناعية منسوجات  االقتصاد المنزلي 7

 مشروع بحث\2أسس خياطة  \

 2015-2017 

2017 

 2016-2015 مشروع بحث\2أسس خياطة  \ اسرةمالبس  االقتصاد المنزلي 8

دراسات )مشروع بحث  /2مالبس اسرة /أسس خياطة  االقتصاد المنزلي  9

 (أولية 

 (دراسات عليا)منسوجات صناعية 

 

2016-2017 

مشروع بحث )دراسات  /2مالبس اسرة /أسس خياطة  االقتصاد المنزلي  10

 عليا()دراسات نظري منسوجات صناعية  أولية (

 

 

2017-2018 

مشروع بحث )دراسات  /2مالبس اسرة /أسس خياطة  االقتصاد المنزلي  11

 )دراسات عليا(نظري منسوجات صناعية  أولية (

 

2018-2019 

 

 :، الرسائل ( التي أشرف عليها يحراإلطا )خامساً:  

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت



 

 

 

 

 

 

 

 

 تالفيها للمعطف الطبية وسبل العيوب المظهري 1

 )الصدرية( المحلية والمستوردة

 

 

 

 للمعطف الطبي 

 2017 االقتصاد المنزلي 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات وسادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 باحثة  كلية التربية للبنات   2005    يقتصاد المنزللال ةيسنو ندوة 1

 باحثة كلية التربية/تكريت 2008    مؤتمر العلوم التربوية 2

 المنزليالخامسة لالقتصاد  العلميةندوة ال 3

 (أفضلمن اجل نمط حياة )

 مقررة كلية التربية للينات 2009   

  

المؤتمر العلمي الثالث للمركز العلمي  4

 واالجيال()التنمية البيئية العراقي 

 باحثة جامعة دهوك 2012  

 باحثة مركز بحوث السوق  2013   مؤتمر بحوث السوق وحماية المستهلك 5

 االحصائيين المؤتمر العلمي الدولي التحاد 6

 

 

 

 

 باحثة فندق الرشيد 2013   

 باحثة         فندق الرشيد   2013   األول للشبابمؤتمر الملتقى العربي  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 باحثة كلية التربية للبنات 2014    الندوة العلمية السادسة لقسم االقتصاد المنزلي 8

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية  9

 للبنات

 وكلية ابن رشد

 لجنة تحضيرية قاعة الحكيم/ جامعة بغداد 2104   

كلية التربية للبنات قاعة  2013   الندوة االرشادية لقسم االقتصاد المنزلي 10

 المصطفى 

 باحثة  

التربوي وبالتعاون مع  لإلرشاداللجنة المركزية  11

مركز البحوث التربوية والنفسية ورشة العمل 

تنمية المهارات االرشادية لدى أعضاء )العلمية 

اللجان الفرعية االرشادية في كليات جامعة 

 بغداد(

قاعة الحرية كلية العلوم  2012

  السياسية 

 حضور 

المؤتمر الدولي األول لكلية التربية للبنات  12

جامعة بغداد تحت شعار التربية والتعليم في 

 مجتمع معاصر 

 حضور  كلية التربية للبنات جامعة بغداد  2011



 

 

 

 

 

 

 

 

