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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

      يسرى شاكر محمد جواد كاظم السلطاني : الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

  بغداد 24/4/1980 : الميـالد ومكان تاريخ 

  مسلمة :   الديـــــــــــانة

 متزوجة الحالة الزوجية :

 اقتصاد منزليالتخصص العام  : 

   مالبس ومنسوجات:   الدقيق  صــالتـخـص

   جامعة بغداد / مجمع الجادرية:     عنوان العمل

       07710047253:   الهاتف النقال

                       :        

 yusra_20002001@yahoo.com : كترونيأاللالبريد 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 2002 اقتصاد منزلي التربية للبنات جامعة بغداد بكالوريوس

  ماجستير

 

 2011 اقتصاد منزلي التربية للبنات جامعة بغداد

 

 

    

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2008 – 2006 / لكية الرتبية للبنات جامعة بغداد م . مالحظ 1

 2015  -2011 لكية الرتبية للبنات / جامعة بغداد تدريس ية /مدرس مساعد 2

       2019 - 2016 لكية الرتبية للبنات /جامعة بغداد  تدريس ية / مدرس      3

4    

5  

 

  

 

 

 

 صورة
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

  2019  – 2011 جامعة بغداد لكية الرتبية للبنات 1

2    

3    

4    

5    

 بتدريسها ماق لتيارابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2019 -2006 أ سس خياطة  ) مرحةل اوىل ( الاقتصاد املزنيل 1

 2019 -2006 مالبس الارسة / معيل ) مرحةل اثلثة ( الاقتصاد املزنيل 2

 2015 -2006 خياطة متقدمة ) مرحةل رابعة ( الاقتصاد املزنيل  3

 2016 -2015 تصممي املزنل / معيل ) مرحةل رابعة ( الاقتصاد املزنيل 4

  2016 - 2015 قوالب / معيل ) مرحةل اثلثة (  الاقتصاد املزنيل 5

 2019 – 2017 أ سس خياطة ) مرحةل اثنية (  الاقتصاد املزنيل 6

7    

8    

9    

10    

 

 :الطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاا )خامساً:  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

   ال يوجد 
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3 

 

 

 ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشهاسادساً: 

 

الشهادة و  اسم الطالبة األطروحة  أو  الرسالةاسم  ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

     ال يوجد 1

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 سابعا: )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومها

اسم األطروحة  أو  الرسالة او  ت

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

الشهادة و 

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 التقويم

     اليوجد 1

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

  ألخرىاثامنا : األنشطة العلمية  
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 خارج الكلية داخل الكلية

الرتبية للبنات نشاط القسم / لكية  /حبوث وأ عامل يدوية 

 2012بأ رشاف قسم الاعالم 

 // املركز الثقايف الاوريب احلاسوبدورة تأ هيلية الس تخدام 

  2008لكية العلوم للبنات  

 

 االوربي
/ قاعة اخلياطة / لكية الرتبية للبنات  معرض قسم الاقتصاد املزنيل

2012 

معرض اجلامعة / قاعة النشاط الفين والراييض / جامعة 

  2011بغداد 
ذكرى املودل النبوي الرشيف حتت شعار ) خدام الرسول احتفالية 

  2012وأ هل ( لكية الرتبية للبنات 

معرض قسم الاقتصاد املزنيل / قاعة النشاط الفين 

  2012والراييض / جامعة بغداد 

ندوة وحدة التعلمي املس متر بعنوان ) الاهداف السلوكية واثرها   

 2011العايل ( / لكية الرتبية للبنات  يف تمنية جودة التعلمي

الفعالية املركزية الاعالمية اجلامعية بعنوان ) الاس بوع الاعاليم 

 2012قاعة احلكمي اجلايم الثاين ( 

ندوة جلنة الارشاد والتوجيه بنوان ) السلوكيات امللبس ية ( / 

 2012لكية الرتبية للبنات 

الكتاب / الاطالع عىل كتب مضن الاختصاص يف معرض 

 2012قاعة املكتبة املركزية 

 مراقبة الطالبات يف قاعات الامتحاانت الهنائية :

 (2013-2012( و)2012-2011) قسم اللغة الانلكزيية لس نة

 (  2014-2013قسم عللوم القرأ ن لس نة ) 

