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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

    شيماء خليل فضيل محمد  : الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

   بغداد / 19/3/1978: الميـالد ومكان تاريخ 

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 متزوجة الحالة الزوجية :

 االقتصاد المنزليالتخصص العام  : 

   مالبس ومنسوجات:   الدقيق  صــالتـخـص

    كلية التربية للبنات / جامعة بغداد:    عنوان العمل

      07805651720:    الهاتف النقال

 shaimaa_mo78@yahoo.com: كترونيأاللالبريد   

 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 2003-2002 االقتصاد المنزلي التربية للبنات بغداد بكالوريوس

 ماجستير

 

 23/1/2012 منسوجات ومالبس التربية للبنات بغداد

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2008- 2006 كلية التربية للبنات معاون مالحظ 1

 2019-2012 كلية التربية للبنات مدرس مساعد 2
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

  2008-2007 بغداد كلية التربية للبنات 1

 2019-2012 بغداد للبنات كلية التربية 2

 

 بتدريسها ماق لتيارابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 "ولىاسس خياطة " المرحلة اال االقتصاد المنزلي 1

 اسس خياطة " المرحلة الثانية" 

 مالبس االسرة" المرحلة الثالثة"

 قوالب "المرحلة الثالثة"     

 "المرحلة الرابعة"خياطة متقدمة 

2007 - 2008 

 اسس خياطة " المرحلة الثانية" االقتصاد المنزلي 2

 مالبس االسرة" المرحلة الثالثة"

 خياطة متقدمة "المرحلة الرابعة"

2012-2014 

 

 

 "المرحلة االولى"اسس خياطة  االقتصاد المنزلي 3

 ادارة منزل عملي "المرحلة الثالثة"

 "المرحلة الثالثة "قوالب        

 "المرحلة الثالثة "المنسوجات       

 "المرحلة الرابعة "خياطة متقدمة 

2016-2018  

 اسس خياطة "المرحلة االولى" االقتصاد المنزلي 4

 قوالب "المرحلة الثالثة "       

 المنسوجات "المرحلة الثالثة "      

 خياطة متقدمة "المرحلة الرابعة "

2018-2019 

 

 :الطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاا )خامساً:  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 اليوجد اليوجد اليوجد 
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 ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشهاسادساً: 

 

الشهادة و  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 1

 سابعا: )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومها

اسم األطروحة  أو  الرسالة او  ت

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

الشهادة و 

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 التقويم

تأثير بعض العطور   على االقمشة  1

 القطنية

بكالوريوس/االقتصاد  ايمان جهاد

 المنزلي

االقتصاد 

 المنزلي

2014 

 حسن ايمان واالناقةتام حشمالبس العمل بين اال 2

 زهراء محمود

بكالوريوس/االقتصاد 

 المنزلي

االقتصاد 

 المنزلي

2018 

الوعي الصحي بمستحضرات التجميل  3

 لدى طلبة الجامعة 

سارة صبري 

 سحر ياسين

بكالوريوس/االقتصاد 

 المنزلي

االقتصاد 

 المنزلي

2018 

في فساتين توظيف القماش القطني )الخام(  4

 السهرة

بكالوريوس/االقتصاد  وسن فائق

 المنزلي

االقتصاد 

 المنزلي

2019  

بكالوريوس/االقتصاد  رند هادي  5

 المنزلي

االقتصاد 

 المنزلي

2019  

 

 

  ألخرىاثامنا : األنشطة العلمية  

 

 خارج الكلية داخل الكلية

الورشة العلمية/المشاكل التغذوية شهادة مشاركة / 

 (2013لالطفال دون سن الخامسة )

شهادة مشاركة/الدورة التأهلية الستخدام الحاسوب 

(2008) 

 2012( 169شهادة مشاركة/دورةالتأهيل التربوي) (2013تأييد مشاركة/دورة صيانة الحاسوب )