ندوة االقتصاد المنزلي )أهمية الغذاء والتغذية  13

 في عالمنا المعاصر(

كلية التربية للبنات قاعة  2012

 المصطفى

 مقررة الجلسة الثانية 

ورشة عمل قسم االقتصاد المنزلي بعنوان  14

 المشاكل التغذوية لألطفال دون سن الخامسة 

كلية التربية للبنات قاعة  2013

 المصطفى 

 حضور 

الوحدة  \دورة تدريبية للجان االرشاد الفرعية  15

 االرشادية 

قاعة \التربية للبنات كلية  2013

 المصطفى 

 حضور 

قاعة \كلية التربية للبنات  2013 الندوة االرشادية لقسم االقتصاد المنزلي  16

 المصطفى

 باحثة 

أقامه االقتصاد \احتفالية يوم الطفل العالمي  17

 المنزلي وقسم رياض األطفال 

قاعة \كلية التربية للبنات  2013

 المصطفى

 حضور 

قاعة \كلية التربية للبنات  2014 احتفالية قسم االقتصاد المنزلي بعيد االم  18 

 المصطفى

 وعريفة حفل  محاضر

التربية  كلية\االجتماعية ندوة قسم الخدمة  19

الطفولة العراقية ومتغيرات )للبنات الموسومة 

 االجتماعية(البيئة 

قاعة \كلية التربية للبنات  2015

 المصطفى

 حضور

ورشة عمل بعنوان سلبيات وايجابيات الفيس  20

 بوك في قسم االقتصاد المنزلي 

كلية التربية \قاعة على الوردي  2015

 للبنات 

 حضور ومداخلة 

ورشة عمل بعنوان أثر استخدام وسائل  21

االتصال الحديث على العالقات العائلية في قسم 

 االقتصاد المنزلي 

التربية كلية \قاعة على الوردي  2015

 للبنات

 حضور 

ورشة عمل بعنوان طرق إزالة بقع المالبس  22

 منزليا في قسم االقتصاد المنزلي 

كلية التربية \قاعة المصطفى  2015

 للبنات 

 محاضر 

ورشة عمل بعنوان الخياطة اليدوية في قسم  23

 االقتصاد المنزلي 

كلية التربية \قاعة المصطفى  2015

 للبنات

 محاضر

24 

 

 

 

ورشة عمل بعنوان الهوية وحقوق المواطنة في 

 قسم االقتصاد المنزلي 

قاعة المالبس والمنسوجات  2015

 كلية التربية للبنات \

 محاضر

 

الرابع لكلية التربية  العلمي الدوليالمؤتمر  25

 للبنات المرأة والتنمية المستدامة 

قاعة المصطفى كلية التربية  2015

 للبنات 

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل توظيف الخامات من اجل استدامة  26