املشاركة يف ادلورة الثانية والس بعون بعد املئة للتأ هيل الرتبوي 

 2013 قاعة التعلمي املس متر /

الس نوي / مجعية النحالني العراقيني / لكية  همرجان العسل

 2012الرتبية للبنات 

/  املشاركة يف ادلورة الثانية والس بعون بعد املئة للغة العربية

 2013قاعة التعلمي املس متر 

املهرجان الرابع للمولود النبوي / قسم علوم القرأ ن / لكية الرتبية 

 2012للبنات 
 2014حساب يف املكتبة الافرتاضية احلصول عىل 

قامة   مضن اختصاص املالبس واملنسوجات : معلورش ا 

 2013املبادىء الاولية للخياطة الرضورية للمرأ ة( ) -1

 2013 ) اخلياطة البس يطة ( - 2

 2013) تطبيق معيل للخياطة (  - 3

  

 

 

مناقشة حمارضة بعنوان ) متكني النساء من خالل رايدة الاعامل 

قسم العالقات العامة / سفارة  /( يف جمال تصممي الازايء 

الوالايت املتحدة الامريكية ابلتعاون مع دار الازايء العراقية    

 2015 ( ) مركز مصادر املعلومات / املكتبة املركزية 

التغذوية لالطفال دون سن حضور ورشة معل ) املشألك 

 2013اخلامسة ( لكية الرتبية للبنات  

مشاركة في اسبوع االعالم الجامعي الرابع / جامعة 

 2014بغداد 

حضور ورشة معل ) الاستامثر الامثل الوقات الفراغ دلى 

 2013طالبات لكية الرتبية للبنات (  

اثناء فترة االشراف على طالبات المرحلة الرابعة 

 2016يق في المدارس   التطب

حضور ورشة معل عن كيفية مىلء اس امترة تقيمي الاداء 

 2012للتدريس يني لضامن اجلودة / لكية الرتبية للبنات 

( الغراض  google scholarالمشاركة في دورة )

 2016الترقية . مركز التطوير والتعليم المستمر  

الارشاف عىل طالبات املرحةل الرابعة خالل فرتة التطبيق يف 

 (                            2014,  2013,  2012للس نوات : ) املدارس 

حضور اجتماع في مركز البحوث التربوية 

والنفسية/جامعة بغداد لمناقشة االجراآت واالستعدادات 

 2016الخاصة بمهرجان خيري لدعم الحشد الشعبي 

اقامة ورشة معل عن تعلمي اخلياطة اليدوية / لكية الرتبية 

 2014للبنات 

 املرأ ة  / جامعة ء استبانة للتدريس يني / مركز دراساتمىل

 2018بغداد 

االشراف على طالبات المرحلة الرابعة اثناء فترة  2014لكية الرتبية للبنات  /احتفالية مبناس بة عيد الامحضور 

 2018 التطبيق في المدارس  

 اقامة ورشة معل ) ساعة حرة ( عن تعلمي اخلياطة املزنلية 

 2016قسم الاقتصاد املزنيل / لكية الرتبية للبنات 

المشاركة في دورة )  سالمة اللغة العربية ( الغراض 

الترقية الوظيفية / مركز التطوير والتعليم المستمر 

2018   
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النصوص (قسم مشاركة يف دورة احلاس بات ) نظام تعديل 

 2015احلاس بات /لكية الرتبية للبنات  

( الغراض  Research Gateالمشاركة في دورة ) 

 2018الترقية . مركز التطوير والتعليم المستمر  

اقامة ورشة معل )ساعة حرة ( عن اختيار امقشة الوسائد 

 2016قسم الاقتصاد املزنيل 

االيتام / مشاركة في التبرع بمساعدات عينية الى دار 

 2018قسم االقتصاد المنزلي / كلية التربية للبنات 

( Microsoft powerpointاملشاركة يف دورة احلاس بات )

 2016قسم احلاس بات /لكية الرتبية للبنات 

المشاركة بمهرجان لقاء االشقاء الخامس عشر 

للهوايات والحرف المتنوعة /جامعة الكرخ للعلوم 

2018 

 2019االشتراك في موقع الصف االكتروني  2016الاقتصاد املزنيل الثاين املشاركة مبهرجان 

