
 

 

 

 

 

 

 

 انسيشه انزاجيو
 

 

 

 

    شيباء خزعم رياب أحمذ  :  ـم ـــــــــاالســ

  4/01/0690بغذاد   : جاسيخ انميـالد 

 محزًجة انحانة انزًجية :

 4    عـــــذد األًالد  :

 مسهمة  :   انذيـــــــــــانة

       اقحصاد منزني:       صــانحـخـص

 اسحاره جامعية:       و ــــــانٌظيف

  اسحار مساعذ     انذسجة انعهمية :

         جامعة بغذاد/ كهية انحشبية نهبنات:        عنٌان انعمم

 انعمم   :         ىاجف

 12217166700:         انياجف اننقال

 shahbaa_kazal@yahoo.comكحشًني :انبشيذ إالن

 .أًالً : انمؤىالت انعهمية  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 2891 ابن رشد-التربٌة                 بغداد

 1001 كلٌة التربٌة للبنات بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

 
 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : انحذسج انٌظيفي . 

 

 ثانثاً : انحذسيس انجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعت )المعهذ / الكليت(  الجهت ث

 1006-1001    بغداد             كلٌة التربٌة للبنات    2

 1009-1006     تكرٌت             كلٌة التربٌة     1

 -1009     بغداد              كلٌة التربٌة للبنات  3

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهت الىظيفت ث

 1881-1892     تربيت الكرخ االولى-وزارة التربيت  مذرست ثانىيت              1

جامعت بغذاد/ كليت التربيت للبناث  مذرس مساعذ             2

 للبناتللبناتللبناث

    2002 -2006 

 2008-2006   جامعت بغذاد/ كليت التربيت للبناث مذرس     3

 2014-2008    جامعت بغذاد/ كليت التربيت للبناث أستار مساعذ               4

 2014قيذ اإلقرار/      جامعت بغذاد/ كليت التربيت للبناث استار                5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 قمث بحذسيسيا. انحيسابعاً : انمقشسات انذساسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1001/1003    (2أسس خٌاطة)             االقتصاد المنزلً 2

 1003/1006    وخٌاطة متقدمة /( 1أسس خٌاطة ) مالبس أسرة/ االقتصاد المنزلً 1

 1006/1009   أسس تربٌة وعلم االجتماع          قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 3

 - 1009 منسوجات/ اسس خٌاطة/ خٌاطة متقدمة االقتصاد المنزلً 4

 1005  منسوجات )عملً( دراسات علٌا االقتصاد المنزلً 5

 1009  قوالب )عملً( دراسات علٌا االقتصاد المنزلً 6

 1026-1025  )دراسات علٌا(نظري صناعٌة منسوجات  االقتصاد المنزلً 7

 1026-1025 مشروع بحث\أسس خٌاطة  \ مالبس اسرة االقتصاد المنزلً 9

 

 :، انشسائم ( انحي أششف عهييا سيحااإلط )خامساً:  

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

2    

1    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انحي شاسك فييا.انعهمية ًاننذًات سادساً: انمؤجمشات  

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 باحثة  كلٌة التربٌة للبنات   1005    ًقتصاد المنزللال ةٌسنو ندوة 1

 باحثة كلٌة التربٌة/تكرٌت 1009    مؤتمر العلوم التربوٌة 2

 المنزلًالخامسة لالقتصاد  العلمٌةندوة ال 3

 (أفضلمن اجل نمط حٌاة )

 مقررة كلٌة التربٌة للٌنات 1008   

  

المؤتمر العلمً الثالث للمركز العلمً  4

 )التنمٌة البٌئٌة واالجٌال(العراقً 

 باحثة جامعة دهوك 1021  

 باحثة مركز بحوث السوق  1023   مؤتمر بحوث السوق وحماٌة المستهلك 5

 االحصائٌٌن المؤتمر العلمً الدولً التحاد 6

 

 

 

 

 باحثة فندق الرشٌد 1023   

 باحثة         فندق الرشٌد   1023   األول للشبابمؤتمر الملتقى العربً  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 باحثة كلٌة التربٌة للبنات 1024    الندوة العلمٌة السادسة لقسم االقتصاد المنزلً 9