 التنمية 

كلية التربية \قاعة المصطفى  2015

 للبنات 

 محاضر

 ورشة أهمية الستائر في غرف المنزل 27

 الورشة العلمية الثامنة لالقتصاد المنزلي 

كلية التربية \قاعة المصطفى  2015

 للبنات

 محاضر

كلية التربية \قاعة المصطفى  2015 الندوة العلمية لوحدة ضمان الجودة  ا28

 للبنات

 عضوة 

.... ورشة عمل الهوية وحقوق المواطنة  29

واستدامة من اجل تعزيز التعايش  تخيارا

 التنمية

كلية  \قاعة على الوردي   2015

 التربية للبنات 

 محاضر 

 \قاعة المالبس والمنسوجات  2015 الندوة االرشادية لقسم االقتصاد المنزلي  30 

 كلية التربية للبنات 

 عضوة ومحاضرة 

الندوة العلمية االقتصاد المنزلي والتنمية  31

 البشرية المستدامة 

كلية التربية \قاعة المصطفى  2016

 للبنات

 محاضر 

المؤتمر الوطني للنخب والكفاءات النسوية  32

 العراقية ..المرأة العراقية موقف ورسالة  

قاعة –فندق فلسطين الدولي   2016

 صالح الدين 

 حضور 

حلقة نقاشية ..الية فنية منزلية لربة البيت  33

 العصرية 

كلية التربية \قاعة المصطفى  2016

 للبنات

 محاضر 

االقتصاد  ج.... مناهاألولى  الورشة العلمية 34

 المنزلي بين النظرية والتطبيق 

كلية التربية \قاعة المصطفى  2016

 للبنات

 حضور 

والمعوقات  ع.... الواقالورشة العلمية الثانية  35

 التي تواجه قسم االقتصاد المنزلي 

كلية التربية \قاعة المصطفى  2016

 للبنات

 حضور ومداخلة 

الندوة العلمية ...االقتصاد المنزلي وقضايا  36

 تكنلوجيا العصر 

كلية التربية \قاعة المصطفى  2016

 للبنات

 محاضر 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

كلية التربية \قاعة المصطفى  2017 العلمية األولى المرأة والتلوث البيئي الندوة 

 للبنات

 محاضر 

كلية التربية \قسم الحاسبات  2016 ورشة عمل لوحدة المعلوماتية  38

 للبنات 

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي األول اهداف التنمية المستدامة   39

 خارطة طريق في إطار تنموي مستدام  2030

 حضور  وزارة التخطيط   2016

المؤتمر العلمي الدولي )األزياء  40

 والمجوهرات مهارة تقنية وابداع(

12-

اذار//13

2017 

الجامعة التقنية الوسطى/ معهد 

 الفنون التطبيقية

 باحثة / لجنة علمية 

المؤتمر العلمي الثالث لقسم الخدمة  41

الشباب العراقي وتحديات /االجتماعية 

نحو تضامن مجتمعي في —اإلنسانية التنمية

 عالم منقسم

جامعة بغداد /كلية التربية  1/2/2017

 للبنات/ قاعة المصطفى 

 باحثة 

الندوة العلمية الثانية لقسم االقتصاد المنزلي  42

د /الطفولة واالمن طفل اليوم اشراقة الغ/

 دهشاشة مركبه وامال منتظرة —اإلنساني

 

كلية التربية /جامعة بغداد  27/12/2017

 للبنات/ قاعة المصطفى

 باحثة

إقامة ورشة عمل /الساعة الحرة لقسم  43

) المالبس المستعملة االقتصاد المنزلي

 وتأثيرها على صحة االنسان(

جامعة بغداد /كلية التربية  22/12/2016

للبنات/ مختبر المالبس 

 والمنسوجات

 ) محاضرة( 

جامعة بغداد /كلية التربية  29/3/2017 المرأة الموضة وتزينإقامة حلقة نقاشية  44

 للبنات/قسم االقتصاد المنزلي 

 )محاضرة( 

 سمنار األساتذة 45

 الوعي المجتمعي بالمالبس المستدامة 

جامعة بغداد /كلية التربية  2/1/2017

 للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

 )محاضرة( 

 )حق المرأة في حياة امنة (ورشة عمل  46

 

جامعة بغداد /كلية التربية  16/11/2017

 للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

 )محاضرة( 

لباس المرأة بين الواقع  )حلقة نقاشية 47

 والطموح(

جامعة بغداد /كلية التربية  11/10/2017

 للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

 )محاضرة( 

االجتماعية لطالبات  ةندوة علمية المسؤولي 48

 الجامعة 

جامعة بغداد /كلية التربية  20/11/2017

 للبنات/قسم رياض االطفال

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

 