 الرابعة لالقسام : قسم مىلء استباانت لطالبات املرحةل

الاقتصاد املزنيل و قسم العلوم الرتبوية والنفس ية ولكية الرتبية 

 2016 الرايضية

 2019االشتراك في المكتبة االفتراضية 

نرش حمارضة : رشيط القرياج ) املوروب( ملادة أ سس خياطة/ 

 2018معيل عىل موقع لكية الرتبية للبنات  –مرحةل اوىل 

 

 

ني / قسم العلوم الرتبوية والنفس ية / مىلء استبانة للتدريس

 2018/ جامعة بغداد   لكية الرتبية للبنات

 

 

 

 

 
اقامة ورشة معل ) ساعة حرة ( عن ) كيفية اختيار امقشة 

  2018الس تائر ( يف قسم الاقتصاد املزنيل 

 

املشاركة يف س مينار ابلقاء خطة حبث بعنوان ) الالوان املفضةل 

 2018دلى املراهقني من اجلنسني ( قسم الاقتصاد املزنيل 

 

 

دور ) املشاركة يف حلقة نقاش ية ابلقاء ورقة معل بعنوان 

 ائيةالبطاقة الارشادية املرفقة ابملالبس يف اختاذ القرارات الرش 

 2018السلمية للمس هتكل ( 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املشاركة يف ورشة معل ) ساعة حرة ( ابلقاء ورقة معل عن

 2018) دور املرأ ة يف حامية البيئة ( قسم الاقتصاد املزنيل  

 

لتغيري امس قسم الاقتصاد املزنيل اىل تقدمب مقرتح تسمية قسم 

 2018) قسم علوم الارسة واملس هتكل ( وحتديد خمرجاته  

 

تقدمي مقرتح تطوير العملية التعلميية يف قسم الاقتصاد املزنيل 

2018 

 

حضور يوم امللتقى ابلطالبات اخلرجيات اقامه وحدة التأ هيل 

 2018والتوظيف يف لكية الرتبية للبنات 

 

حضور دورة تدريبية ) القواعد الاساس ية يف كتابة الرسائل 

والاطارحي وماهو الاقتباس املسموح وغري املسموح ( لكية 

  2018الرتبية للبنات / وحدة التعلمي املس متر 

  

ورشة معل اثمنة لوحدة التأ هيل والتوظيف ) يدا بيد حنو 

 2018الطريق املهين ( لكية الرتبية للبنات 
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الاشرتاك ابملعرض العلمي ادلامئ لقسم الاقتصاد املزنيل اذلي 

الاول لقسم الاقتصاد املزنيل ) رؤية اقمي ابملؤمتر العلمي 

  2018مس تقبلية لالقتصاد املزنيل يف ظل حتدايت العرص ( 

 

اهداء نسخة من البحوث املنشورة وكتب الشكر وشهادات 

املزنيل العلمي ادلامئ املشاركة التقديرية ملعرض قسم الاقتصاد 

2018 

 

دراسة دوافع املشاركة يف س مينار ابلقاء خطة حبث بعنوان ) 

( قسم الاقتصاد السلوك امللبيس للفتيات يف فرتة املراهقة 

 2018املزنيل 

 

الارشاف عىل حبث خترج للطالبة نور منعم/مرحةل رابعة/  

يار قسم الاقتصاد املزنيل ) مدى وعي طالبات اجلامعة ابخت 

ممكالت املالبس " الاكسسوار" املناس بة لنوعية املالبس 

 2019اخملتلفة ( 

 

 /مرحةل رابعةرسور حسن/ للطالبةالارشاف عىل حبث خترج 

ابخلط  اجلامعة طالبات معرفة) مدى الاقتصاد املزنيل  قسم

 2019( الرأ يس ) الطويل ( وعالقته بشلك اجلسم 

 

الارشاف عىل س ميينار للطالبة حنني نبيل / مرحةل اثلثة / 

املاركة التجارية امللبس ية وعالقهتا بعوامل قسم اقتصاد مزنيل ) 

 2019(   الرشاء

 

رحةل اثلثة / / م بتول قامس اف عىل س ميينار للطالبة الارش 

      ( املالبس وامهيهتا من وهجة نظر الش باب) قسم اقتصاد مزنيل

2019 

 