المؤتمر العلمً الدولً الثانً لكلٌة التربٌة  8

 للبنات

 وكلٌة ابن رشد

 لجنة تحضٌرٌة بغدادقاعة الحكٌم/ جامعة  1204   

كلٌة التربٌة للبنات قاعة  1023   الندوة االرشادٌة لقسم االقتصاد المنزلً 20

 المصطفى 

 باحثة  

التربوي وبالتعاون مع  لإلرشاداللجنة المركزٌة  22

مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة ورشة العمل 

تنمٌة المهارات االرشادٌة لدى أعضاء )العلمٌة 

الفرعٌة االرشادٌة فً كلٌات جامعة اللجان 

 بغداد(

قاعة الحرٌة كلٌة العلوم  1021

  السٌاسٌة 

 حضور 

المؤتمر الدولً األول لكلٌة التربٌة للبنات جامعة  21

بغداد تحت شعار التربٌة والتعلٌم فً مجتمع 

 معاصر 

 حضور  كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد  1022

)أهمٌة الغذاء والتغذٌة ندوة االقتصاد المنزلً  23

 فً عالمنا المعاصر(

كلٌة التربٌة للبنات قاعة  1021

 المصطفى

 مقررة الجلسة الثانٌة 

ورشة عمل قسم االقتصاد المنزلً بعنوان  24

 المشاكل التغذوٌة لألطفال دون سن الخامسة 

كلٌة التربٌة للبنات قاعة  1023

 المصطفى 

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

الوحدة  \دورة تدرٌبٌة للجان االرشاد الفرعٌة  25

 االرشادٌة 

قاعة \التربٌة للبنات كلٌة  1023

 المصطفى 

 حضور 

قاعة \كلٌة التربٌة للبنات  1023 الندوة االرشادٌة لقسم االقتصاد المنزلً  26

 المصطفى

 باحثة 

أقامه االقتصاد \احتفالٌة ٌوم الطفل العالمً  27

 المنزلً وقسم رٌاض األطفال 

قاعة \كلٌة التربٌة للبنات  1023

 المصطفى

 حضور 

قاعة \كلٌة التربٌة للبنات  1024 احتفالٌة قسم االقتصاد المنزلً بعٌد االم  29 

 المصطفى

 وعرٌفة حفل  محاضر

التربٌة للبنات  كلٌة\االجتماعٌة ندوة قسم الخدمة  28

الطفولة العراقٌة ومتغٌرات البٌئة )الموسومة 

 االجتماعٌة(

قاعة \كلٌة التربٌة للبنات  1025

 المصطفى

 حضور

ورشة عمل بعنوان سلبٌات واٌجابٌات الفٌس  10

 بوك فً قسم االقتصاد المنزلً 

كلٌة التربٌة \قاعة على الوردي  1025

 للبنات 

 حضور ومداخلة 

ورشة عمل بعنوان أثر استخدام وسائل االتصال  12

الحدٌث على العالقات العائلٌة فً قسم االقتصاد 

 المنزلً 

كلٌة التربٌة \قاعة على الوردي  1025

 للبنات

 حضور 

ورشة عمل بعنوان طرق إزالة بقع المالبس  11

 منزلٌا فً قسم االقتصاد المنزلً 

كلٌة التربٌة \قاعة المصطفى  1025

 للبنات 

 محاضر 

ورشة عمل بعنوان الخٌاطة الٌدوٌة فً قسم  13

 االقتصاد المنزلً 

كلٌة التربٌة \قاعة المصطفى  1025

 للبنات

 محاضر

ورشة عمل بعنوان الهوٌة وحقوق المواطنة فً  14

 قسم االقتصاد المنزلً 

قاعة المالبس والمنسوجات  1025

 كلٌة التربٌة للبنات \

 محاضر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  االخرى.األنشطة العلمية  سابعا: 

 خارج الكلية داخل الكلية

ة معارض فً مجال االقتصاد المنزلً اقام

1004_1025 

المشاركة فً عرض أزٌاء فً ٌوم بغداد بالتعاون مع 

 وزارة الثقافة 

ممثلة العراق من وزارة المرأة المشاركة فً دورة   1024 الماكنةإقامة ورش عمل بالتطرٌز على 

فً تونس  المرأة العربٌةتدرٌبٌة اقامتها منظمة 

1021 

لقسم االقتصاد المنزلً  المتحانٌهاعضوة اللجنة   

1020_1023 

احتفالٌة إقامة معرض من نتاجات طالبات القسم فً 

 1025رئاسة الجامعة \فً ساحة البرج ٌوم الجامعة 

لقسم االقتصاد المنزلً عضوة فً اللجنة االرشادٌة 

1020_1025 

 