ندوة حوارية مشكلة المخدرات واثرها في  49

 االمن اإلنساني للمجتمع العراقي 

 حضور مركز البحوث النفسية  9/10/2017

 الندوة العلمية الثانية لقسم االقتصاد المنزلي  50

 طفل اليوم اشراقة الغد

جامعة بغداد /كلية التربية  27/12/2017

 للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

 محاضرة

دورة التخصصية ) تمكين المراة في  51

 -الحقيبة المدرسية –المشاريع الصغيرة 

 انموذجا

 جامعة بغداد /كلية التربية 17/1/2018

 وحدة التاهيل والتوظيف

 محاضرة

مستقبلية رؤية المؤتمر العلمي االول)  52

 لالقتصاد المنزلي في ظل التحديات(

جامعة بغداد /كلية التربية  4/4/2018

 للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

 محاضرة

المؤتمر العلمي التخصصي للدراسات  53

والبحوث االجتماعية)نخب العراق على 

 طريق الحسين ع ومنهج االصالح(

ايار  4-5

2018 

 حضور  مؤسسة القبس الثقافية والتنمية 

الندوة االرشادية ) تعزيز القيم االيجابية  54

 وتنمية الشخصية(

جامعة بغداد /كلية التربية  19/4/2018

 للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

 محاضرة

المؤتمر العلمي الثالث لقطاعية الفنون  55

التطبيقية )بالعلم والمعرفة نرتقي بالفنون 

 المعاصرة(

نيسان  25-26

2018 

الجامعة التقنية الوسطى / كلية 

 الفنون التطبيقية 

 محاضرة 

ندوة ) اثر المتغيرات البيئية واالجتماعية  56

 على سلوك الطالب(

 مشاركة  جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات 2/4/2018

سمنار ) الوظيفة االجتماعية للمالبس  57

 مشاهد الثابت والمتحول(

 محاضرة  قسم االقتصاد المنزلي  7/11/2018

الساعة الحرة)االرهاب والعنف ضد المراة   58

 االخطار والتداعيات(

 محاضرة  قسم االقتصاد المنزلي 6/12/2018



 

 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي االول لقسم االقتصاد  59

المنزلي ) رؤية مستقبلية لالقتصاد المنزلي 

 في ظل تحديات العصر( 

 محاضرة  قسم االقتصاد المنزلي  4/4/2018

الندوة االرشاديةلقسم االقتصاد المنزلي  60

 )تعزيز القيم االيجابية وتنمية الشخصية( 

 حضور قسم االقتصاد المنزلي 19/4/2018

ندوة رياض االطفال)التطور التقني  61

والتكنلوجي وعالقته بالصحة النفسية لطفل 

 الروضة(

 حضور قسم رياض االطفال  22/4/2018

 

 

 

  الخرى.ااألنشطة العلمية  سابعا: 

 خارج الكلية داخل الكلية

التصميم  /ة معارض في مجال االقتصاد المنزلياقام

 2015-2014 والمنسوجات

المشاركة في عرض أزياء في يوم بغداد بالتعاون مع 

 وزارة الثقافة 

ممثلة العراق من وزارة المرأة المشاركة في دورة   2014 إقامة ورش عمل بالتطريز على الماكنة

 2012في تونس  المرأة العربيةتدريبية اقامتها منظمة 

احتفالية يوم إقامة معرض من نتاجات طالبات القسم في  2013_2010لقسم االقتصاد المنزلي  المتحانيةاعضوة اللجنة   

 2015رئاسة الجامعة \في ساحة البرج الجامعة 

لقسم االقتصاد المنزلي عضوة في اللجنة االرشادية 

2010_2015 

 2016زيارة خارجية الى دار األزياء العراقية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 /الفنون التطبيقية معهد /الدولي مؤتمرال ألعمالتفرغ  2013عضوة لجنة تحديث الكتب المنهجية والمساعدة 

مهارة  األزياء والمجوهرات /الجامعة التقنية الوسطى

 2017تقنية وابداع

زيارة علمية الى وزارة الصناعة والمعادن/هيئة البحث  2015_ 2013مسؤولة لجنة صرف منحة الطالبات 

بحث والتطوير والتطوير الصناعي / حاضنة ال

 24الصناعي

 /5/2017 

للجامعة التقنية مشاركة في المؤتمر العلمي الثلث  2014_2013عضوة لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعي 

 2018نيسان  الوسطى / كلية الفنون التطبيقية

عضوة لجنة وضع أسئلة اختبار كفاءة اللغة اإلنكليزية للمتقدمين 

 2014للدراسات العليا 

 زيارات ميدانية للمدارس لمشاهدة الطالبات في التطبيق 

  عضوة لجنة متابعة زي الطالبات في الكلية 

  2015_2012االجتماعية لالقتصاد المنزلي عضوة اللجنة 

  2013عضوة لجنة تدقيق أسماء الطالبات والخريجات 

  عضوة لجنة اإلحصاء والمعلوماتية لقسم االقتصاد المنزلي 

ترقية العلمية لقسم االقتصاد عضوة لجنة استالل لبحوث ال

 2015_2014المنزلي 

 