لء استباانت حبوث خترج لطالبات املرحةل الرابعة / قسم م

 الاقتصاد املزنيل :

وان املفضةل دلى الش باب ل) دراسة مقارنة لالرسل كرمي -1

 اذلكور والاانث (

 ارساء خلف ) دور الاعالن يف التصممي ادلاخيل (-2

نور جبار ) اجتاهات الاهمات يف اختيار مالبس الطفل -3

 (( س نوات 5-2بعمر )

طيبة سامل ) الزي اجلامعي بني الرفض والقبول دراسة -4

 ميدانية يف جامعة بغداد(

رؤى رائد) التمنية املس تدامة وتأ ثريها عىل التصممي ادلاخيل ( -5

2019 

 

حضور حلقة نقاش ية ) كيفية وضع معايري لقياس خمرجات 

لكيات الرتبية يف اجلامعات العراقية ( قسم العلوم الرتبوية 

 2019والنفس ية والنفس ية 

 

الاشرتاك مع كروب طالبات املرحةل الثالثة عىل موقع التواصل 

 Viber  2018- 2019الاجامتعي  
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وحدة التعلمي املس متر مضن مهناج ادلورة حمارضة علمية لحضور 

التدريبية لطلبة ادلراسات العليا ) القواعد الاساس ية يف كتابة 

الاقتباس املسموح وغري املسموح ( الرسائل والاطارحي وماهو 

 2018لكية الرتبية للبنات 

 

حضور ادلورة التخصصية اخلامسة ) دور املرأ ة الارسي فن 

واانقة سلوكية ( وحدة التأ هيل والتوظيف ابلتعاون مع قسم 

 2018الاقتصاد املزنيل / لكية الرتبية للبنات 

 

همارات اتقان الاعامل  )سادسة التخصصية ال حضور ادلورة 

( وحدة التأ هيل والتوظيف  اليدوية الستامثرها يف سوق العمل

ابلتعاون مع قسم الاقتصاد املزنيل / لكية الرتبية للبنات 

2018 

 

 

 

 

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

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
حبث مس تل ) مناذج الزي املدريس املفضةل دلى تلميذات املرحةل  1

 الابتدائية (

) مركز  مركز البحوث الرتبوية والنفس ية

ادلراسات الرتبوية والاحباث النفس ية 

 جبامعة بغداد (

2011 

رساةل ماجس تري ) تصاممي الزي املدريس وامقش ته املفضةل دلى  2

 تلميذات املرحةل الابتدائية (

البحوث الرتبوية والنفس ية ) مركز مركز 

ادلراسات الرتبوية والاحباث النفس ية 

 جبامعة بغداد (

2011 

املؤمتر الس نوي ) لكية الرتبية للبنات و  ) مشرتك ( اختيار مالبس الابناء من وهجة نظر الوادلين 3

 لكية ابن رشد للعلوم الانسانية (

2013 

     ثقافة الام يف اختيار مالبس الاطفال يف مرحةل الطفوةل املبكرة    4

 2016أ ذار/   1العدد   27جمدل  ( منشور )) مفرد ( 

 2016 جمةل لكية الرتبية للبنات

 املالبس اجلاهزة دلى طالبات جامعة بغداد بني الواقع والطموح  5

 ) مفرد ( ) مقبول للنرش ( 

 2018 للبناتجمةل لكية الرتبية 

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    



8 

 

8 

 

17    

  

 

 

 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

  

نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(

 