مشاركة في معرض االنتاج الفني                        

 (2012واعمال )بحوث 

 2012( 143شهادة مشاركة/دورةاللغة العربية )

المراقبة في االقسام العلمية ) االنكليزي( تكليف ب

(2012) 

 (2012يوم العلم ) –مشاركة في االحتفال السنوي 

 (2012مشاركة في معرض قسم االقصاد المنزلي ) وفاء جاسم(0م0ملئ استمارة بحث ل )م

 (2013مشاركة في مهرجان بغداد عاصمة الثقافة ) (2012على مختبر الخياطة )تكليف مسؤلية االشراف 

حضور معرض الكتاب العالمي العلمي واالكاديمي   فاتن فخر الدين( 0ملئ استمارة بحث ل)أ

 (2012االول )
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ملئ استبانة  لرسالة الماجستير )تقويم اهداف برنامج 

التدريس( للطالبة االقتصاد المنزلي من وجهة نظر هيئة 

 (2016) اسراء كامل بستان

  

 (2012حضور معرض الكتاب العلمي )

فيما  تكليف لمتابعة نشاطات شعبة التأهيل والتوظيف

 (2018 -2016) يخص نشاطات الطالبات والخريجات

   (2017شهادة مشاركة /فن االتكيت والبروتكول )

لقسم حضور االحتفال السنوي بمناسبة المولود النبوي 

 (2016علوم القرآن )

مركز  Research Gate  (2017)شهادة مشاركة 

 التطوير والتعليم المستمر

حضور ورشة عمل )ساعة نقاشية عن النشر في 

 (2016المجالت العالمية( لقسم اللغة االنكليزية )

زيارة ميدانية لوزارة العلوم والتكنولوجيا خدمة 

 (2017لطالبات وخريجات الكلية )

مشاركة في المهرجان الثالث لقسم االقتصاد 

 (2017المنزلي)

العدد  –ميدانية لمشاهدة طلبة المرحلة الرابعة  زيارة 

 (2018طالبة( ) 4)

اقامة محاضرة )طريقة عمل الشراشف( /الساعة الحرة 

(2017) 

مركز –زيارة ميدانية لوزارة الصناعة والمعادن 

  (2019) الطراز والبحوث النسيجية

اقامة سمنار )الصعوبات التي تواجه البدينات في اختيار 

 (2017المالبس الجاهزة ()

العدد  –زيارة  ميدانية لمشاهدة طلبة المرحلة الرابعة 

 (2019طالبة( ) 3)

 Google Scholar   (2018)مشاركة في دورة  (2017اقامة الحلقة النقاشية ) العالج بااللوان()

 مستمرمركز التطوير والتعليم ال

حضور مهرجان )أم أبيها( لمركز رعاية الشباب قسم 

النشاطات العامة بالتعاون مع جامعة بغداد / كلية التربية 

 للبنات 

مركز  (2018مشاركة في دورة سالمة اللغة العربية )

 التطوير والتعليم المستمر

مشاركة في يوم التصميم االول )الفكرة خطوة نحو 

 (2017االبداع()

Google Classroom  (2019 )مشاركة في دورة 

 مركز الحاسبات

حضور ملتقى الخريجات االول )معكم ملتقانا واعد 

 (2017ومستقبلكم افضل( )

) اثر استدامة الموارد  رسالة دكتوراه -ملئ استبيان

 (2018دبي ) البشرية في استشراق المستقبل(

التعليمية(  Googleحضور ورشة العمل )تطبيقات 

(2017) 

 

حضور االحتفال السنوي بمناسبة المولود النبوي لقسم 

 (2017علوم القرآن )

 

اقامة الحلقة النقاشية )تكنولوجيا تغزو عالم 

 (2017المالبس()

 

( /الساعة كيفية تعلم الغرز البسيطةاقامة محاضرة )

 (2018الحرة )

 