  2014\تقويم كتاب موسوعة تقنيات الخياطة 

خبير علمي لرسالة الماجستير )تطبيق النظام الرقمي العشري 

 2011لتسمية الحجوم النسائية(

 

 

 

 

 

  2015عضوة اللجنة المركزية لإلرشاد والتوجيه 

   2015رئيس لجنة منحة الطالبات 

  2015عضوة اللجنة المركزية لوحدة ضمان الجودة 



 

 

 

 

 

 

 

 

عضوة اللجنة العلمية لتحديد صالحية البحث ألغراض الترقية 

 العلمية 

 

عضوة لجنة السمنار للمالبس والمنسوجات والتصميم الداخلي 

 2015للمنزل للدراسات األولية 

 

ودة مواصفات من مركز بحوث السوق حول قبول مساستشارة 

 المعطف الطبي 

 

  2016- 2015لجنة السمنار للدراسات العليا 

المديرية العامة للتعليم –خبير علمي لكتاب فن إدارة المنزل 

 2016المهني 

 

  2016في الكلية لعام  المركزية للتعضيدعضوة اللجنة 

 األنغاممهرجان االقتصاد المنزلي لعرض األزياء التراثية على 

 2016التراثية 

 

  2016-2015طالبات  5اشراف على طالبات مشاريع البحث 

  2016قدم للحصول على اللقب العلمي قبل المدة منح 

  2016\9\7تكليف مهام مقرريه الدراسات العليا في 

  2017الستائر تقويم بحث فن الترميق في تصميم وتنفيذ

االطفال تقويم بحث دور التصميم والتزين في اثراء مالبس 

2017 

 

  2017العراقيةتقويم بحث صور المرأة في الدراما 

معرض من انتاجات األستاذ في يوم التصميم األول  إقامة

 25/4/2017الموسوم ) الفكرة خطوة نحو االبداع(

 

  2017-2016عضوة اللجنة االمتحانية للعام الدراسي 



 

 

 

 

 

 

 

 

  2017-2016عضوة اللجنة المركزية لإلرشاد التربوي 

  2017-2016عضوة لجنة المقاصة العلمية 

  2018-2017عضوة لجنة تحديث المناهج 

  2017للبنات  ةعضوة لجنة الهياة االستشارية لمجلة كلي

عضوة مناقشة الطالبة نهلة مهدي كامل )عشبة االشنان 

 النسيجية(واستعماالتها مادة منظفة للخامات 

 2017النسيجية(

 

 2018للبنات  ةعضوة لجنة الهياة االستشارية لمجلة كلي

 

 

  3/2017االنطباع األول تقويم بحث المظهر واهميته في 

النفسية الستخدام األحجار الكريمة  تتقويم بحث الدالال

 3/2017في االكسسوارات  اومدلوالته

 

  3/2017والموضة جدل التقليد والحداثة   ستقويم بحث المالب

تقويم بحث )مدى تطابق تصميم المطبخ العراقي وفق 

 المواصفات المعتمدة(

 

لدى طالبات تقويم بحث) رؤية مستقبلية لواقع المالبس الجاهزة 

 -دراسة ميدانية–جامعة بغداد( 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

تقويم بحث )توظيف ورق الجدران الثالثي االبعاد لغرفة 

 المعيشة في المنزل العراقي (

 

استشارة من ضمان الجودة واالداء الجامعي ) استبانه قياس 

 2018-2017رضا التدريسي للعام 

 

استشارة من مركز دراسات المراة ) المعوقات التي تواجه 

 النساء في الوصول الى المراكز القيادية(

 