 : املؤمتر العلمي ادلويل الاول 1

 ) الرتبية والتعلمي يف اجملمتع املعارص ( 

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2011

 بغداد

 حضور

 املؤمتر العلمي ادلويل الاول : 2

 ) ابلهندسة الوراثية نرتقي حنو الافضل (

 حضور قاعة احلكمي / جامعة بغداد  2011

املؤمتر العاملي الاول لتقاانت الاستشعار   3

 عن بعد ومعاجلة الصور الرمقية 

 حضور لكية العلوم / جامعة بغداد  2013

املؤمتر العلمي ادلويل الثاين ) دور الرتبية يف  4

 تمنية اجملمتع (

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2013

 بغداد 

 حضور 

املؤمتر الس نوي الاول ) دور لكيات الرتبية  5

 يف التمنية البرشية ( 

لكييت الرتبية للبنات وابن  2013

 رشد / جامعة بغداد 
 مشاركة

املؤمتر العلمي السادس ) تطوير قطاع  6

النقل حاجة اساس ية للهنوض يف القطاعات 

 الاخرى (

 حضور قاعة احلكمي / جامعة بغداد 2012

املؤمتر العلمي الثاين ) احليواانت ادلاجنة  7

 بني الرتاث واملعارصة ( 

لكية العلوم الس ياس ية /   2012

 جامعة بغداد

 حضور

مؤمتر بغداد الس نوي ) العربية واملناجه  8

 احلديثة بني النظرية والتطبيق (

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2012

 بغداد

 حضور

ندوة ) منتجات حنل العسل غذاء ووقاية  9

 ودواء ( 

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2011

 بغداد 

 حضور

ندوة علمية ختصصية ) ظاهرة التسول ,  10

 اس باهبا وطرق عالهجا ( 

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2011

 بغداد 

 حضور

ندوة علمية ) التقاانت املعلوماتية وعمل  11

 احلاس بة ( 

لكية العلوم للبنات / جامعة  2011

 بغداد 

 حضور

ندوة ) الصحة النفس ية لالطفال والاهمات  12

 يف ظل الظروف الراهنة ( 

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2011

 بغداد 

 حضور

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2011 ندوة دينية ) من قدوتك ؟ ( 13

 بغداد 

 حضور

ندوة علمية ) البحريات العراقية بيئة قابةل  14

 لالستامثر ( 

لكية العلوم للبنات / جامعة  2011

 بغداد 

 حضور

 حضورلكية الرتبية للبنات / جامعة  2012ندوة علمية حول اخلارطة اذلهنية للقرأ ن  15
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 بغداد  الكرمي 

ندوة علمية ) ابلبحث العلمي نرتقي بعلوم  16

 احلياة (

لكية العلوم للبنات / جامعة  2012

 بغداد 

 حضور

ندوة علمية اوىل ) اضاءات يف الغذاء  17

 والتغذية وعالقهتام بصحة الانسان ( 

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2012

 بغداد 

 حضور

ندوة ثقافية ) الشهيدة بنت الهدى : فكرة  18

 ورساةل وعطاء دامئ ( 

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2012

 بغداد 

 حضور

ندوة علمية ) التواصل الارسي يف ظل  19

 حتدايت العرص ( 

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2012

 بغداد 

 حضور

ندوة علمية لوحدة حبوث املرأ ة ) تعزيز الثقة  20

 ابلنفس دلى طالبات لكية الرتبية للبنات (

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2012

 بغداد 

 حضور

ندوة ختصصية ) واقع اخلدمات الطبية عىل  21

 املواطن العرايق وحقوق املس هتكل ( 

 حضور قاعة احلكمي / جامعة بغداد 2012

ندوة ) اعداد وحترير الاوراق العلمية  22

 للنرش يف اجملالت العلمية العاملية (

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2013

 بغداد 

 حضور

ندوة ) ثقافة الطفل يف ظل جودة التنش ئة  23

 الاجامتعية ( 

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2013

 بغداد 

 حضور

 حضور لكية العلوم / جامعة بغداد  2013 املؤمتر العاملي الثاين دلراسات نفط العراق  24

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2014 املؤمتر العلمي ادلويل لعلوم الرتبية  25

 بغداد 

 حضور

املؤمتر العلمي الس نوي الثالث لقسم   26

ادلراسات الس ياس ية ) ادلس تور العرايق 

 وانعاكساته عىل بناء ادلوةل وحقوق

  املواطنة ( 

 حضور جامعة الهنرين 2012

 

 

 

 ندوة علمية لقسم العلوم الرتبوية والنفس ية  27

)اساليب الارتقاء يف البحث العلمي 

 اجلامعي(

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2016

 بغداد

 حضور 

ندوة بعنوان ) الاقتصاد املزنيل ومتكني  28

 املرأ ة الس تدامة التمنية ( 

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2016

 بغداد
 مشاركة

يف قسم الاقتصاد املزنيل  ورشة معل 29

)الواقع واملعوقات اليت تواجه قسم 

 الاقتصاد املزنيل (

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2016

 بغداد
 مشاركة

  ندوة علمية في قسم االقتصاد المنزلي 30
 ) اليات فنية مزنلية لربة املزنل العرصية (

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2016

 بغداد
 مشاركة

ندوة علمية يف قسم علوم القران )اساليب  31

 الارتقاء يف البحث العلمي اجلامعي (

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2016

 بغداد

 حضور

الورشة العلمية التاسعة لقسم الاقتصاد  32

 العناية بصحة املرأ ة (املزنيل )

