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.المؤھالت العلمیة : ًأوال 

التاریخة ـــالكلیالجامعةالدرجة العلمیة

١٩٩٨كلیة التربیة للبناتجامعة بغدادبكالوریوس

٢٠٠٩كلیة التربیة للبناتجامعة بغدادالماجستیر

هالدكتورا

أخرى

الصورة 



.التدرج الوظیفي : ًثانیا 

.التدریس الجامعي : ًثالثا 

الى- من الفترة  الجامعة)الكلیة/ المعھد (الجھةت

-٢٠٠٩جامعة بغدادكلیة التربیة للبنات1

2

3

4

5

6

7

٨

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

٢٠٠٧- ٢٠٠٣كلیة التربیة للبناتمالحظ.م١

٢٠٠٩- ٢٠٠٧كلیة التربیة للبناتمالحظ٢

٢٠٠٩كلیة التربیة للبناتمدرس مساعد٣

٤

٥

٦



.ریسھاالمقررات الدراسیة التى قمت بتد: ًرابعا 

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست
٢٠٠٩عملي/ إدارة حضانات اإلقتصاد المنزلي١

٢٠٠٩مالبس أسرةاإلقتصاد المنزلي٢

٢٠٠٩أسس خیاطةاإلقتصاد المنزلي٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (: ًخامسا

السنــةمـــالقسةرسالالحة  أو األطرواسمت

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧



.التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات : ًسادسا

نوع المشاركة ھامكان أنعقادة ــالسنعنوان الت

بوستر / بحث ( 

)حضور

الندوة العلمیة لقسم االقتصاد 1

المنزلي

حضوركلیة التربیة للبنات٢٠٠٥
ندوة كلیة القانون العنف ضد 2

المرأة

جامعة /كلیة القانون ٢٠٠٩

بغداد

حضور
حضورفندق المنصور میلیا٢٠١٠مؤتمر وحدة بحوث المرأة3
ورقة عملوزارة التعلیم العالي٢٠١٠ندوة الیوم العالمي للتدخین4
5
6
7

. االخرى ة العلمیة األنشط: سابعا 

خارج الكلیةداخل الكلیة
و جامعة البنك الدولي/ ورشة عمل حول المشاركة االقتصادیة للمرأة 

لبنان/ ورشة عمل حول الجندر الدول العربیة
ورش عمل لألیتام للتعرف على حالتھم النفسیة ودمجھم داخل المجتمع 

كبناة سالم
االطفال ضمن منظمات المجتمع المدنيالمشاركة في حملة الجنود

أو تطویر المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع : ثامنا

.التعلیم

السنةالنشرمحلأسم البحثت

١

٢

٣

٤



.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :تاسعا





.و شھادات التقدیرالجوائزكتب الشكر ، : ًعاشرا

الجائزة أو شھادة كتاب الشكر أوت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

٢٠١٠معالي وزیر التعلیم العالي كتاب شكر ) ١( ١
٢٠١٠السید عمید كلیة التربیة للبناتكتاب شكر )  ٣(٢
٣
٤
٥

.أو المترجمةالكتب المؤلفة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت

١

٢

٣

٤

٥

٦

.ات ــاللغ:ثاني عشر 



العربیة





CD یتم تسلیم نسخة على  : ملحوظة 