استشارة من العلوم التربوية والنفسية ) حقوق وواجبات 

 التدريسي وعالقته بالمؤسسة التعليمية(

 

  مشاركة بمعرض النتاجات الفنية في يوم التصميم

المنزلي بحث) تاثيث غرفة النوم في استشارة قسم االقتصاد 

 المنزل العراقي وانعكاسه على التوافق الزواجي (

 

  2018عضوة اللجنة العلمية للقسم 

  قسم االقتصاد المنزلي االول لمؤتمر لعضوة اللجنة العلمية ل 

  2018- 2017عضوة اللجنة التدقيقية للمرحلة الثانية لعام 

  2018-2017اشراف مشاريع تخرج  المرحلة الرابعة 

  2018عضوة لجنة تقويم مقايس جودة الخدمات المكتبية 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

حضور المؤتمر السنوي لعلوم القران )المناهج الدراسية 

 30/4/2018الشرعية بين الواقع والطموح(

 

مشاركة في يوم التصميم الثاني الموسوم )معنا تبرز مهارتك 

 2/5/2018ويزداد تميزنا(وحدة التاهيل والتوظيف 

 

)هدفنا تاهيلك حضور الندوة التعريفية السادسة الموسومة 

 24/1/2018ونجاحك يميزنا(

 

حضور الورشة العلمية لالقتصاد المنزلي ) االقتصاد المنزلي 

 11/3/2018ودوره في تنمية المجتمع في ظل العولمة(

 

وحدة التعليم   26/11/2018-25التعليميةدورة الصفوف 

 المستمر /مركز ابن سينا

 

حضور ورشة )تفعيل المرشد التربوي في التشخيص المبكر 

 وحدة التوجيه واالرشاد 19/11/2018للتطرف عند الطلبة(

 

حضور ندوة قسم التاريخ)التفاعل الحضاري عبر العصور 

)8/10/2018  

 

  2018ومناهج ومفردات دراسية عضوة لجنة الستحداث تسمية 

   2018-2017عضوة لجنة تدقيقية لنتائج امتحانات الدور الثاني 

   2019-2018عضوة اللجنة العلمية في القسم 

عضوة لجنة اقرار بحث لطالبات الماجستير الدور الثاني 

2017-2018 

 

عضوة لجنة تقييم مشاريع الطالبات المشاركات بمسابقة ريادة 

 2018االعمال بالتعاون مع مركز التاهيل والتوظيف 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-2017عضوة لجنة تدقيقية لملفات تقيم االداء للعام الدراسي

2018 

 

عضوة لجنةمتابعة العمل التطوعي لطالبات الدراسة االولية في 

 2019-2018قسم االقتصاد المنزلي 

 

  2019-2018عضوة  لجنة امتحانية ) تدقيق(  للدراسات العليا

  2019-2018اء عبد الرحمن معضوة لجنة مناقشة للطالبة شي

 

 

 

 

و تطوير أمجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  يفثامنا: المشروعات البحثية  

 التعليم.   

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2005 جامعة بغداد  \مجلة كلية التربية للبنات تصميم االزياء بدون قالب باستخدام الخطوط 1

 2009 تتكري \التربية مجلة كلية  الستائر المنزلية بين التقليد والتحديث 2

 2008  تتكري \التربية مجلة كلية  المالبس في ظروف االزمات 3

 2006 بيت الحكمة حجاب بين المظهر والمعتقدال 4

تحليل محتوى لنماذج من الوسائد المستخدمة في  5

 المنازل العراقية 

  2005 جامعة بغداد \مجلة كلية التربية للبنات 



 

 

 

 

 

 

 

 

إدراك  \الصور والكتابات الملبسية للشباب الجامعيين  6

 المعنى وجهل المغزى 

 2012 بيت الحكمة \مجلة دراسات اجتماعية 

التنمية البيئية واالجيال \وقائع المؤتمر العلمي الثالث  التكيف مع المحتوم   \المالبس الذكية والمتغيرات البيئية  7