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2015

 بغداد

 حضور
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الاوىل لقسم الاقتصاد الورشة العلمية  33

املزنيل ) مناجه الاقتصاد املزنيل بني النظرية 

 والتطبيق (

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2016

 بغداد

 حضور

ندوة قسم علوم الاغذية مع نقابة   34

املهندسني ) املشألك اليت تواجه صناعة 

الالبان يف العراق وس بل الهنوض هبذه 

 الصناعة (

 حضور لكية الزراعة/جامعة بغداد   2016

مؤمتر علمي ) متكني املرأ ة اساس هنوض  35

 اجملمتع وازدهاره ( قسم اخلدمة الاجامتعية

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2016

 بغداد

 حضور

 ورشة علمية لقسم الاقتصاد املزنيل  36

) الاقتصاد املزنيل ودوره يف تمنية اجملمتع يف 

 ظل العوملة (

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد
 مشاركة

 ندوة علمية يف قسم اللغة العربية  37

) التخطيط والس ياسات اللغوية يف العراق 

 والعامل العريب (

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد

 حضور

 مؤمتر علمي لقسم الاقتصاد املزنيل  38

) رؤية مس تقبلية لالقتصاد املزنيل يف ظل 

 حتدايت العرص (

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد
 مشاركة

  لقسم اخلدمة الاجامتعية مؤمتر  39

املشالكت الاجامتعية يف املناطق املتأ ثرة ) 

   ( ابلزناع / حاةل العراق

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد

 حضور

 

 

 ندوة علمية لقسم اخلدمة الاجامتعية  40

 الشعيب : مواقف وحتدايت ( ) احلشد

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد

 حضور

مؤمتر علمي ) املناجه ادلراس ية الرشعية بني  

 الواقع والطموح ( قسم علوم القرأ ن

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد

 حضور

مؤمتر علمي ) مساهامت جديدة يف علوم  

التدريس (  اللغة والادب والرتمجة وطرائق

 قسم اللغة الانلكزيية

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد

 حضور

مؤمتر علمي ) التفاعل ادلاليل يف دراسة  

 النص ( قسم اللغة العربية

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد

 حضور

ندوة علمية ) الرتبية البيئية لطفل ماقبل  

 املدرسة ( قسم رايض الاطفال

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد

 حضور

ندوة علمية ) تعزيز القمي الاجيابية وتمنية  

 الشخخصية ( قسم الاقتصاد املزنيل

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد

 مشاركة

ندوة علممية )التطور التقين والتكنولويج  

وعالقته ابلصحة النفس ية لطفل الروضة ( 

 الاطفالقسم رايض 

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد

 حضور

 حضورلكية الرتبية للبنات / جامعة  2018ندوة علمية لقسم التارخي ) التفاعل  
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 بغداد احلضاري عرب العصور (

ورشة علمية لوحدة التوجيه والارشاد  

الرتبوي ) تفعيل دور املرشد الرتبوي يف 

 الطلبة (التشخيص املبكر للتطرف عند 

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد

 حضور

مؤمتر ادلراسات العليا ) ادلراسات العليا  

 طموح وحتدي ( شعبة ادلراسات العليا

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018

 بغداد

 حضور

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2018 ( قسم التارخي سعادتك مس تقبكلندوة )  

 بغداد

 حضور

ورشة معل يف مركز احلاس بة الالكرتونية   

 (Drag & Drop programming 

use in Iraqi Universities ) 

مركز احلاس بة الالكرتونية  2019

 جامعة بغداد /

 حضور

ندوة علمية ) أ فاق التعاون مع سوق العمل  

خللق فرص مس تقبلية خلرجيات الاقتصاد 

 املزنيل ( قسم الاقتصاد املزنيل

لكية الرتبية للبنات / جامعة  2019

 بغداد

 مشاركة

 