  1023عضوة لجنة تحدٌث الكتب المنهجٌة والمساعدة 
  1025_ 1023مسؤولة لجنة صرف منحة الطالبات 

عضوة لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعً 

1023_1024 

 

عضوة لجنة وضع أسئلة اختبار كفاءة اللغة اإلنكلٌزٌة 

 1024للمتقدمٌن للدراسات العلٌا 

 

  عضوة لجنة متابعة زي الطالبات فً الكلٌة 

عضوة اللجنة االجتماعٌة لالقتصاد المنزلً 

1021_1025 

 

  1023عضوة لجنة تدقٌق أسماء الطالبات والخرٌجات 

عضوة لجنة اإلحصاء والمعلوماتٌة لقسم االقتصاد 

 المنزلً 

 

ترقٌة العلمٌة لقسم االقتصاد عضوة لجنة استالل لبحوث ال

 1025_1024المنزلً 

 

  1024\تقوٌم كتاب موسوعة تقنٌات الخٌاطة 

خبٌر علمً لرسالة الماجستٌر )تطبٌق النظام الرقمً 

 1022العشري لتسمٌة الحجوم النسائٌة(

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

 التعليم.

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 \مجلة كلٌة التربٌة للبنات تصمٌم االزٌاء بدون قالب باستخدام الخطوط 1

 جامعة بغداد 

1005 

 1008 تتكرٌ \التربٌة مجلة كلٌة  الستائر المنزلٌة بٌن التقلٌد والتحدٌث 2

 1009  تتكرٌ \التربٌة مجلة كلٌة  المالبس فً ظروف االزمات 3

 1006 بٌت الحكمة بٌن المظهر والمعتقدحجاب ال 4

تحلٌل محتوى لنماذج من الوسائد المستخدمة فً المنازل  5

 العراقٌة 

مجلة كلٌة التربٌة للبنات 

 جامعة بغداد \

1005  

إدراك المعنى  \الصور والكتابات الملبسٌة للشباب الجامعٌٌن  6

 وجهل المغزى 

بٌت \مجلة دراسات اجتماعٌة 

 الحكمة 

1021 

وقائع المؤتمر العلمً الثالث  التكٌف مع المحتوم   \المالبس الذكٌة والمتغٌرات البٌئٌة  7

التنمٌة البٌئٌة واالجٌال \

المركز العلمً \المستقبلٌة 

ون مع جامعة ابالتعالعراقً 

 دهوك

1021 

الدولً وقائع المؤتمر العلمً  اشكالٌة التهمٌش وفرص التمكٌن \المرأة العراقٌة والتنمٌة  8

 نالرابع التحاد اإلحصائٌٌ

 العرب 

1023 

التمكٌن من اجل  \الشباب العراقً والمتغٌرات المجتمعٌة  9

 التنمٌة والسالم 

الدولً لدور  ؤتمروقائع الم

الشباب فً التنمٌة البشرٌة 

 الجزء األول 

1023 

دراسة مٌدانٌة  \ثقافة استهالك المالبس بٌن الترشٌد والتبدٌد  11

 فً جامعة بغداد 

المجلة العراقٌة لبحوث 

 السوق وحماٌة المستهلك 

1023 



 

 

 

 

 

 

 

االكادٌمٌة \مجلة أمارة باك  تنظٌم خزانة المالبس بٌن التزٌنٌن والتأمٌن  11

االمرٌكٌة العربٌة للعلوم 

 والتكنلوجٌا 

1025 

المتطلبات  –تصمٌم األزٌاء لذوي االحتٌاجات الخاصة  12

 والخٌارات 

 1024 مجلة كلٌة التربٌة للبنات 

 

 والدولية.الهيئات العلمية المحلية عضوية  :تاسعا 

      

     

 خ.شهادات التقديروالجوائز  الشكر،عاشراً: كتب  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

التدرٌس  مركز تطوٌر طرائق  شهادة دورة طرائق التدرٌس 2

 الجامعٌوالتدرٌب

      1004 

شكر وتقدٌر للجهود المتمٌزة بدورة التأهٌل  1

 الجدد ن( للتدرٌس51ٌٌالتربوي )