المهني( حضور ورشة العمل )التأهيل مصباح لمستقبلك 

 (2017لوحدة التأهيل والتوظيف )
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حضور الدورة التخصصية )تمكين المرأة في المشاريع 

 (2018الحقيبة المدرسية أنموذجا()–الصغيرة 

 

حضور الندوة التعريفية )تواصل معنا لنتصل وتصل( 

 (2017لوحدة التأهيل والتوظيف )

 

حضور احتفالية يوم الطفل العالمي لقسم االقتصاد 

 (2017المنزلي)

 

الندوة التعريفية السادسة )هدفنا تاهيلك ونجاحنا حضور 

 ( 2017) يميزنا( لوحدة التاهيل والتوظيف 

 

شهادة مشاركة النجاز الندوة العلمية )االقتصاد المنزلي 

 (2018نموذج للحياة العصرية )

 

مشاركة في الورشة العلمية)االقتصاد المنزلي في تنمية 

 . 2018 ظل العولمة(المجتمع في 

 

)دور الجامعة في تنمية مجتمع المعرفة ملئ استبيان 

أ.د.نوال ابراهيم ،أ.م.د.اسماء للباحثتين  وسبل تطويره(

 (2018) عبد الحسين

 

ين ييسالمشكالت التي تواجه التدرملئ استبيان )

وسبل حلها من وجهه نظرهم( مركز دراسات  نيالجامعي

 (2018المرأة )

 

 

 

رضا التدريس الجامعي للعام ملئ استبيان )قياس 

 ( ضمان الجودة واالداء الجامعي2018-2017الدراسي 

 

 

 

 

تحسين المالبس النسائية باستعمال الجوت( ملئ استبيان )

 (2018الطالبة منار طارق )

 

ملئ استبيان )تاثيث غرفة النوم في المنزل العراقي 

م. سهام محسن  وانعكاسه على التوافق الزواجي(

(2018) 

 

مشاركة في يوم التصميم الثاني )معنا تبرز مهارتك 

 (2018لوحدة التاهيل والتوظيف )ويزداد تميزنا( 

 

حضور ملتقى الخريجات الثاني)التاهيل مرسى سفن 

 (2018الخرجين( لوحدة التاهيل والتوظيف )

 

حضور ورشة العمل)التاهيل مصباح لمستقبلك المهني( 

 (2018)لوحدة التاهيل والتوظيف 
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مشاركة في المعرض العلمي لمؤتمر قسم االقتصاد 

 (2018) المنزلي

 

اقامة ورشة عمل )دور االقتصاد المنزلي في بلورة 

 (2018) مهارات المرأة(

 

المالبس( اقامة حلقة دراسية )تكنولوجيا تغزو عالم 

(2018) 

 

  (2018اقامة سمينار )الطاقة السلبية والمالبس( )

 وحدة التاهيل والتوضيف )مهرجان منشهادة مشاركة 

 (2019) (على وظيفتكاعرض مهارتك واحصل 

 

  ( 2019-2018)مسؤولة المكتبة للكتب االجنبية تكليف ك

اقامة سمنار )دراسة نسيج الفوط الصحية وتاثيرها في 

 (2019)صحة المرأة( 

 

اقامة سمنار )تطبيق النظام الرقمي العشري لتسمية 

 (2018)الحجوم النسائية( 

 

اقامة حلقة دراسية )طرق ازالة الوبر من المالبس( 

(2019) 

 

  (2018حضور ورشة وحدة الترقيات العلمية )

)كيف تطور مهارتك في البحث حضور ورشة عمل 

 (2019العلمي والنشر العالمي( )

 

 

 

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

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
براءة االختراع "تطبيق النظام الرقمي لتسمية  الحجوم  1

 النسائية"