ون مع جامعة ابالتعالمركز العلمي العراقي \المستقبلية 

 دهوك

2012 

اشكالية التهميش وفرص \المرأة العراقية والتنمية  8

 التمكين 

وقائع المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد 

 العرب  ناإلحصائيي

2013 

التمكين من  \الشباب العراقي والمتغيرات المجتمعية  9

 اجل التنمية والسالم 

الدولي لدور الشباب في التنمية البشرية  ؤتمروقائع الم

 الجزء األول 

2013 

دراسة  \ثقافة استهالك المالبس بين الترشيد والتبديد  10

 ميدانية في جامعة بغداد 

 2013 المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك 

االكاديمية االمريكية العربية للعلوم \مجلة أمارة باك  تنظيم خزانة المالبس بين التزينين والتأمين  11

 والتكنلوجيا 

2015 

المتطلبات  –تصميم األزياء لذوي االحتياجات الخاصة  12

 والخيارات 

 2014 مجلة كلية التربية للبنات 

مقاربات –الجامعية في مهارة الخياطة  ةتمكين الطالب 13

 نظرية وخبرات تطبيقية

 )األزياءمجلد المؤتمر العلمي الدولي تحت شعار 

 تقنية وابداع( ةوالمجوهرات مهار

2017 

استخدام االقمشة الصناعية في المعطف الطبي  14

 نموذجا( بحث مستل  )الصدرية

 2017 قبول بحث للنشر مجلة كلية التربية للبنات 

إعادة تدوير مخلفات البيئة وتحويلها الى اعمال منزلية    15

 مفيدة

 

قبول بحث للنشر الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون 

 التطبيقية 

2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ً  .هادات التقديرشولجوائز ا لشكر،اكتب  :تاسعا

شهادة كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

الجامعي التدريس  مركز تطوير طرائق  شهادة دورة طرائق التدريس 1

 بوالتدري

      2004 

شكر وتقدير للجهود المتميزة بدورة التأهيل  2

 الجدد ن( للتدريسيي52التربوي )

   2014\1\17 رئيس جامعة بغداد 

شكر وتقدير للمشاركة في اللجنة االمتحانية  3

 لقسم االقتصاد المنزلي 

 2005\6\23 التربية للبنات  كلية عميد

شكر وتقدير للمشاركة في اللجنة االمتحانية  4

 لقسم االقتصاد المنزلي

 2005\9\28 للبنات التربيةكلية عميد 

شكر وتقدير إللقاء محاضرة في ندوة االقتصاد  5

 المنزلي 

 2005\12\12 التربية للبنات كلية عميد 

ندوة االقتصاد المنزلي  إلقامةشكر وتقدير  6

االقتصاد المنزلي ابداعات متنوعة وآفاق 

 متجددة 

 2005\12\4 عميد كلية التربية للبنات 

 

 مقرريهشكر وتقدير للجهود المبذولة في مهام  7

 قسم االقتصاد المنزلي 

 2006\9\20 عميد كلية التربية للبنات 

 

شكر وتقدير للجهود المبذولة في تنظيم اللجنة  8

 االمتحانية 

 2007\9\17 عميد كلية التربية 

المبذولة في اعمال  تقديرية للجهودشهادة   9

 للعلوم التربوية والنفسية   السنوي األولالمؤتمر 

 2008\4\16 رئيس جامعة تكريت 

شكر وتقدير للجهود المبذولة لتحضير الندوة   10

 العلمية الخامسة لقسم االقتصاد المنزلي 

 2009\5\13 عميد كلية التربية للبنات 

شكر وتقدير للجهود في إقامة معرض قسم  11

 االقتصاد المنزلي 

 2010\4\19 عميد كلية التربية للبنات 

شكر وتقدير للجهود لتنظيم حفل التكريم الذي  12

 2010\1\5أقيم في قاعة الحكيم في 

 2010\2\18 عميد كلية التربية للبنات 



 