   1024\2\27 رئٌس جامعة بغداد 

شكر وتقدٌر للمشاركة فً اللجنة االمتحانٌة  3

 لقسم االقتصاد المنزلً 

 1005\6\13 التربٌة للبنات  كلٌة عمٌد

شكر وتقدٌر للمشاركة فً اللجنة االمتحانٌة  4

 لقسم االقتصاد المنزلً

 1005\8\19 للبنات التربٌةكلٌة عمٌد 

شكر وتقدٌر إللقاء محاضرة فً ندوة االقتصاد  5

 المنزلً 

 1005\21\21 التربٌة للبنات كلٌة عمٌد 

ندوة االقتصاد المنزلً  إلقامةشكر وتقدٌر  6

االقتصاد المنزلً ابداعات متنوعة وآفاق 

 متجددة 

 1005\21\4 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات 

 

 مقررٌهشكر وتقدٌر للجهود المبذولة فً مهام  7

 قسم االقتصاد المنزلً 

 1006\8\10 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات 

 

شكر وتقدٌر للجهود المبذولة فً تنظٌم اللجنة  9

 االمتحانٌة 

 1007\8\27 عمٌد كلٌة التربٌة 



 

 

 

 

 

 

 

المبذولة فً اعمال  تقدٌرٌة للجهودشهادة   8

 للعلوم التربوٌة والنفسٌة   السنوي األولالمؤتمر 

 1009\4\26 رئٌس جامعة تكرٌت 

شكر وتقدٌر للجهود المبذولة لتحضٌر الندوة   20

 العلمٌة الخامسة لقسم االقتصاد المنزلً 

 1008\5\23 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات 

شكر وتقدٌر للجهود فً إقامة معرض قسم  22

 االقتصاد المنزلً 

 1020\4\28 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات 

شكر وتقدٌر للجهود لتنظٌم حفل التكرٌم الذي  21

 1020\2\5أقٌم فً قاعة الحكٌم فً 

 1020\1\29 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات 

وتقدٌر للجهود والمشاركة الفعالة فً شكر  23

 كالمعرض الفنً لألعمال الٌدوٌة والسٌرامٌ

والنحت الذي أقٌم فً قسم النشاط الرٌاضً 

 جامعة بغداد\

 1022\21\ 28 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات 

شكر وتقدٌر للجهود فً اللجنة المركزٌة  24

 واللجان االمتحانٌة 

 1021\7\5 عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات 

معرض النشاطات لقسم  ةشكر وتقدٌر ال قام 25

 االقتصاد المنزلً 

 1021\5\6 عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات 

 1023\3\5 عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات  شكر وتقدٌر لالنضباط فً الدوام لٌوم السبت  26

شكر وتقدٌر للجهود فً المؤتمر الوطنً المقام  27

 التربٌة فً التنمٌة البشرٌة(تحت عنوان كلٌات 

 1023\5\26 عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات 

تثمٌن جهود إلقامه مهرجان قسم االقتصاد  29

 المنزلً 

 1023\5\18 رئٌس جامعة بغداد

شكر وتقدٌر للجهود فً المشاركة فً تحضٌر  28

الذي مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربٌة 

 أقامه قسم االقتصاد المنزلً 

 1023\ 6\27 عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات 

شكر وتقدٌر للنشاطات التً قام بها قسم  10

االقتصاد المنزلً فً ٌوم الجامعة وٌوم الطفل 

 وعٌد االم وورشة االتكٌت 

 1024\6\28 عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات 



 

 

 

 

 

 

 

شكر وتقدٌر للجهود فً اللجان االمتحانٌة للعام  12

1023 _1024  

 1024\3\13 بغدادرئٌس جامعة 

المؤتمر العلمً  إلنجازشكر للمشاركة الفعالة  11

والتربٌة ابن رشد  للعلوم اإلنسانٌةالدولً 

 للبنات

 1024\4\27 عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات 

منح قدم مدته سنة واحدة للحصول على لقب  13

أستاذ مساعد قبل المدة المحددة فً الكتاب ذي 

  804\2العدد

 1022\3\11 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات 

 

 .لكتب المؤلفة أو المترجمةاالنسانية البن رشد ا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2   

1   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

        انعشبية      

              

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CD ملحىظت : يتم تسليم نسخت على  

 