الملكية وزارة التخطيط/قسم 

 الصناعية

16/5/2013 

 29/1/2012 مجلة كلية التربية للبنات  الجامعيات نحو مواصفة نمطية لمقاسات الفتيات 2

مجلة الجامعة التقنية  في صحة المرأةتاثير الحقيبة النسائية دراسة  3

 معهد الفنون التطبيقية/الوسطى

9/3/2017 
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اعمال منزلية اعادة تدوير مخلفات البيئة وتحويلها الى  4

 مفيدة

مجلة الجامعة التقنية 

 الفنون التطبيقية كليةالوسطى/

25-26/4/2018 

 

 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

 

نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(

 

المؤتمر العلمي"الحيوانات الداجنة  1

 "تتضبثروة وطنية ال 

 حضور قاعة 2012

المؤتمر العلمي"تطوير قطاع النقل  2

حاجة اساس للنهوض في القطاعات 

 االخرى"

 حضور قاعة الحكيم 2012

"العربية والمناهج المؤتمر العلمي 3

 الحديثة بين النظرية والتطبيق"

 حضور قاعة المصطفى 2012

المؤتمر الوطني "الكيمياء حياة  4

 وتكنولوجيا"

 حضور قاعة الحكيم 2012

مؤتمر بغداد" قراءات في االدب  5

 والفكر اللغوي العراقي"

 حضور قاعة المصطفى 2013

الدولي" دور التربية  المؤتمر العلمي 6

 في تنمية المجتمع"

 حضور قاعة المصطفى 2013

المؤتمر السنوي لكليتي التربية للبنات  7

وابن الرشد للعلوم االنسانية"دور 

 التربية في التنمية البشرية"كليات 

 حضور كلية ابن الرشد 2013

الندوة الحوارية"دراسة معاصرة عن  15

 في العراق" القيم المجتمعية

 حضور قاعة المصطفى 2012

الندوة العلمية "اضاءات في الغذاء  16

 وعالقتها بصحة االنسان" والتغذية

 حضور قاعة المصطفى 2012

الثقافية"الشهيدة بنت الهدى:فكر الندوة  17

 ورسالة وعطاء دائم"

 حضور قاعة المصطفى 2012

الندوة االرشادية "تدريس بين مسؤلية  18

 المهنة واداء الرسالة"

 حضور قاعة المصطفى 2012

طفي والتنمية الندوة العلمية"الذكاء العا 19

 البشرية"

 حضور قاعة االدريس 2012

الثقة بالنفس لدى  الندوة العلمية"تعزيز 20

 طالبات كلية التربية للبنات"

 حضور قاعة المصطفى 2012

الندوة العلمية"منهجية التغير لدى  21

 اعضاء الهيئة التدريسية"

 حضور قاعة المصطفى 2012

الندوة التخصصية لمركز بحوث  22

السوق "واقع الخدمات الطبية على 

 المواطن العراقي"

 حضور قاعة الحكيم 2012

الندوة العلمية"المفاهيم الجغرافية في  23

 القرآن الكريم"

 حضور قاعة المصطفى 2012

الندوة االرشادية " السلوكيات  24

 ملبسية"ال

 حضور قاعة المصطفى 2012

 حضور قاعة المصطفى 2013 الندوة العلمية"معايير الجودة" 25

 حضور قاعة المصطفى 2013 الندوة العلمية"االرشاد واالبداع" 26
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"ادارة الجودة الشاملة في الندوة العلمية 27

 التعليم العالي"

 حضور قاعة المصطفى 2013

المؤتمر العلمي الدولي "االزياء  28

 والمجوهرات مهارة تقنية وابداع"

 مشاركة معهد الفنون التطبيقية 2017

"المرأة والطفل الندوة العلمية االولى  29

 وملوثات البيئة"

 مشاركة المصطفىقاعة  2017

الندوة العلمية التاسعة "التقانات  30

 الناشئة"

 حضور  قاعة المصطفى  2017

في  المؤتمر السنوي "االعالم واثره 31

 ت المسلم"بية المرأة والبيتر

 حضور  قاعة المصطفى  2017

المؤتمر العلمي الثالث "هجرة الشباب  33

 العراقي وصراع البقاء والضياع "