 

 

 

 

 

 

 

شكر وتقدير للجهود والمشاركة الفعالة في  13

 كالمعرض الفني لألعمال اليدوية والسيرامي

والنحت الذي أقيم في قسم النشاط الرياضي 

 جامعة بغداد\

 2011\12\ 19 عميد كلية التربية للبنات 

شكر وتقدير للجهود في اللجنة المركزية  14

 واللجان االمتحانية 

 2012\7\5 عميدة كلية التربية للبنات 

معرض النشاطات لقسم  ةشكر وتقدير ال قام 15

 االقتصاد المنزلي 

 2012\5\6 عميدة كلية التربية للبنات 

 2013\3\5 عميدة كلية التربية للبنات  شكر وتقدير لالنضباط في الدوام ليوم السبت  16

شكر وتقدير للجهود في المؤتمر الوطني المقام  17

 تحت عنوان كليات التربية في التنمية البشرية(

 2013\5\16 عميدة كلية التربية للبنات 

تثمين جهود إلقامه مهرجان قسم االقتصاد  18

 المنزلي 

 2013\5\29 رئيس جامعة بغداد

شكر وتقدير للجهود في المشاركة في تحضير  19

الذي مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية 

 أقامه قسم االقتصاد المنزلي 

 2013\ 6\17 عميدة كلية التربية للبنات 

شكر وتقدير للنشاطات التي قام بها قسم  20

االقتصاد المنزلي في يوم الجامعة ويوم الطفل 

 وعيد االم وورشة االتكيت 

 2014\6\19 عميدة كلية التربية للبنات 

شكر وتقدير للجهود في اللجان االمتحانية للعام  21

2013 _2014  

 2014\3\23 رئيس جامعة بغداد

المؤتمر العلمي  إلنجازشكر للمشاركة الفعالة  22

والتربية ابن رشد  للعلوم اإلنسانيةالدولي 

 للبنات

 2014\4\17 عميدة كلية التربية للبنات 

منح قدم مدته سنة واحدة للحصول على لقب  23

أستاذ مساعد قبل المدة المحددة في الكتاب ذي 

  904\  1 العدد

 2011\3\22 كلية التربية للبنات عميدة 



 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

المعرض الخاص بنتاجات  إلقامهشكر وتقدير 

       المرأةالقسم باحتفالية 

 2015\3\8 عميدة كلية التربية للبنات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكر وتقدير لحصول الجامعة على مراتب  25

 qsمتقدمة وفق تصنيف 

 2016\8\17 من مكتب رئيس الوزراء

 2016\5\26 عميد ة كلية التربية للبنات شكر وتقدير إلقامة المهرجان السنوي للقسم  26

 2016\7\31 وزير التعليم العالي  شكر وتقدير بمناسبة الترقية لألستاذية  27

شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي  28

 الدولي 

عميد معهد الفنون التطبيقية/الجامعة 

 التقنية الوسطى

3/2017 

شهادة مشاركة للمشاركة في المؤتمر العلمي  29

الشباب  )هجرةالثالث لقسم الخدمة االجتماعية 

 العراقي صراع البقاء والضياع(

 2/2017 عميدة كلية التربية للبنات 

شكر وتقدير لتأدية مهام اللجنة االمتحانية   30

 للدراسات األولية والعليا

 2017 عميدة كلية التربية للبنات

شهادة مشاركة اللقاء محاضرة في  قسم اللغة  31

 االنكليزية ) الصور والكتابات الملبسية( 

 12/12/2018 رئيسة قسم اللغة االنكليزية 

)تحقيق متطلبات شهادة مشاركة في دورة  32

 اكتساب عامل التاثير للمجالت العلمية(

 28/11/2018 مركز التعليم المستمر 

استشارا ت لتقيم استبانات بحوث تخرج  33

2017-2018 

  

 