 

 

 حادي عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
لكية الرتبية للبنات  /  كتاب شكر وتقديرعن اجلهود املمتزية املبذوةل خالل العمل يف خمترب الطفل  1

 بغداد جامعة

2008 

كتاب شكر وتقدير عن الانضباط العايل وادلوام يف يوم  السبت   2

 لتدريس املرحةل الاوىل 

 لكية الرتبية للبنات  /

 جامعة بغداد

2013 

كتاب شكر وتقدير عن املشاركة يف التحضري ملهرجان بغداد عامصة الثقافة  3

 العربية 

 لكية الرتبية للبنات  / 

 جامعة بغداد 

2013 

شهادة تقديرية عن املشاركة ببحث يف املؤمتر الوطين الس نوي الاول  4

  حتت شعار :  دور لكيات الرتبية يف التمنية البرشية             

لكييت الرتبية للبنات وابن 

 رشد للعلوم الانسانية

2013 

عن امهية املنجز العلمي واملعريف عىل صعيد البحوث شكر وتقدير كتاب  5

 العلمية

 2014 وزير التعلمي العايل

 بورقة معل يف الورشة العلمية الاوىل شهادة تقديرية عن املشاركة  6

 ) الاقتصاد املزنيل ودوره ي تمنية اجملمتع يف ظل العوملة (

لكية الرتبية للبنات  /  

 جامعة بغداد

2018 

 كتاب شكر وتقدير عن اجلهود املبذوةل الجناح العملية التعلميية للعام 7

 2018-2017ادلرايس 

لكية الرتبية للبنات  /  

 جامعة بغداد

2018 

كتاب شكر وتقدير عن املشاركة يف التحضري ليوم التصممي اخلتص بوحدة  8

 التأ هيل والتوظيف 

لكية الرتبية للبنات  /  

 جامعة بغداد

2018 

شهادة تقديرية عن املشاركة مبهرجان لقاء الاشقاء اخلامس عرش للهواايت  9

 واحلرف املتنوعة

وزير الثقافة والس ياحة 

 والااثر

2018 
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 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

  

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

  ال يوجد 

   

   

   

   

   

 

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيهاثاني عشر : 

 

 السنة المكان العضوية ت
لكية الرتبية للبنات /قسم  متابعة غياابت الطالباتعضوة يف جلنة  1

 الاقتصاد املزنيل

2006 – 2015  

2017 -2019  

لكية الرتبية للبنات /قسم  اجنازات ونشاطات الطالبات عضوة يف جلنة متابعة 2

 الاقتصاد املزنيل

2006 – 2015 

2018 

 لكية الرتبية للبنات /قسم املالبس واملنسوجاتعضوة يف جلنة  3

  الاقتصاد املزنيل

2014 

لكية الرتبية للبنات /قسم  عضوة يف اللجنة الاجامتعية  4

 الاقتصاد املزنيل

2016 

لكية الرتبية للبنات /قسم  مسؤوةل خمترب املالبس واملنسوجات 5

 الاقتصاد املزنيل

2016 

 عضوة يف جلنة الترشيفات يف ورشة علمية لقسم الاقتصاد املزنيل  6

 واملعوقات اليت تواجه قسم الاقتصاد املزنيل () الواقع 

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

 2016 

لكية الرتبية للبنات /قسم  عضوة يف جلنة متابعة البحوث 7

 الاقتصاد املزنيل

2018 
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عضو منسق قسم الاقتصاد املزنيل مع وحدة التأ هيل والتوظيف ملتابعة  8

 نشاطات الاساتذة والطالبات   

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2018 

 عضوة يف جلنة الترشيفات يف مؤمتر علمي لقسم الاقتصاد املزنيل  9

 ) رؤية مس تقبلية لالقتصاد املزنيل يف ظل حتدايت العرص (

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2018 

التأ هيل  اذلي اقامته وحدة الثاين عضو جلنة حتضريية ليوم التصممي 10

 يف لكية الرتبية للبنات ) معنا تربز همارتك ويزداد متزيان ( والتوظيف 

وهدة  لكية الرتبية للبنات /

التأ هيل والتوظيف ابلتعاون 

 املزنيلقسم الاقتصاد مع 

2018 

 