 حضور  المصطفىقاعة  2017

الثالث"المرأة والعلوم المؤتمر العلمي   34

 في العراق

 حضور قاعة الحكيم 2017

المؤتمر العلمي"آفاق التداخل المعرفي  35

للغة واالدب وطرائق التدريس 

 والترجمة

 حضور  قاعة المصطفى 2017

 حضور قاعة المصطفى 2017 المؤتمر العلمي "مؤتمر بغداد" 36

)ظاهرة التفكك االسري الندوة العلمية  37

 اسباب ومعالجات( –

 حضور  قاعة المصطفى 2017

حضور المؤتمر )التشخيص الوراثي  38

الجزيئي المراض السرطانودوره في 

 تطوير طرائق العالج(

 حضور  قاعة الحكيم 2017

  الندوة العلمية )طفل اليوم اشراقه الغد( 39

 

 حضور قاعة المصطفى 2018

الندوة العلمية )االقتصاد المنزلي  40

 نموذج للحياة العصرية(

 مشاركة قاعة المصطفى 2018

الندوة التعريفية )هدفنا تأهيلك ونجاحك  41

 يميزنا(

 حضور  قاعة المصطفى 2018

المؤتمر العلمي)رؤية مستقبلية  42

لالقتصاد المنزلي في ظل تحديات 

 العصر(

 حضور  قاعة المصطفى 2018

الندوة االرشادية )تعزيز القيم االيجابية  43

 وتنمية الشخصية(

 حضور  قاعة المصطفى 2018

المؤتمر السنوي لقسم اللغة  44

االنكليزية)مساهمات جديدة في علوم 

اللغة واالدب والترجمة وطرائق 

 التدريس(

 حضور  قاعة المصطفى 2018

مؤتمر الدراسات العليا )الدراسات  45

 وتحدي(العليا طموح 

 حضور  قاعة المصطفى 2018

مؤتمر علوم القرآن)المناهج الدراسية  46

 الشرعية بين الواقع والطموح(

 حضور قاعة المصطفى 2018

رياض االطفال)التطور  -الندوة العلمية 47

التقني والتكنولوجي وعالقته بالصحة 

 النفسية لطفل الروضة(

 حضور  قاعة المصطفى 2018

وحدة التوجيه  –الندوة العلمية  48

واالرشاد )االرهاب االلكتروني ودوره 

 في تجنيد الشباب عبر االنترنت(

 حضور قاعة المصطفى 2018
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التأريخ )الفكر السياسي  -الندوة العلمية 49

 عبر التأريخ(

 حضور قاعة المصطفى 2018

المؤتمر العلمي )بالعلم والمعرفة نرتقي  50

 بالفنون المعاصرة(

 مشاركة كلية الفنون التطبيقية 2018

االمارات العربية  -دبي 2018 واالبتكار والتميزمؤتمر الريادة  51

 المتحدة

 مشاركة

 مشاركة جامعة بابل 2018 الدولي االول لالبداع مؤتمرال 52

االقتصاد المنزلي )افاق -الندوة العلمية 53

التعاون مع سوق العمل لخلق فرص 

 للخريجات(مستقبلية 

 حضور  قاعة المصطفى  2018

الخدمة االجتماعية –المؤتمر العلمي  54

)التاهيل المجتمعي وبناء الدولة في : 

 االشكاليات والخيارات(

 حضور قاعة المصطفى 2019

الرؤية اللغة االنكليزية)–الندوة العلمية  55

 المروعة في االدب(

 حضور قاعة المصطفى 2019

     

 

 عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقديرحادي   

  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

كلية التربية للبنات  شكر وتقدير 1

 العميد/

3/2/2003 

كلية التربية للبنات  شكر وتقدير 2

 العميد/

29/4/2008 

رئاسة جامعة  شكر وتقدير 3

بغداد/مساعد رئيس 

 الجامعة

20/5/2008 

كلية التربية للبنات  شكر وتقدير 4

 العميد/

3/5/2012 

كلية التربية للبنات  شكر وتقدير 5

 العميد/

17/6/2013 

رئاسة جامعة بغداد/  شكر وتقدير 6

 رئيس جامعة بغداد

2/10/2013 

مكتب الوزير/ مكتب  شكر وتقدير 7

 مساعد رئيس الجامعة

24/2/2014 

كلية التربية للبنات  شكر وتقدير 8

 العميد/

19/6/2014 

وزير التعليم العالي  رمز وسام التميز - جائزة 9

 والبحث العلمي

8/5/2014 

وزير التعليم العالي  شهادة تقديرية 10

 والبحث العلمي

8/5/2014 

مدير مكتب رئيس  شكر وتقدير 11

 الوزراء

7/8/2016 

 9/3/2017 معهد الفنون التطبيقية شهادة تقديرية 12

كلية التربية للبنات/  شكر وتقدير 13

 العميد

22/5/2018 

 2018 الفنون التطبيقية كلية شهادة تقديرية 14
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االمارات العربية  -دبي شهادة مشاركة  15

 المتحدة

15-

  2018اكتوبر//16

وزير الثقافة والسياحة  شهادة تقديرية  16

 واالثار

26-30/12/2018 

جامعة بابل/ عميد كلية  شهادة تقديرية 17

 التربية االساسية

25/11/2018 

 /كلية التربية للبنات شكر وتقدير 18

 العميد

13/12/2018 

19    

 

 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

   

   
   

   

   

 

 

 المشارك فيهاعضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية ثاني عشر : 

 

 السنة المكان العضوية  ت
 2014 قسم االقتصاد المنزلي عضو لجنة متابعة البحوث 1

 2014 -2012 قسم االقتصاد المنزلي عضو لجنة متابعة الغيابات 2

 2012 قسم االقتصاد المنزلي عضو لجنةالمالبس وتصميم االزياء 3

 2012 االقتصاد المنزليقسم  عضو لجنة االشراف لمختبر الخياطة 4

 2018-2016 كلية التربية للبنات التأهيل والتوظيفعضو منسق لشعبة  5

 2018-2016 قسم االتصاد المنزلي عضو لجنة متابعة انجازات ونشاطات القسم   6

  2018-2016 قسم االتصاد المنزلي عضو لجنة متابعة الغيابات للمرحلة الثالثة  7

 

التحضيرية ليوم التصميم االول )الفكرة خطوة نحو عضو اللجنة  8

 لشعبة التاهيل والتوظيف  االبداع(

  2017 كلية التربية للبنات 

  2017 كلية التربية للبنات للمهرجان الثقافي لقسم االقتصاد المنزليعضو اللجنة المالية  9

كة في مهرجان لقاء االشقاء الرابع عضو اللجنة الفرعية للمشار 10

 عشر 

 محطة النقل

 والمواصالت

2018  

  2018 قسم االقتصاد المنزلي  عضو لجنة متابعة الغيابات 11

  2018 قسم االقتصاد المنزلي عضو لجنة متابعة انجازات ونشاطات الطالبات 12

لشعبة التاهيل  في يوم التصميم الثانيعضو اللجنة التحضيرية  13

 والتوظيف

 2018 كلية التربية للبنات

 2018 االقتصاد المنزلي عضو لجنة التشريفات لمؤتمر االقتصاد المنزلي 14
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 2018 كلية التربية للبنات مع وحدة التاهيل والتوظيف منسق لقسم االقتصاد المنزلي 15

  2019 المنزلياالقتصاد  للمرحلة الثالثة عضو لجنة متابعة الغيابات 16

 2019 قسم االقتصاد المنزلي النجاز جرد االجهزة والموجودات الثابتة عضو لجنة  17

    

 


