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 وانعهًُخ انذاتُخ انسُزح
 

 

      َسزي شبكز يحًذ جىاد كبظى انسهطبٍَ : انزثبعٍ وانهقت ـى ـــــــــاالســ

  ثغذاد 42/2/0891 : انًُـالد ويكبٌ تبرَخ 

  يسهًخ :   انذَـــــــــــبَخ

 يتزوجخ انحبنخ انزوجُخ :

 اقتظبد يُزنٍانتخظض انعبو  : 

   يالثس ويُسىجبد:   انذقُق  ضــانتـخـظ

   جبيعخ ثغذاد / يجًع انجبدرَخ:     عُىاٌ انعًم

       11101121470:   انهبتف انُقبل

                       :        

 yusra_20002001@yahoo.com : كتزوٍَأالنانجزَذ 

 أوالً : انًؤهالد انعهًُخ  

 انتبرَخ االختظبص انكهُـــخ  انجبيعخ انذرجخ انعهًُخ

 2002 اقتصاد منزلي التربية للبنات جامعة بغداد بكالوريوس

  ماجستير
 

 2022 اقتصاد منزلي التربية للبنات جامعة بغداد

 
 

    

 

 حبَُبً : انتذرد انىظُفٍ  

 إنً –انفتزح يٍ  انجهخ انىظُفخ د
 6002 – 6002 / لكية امرتتية نوحيات جامـة تغداد م . مالحغ 1

 6020  -6022 / لكية امرتتية نوحيات جامـة تغداد ثدريس ية /مدرس مساؿد 2

3    

4    

5  

 

  

 

 

 

 طىرح
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 حبنخبً : انتذرَس انجبيعٍ  

 الى –هي الفترة   الجاهعت )الوعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

 6020 – 6022 تغدادجامـة  لكية امرتتية نوحيات 1

2    

3    

4    

5    

 ثتذرَسهب بوق انتٍراثعبً : انًقزراد انذراسُخ  

 انسُـــــخ انًـــــبدح انقســـى د

 6020 -6002 أ سس خياظة  ) مرحةل اوىل ( الاكتصاد املزنيل 2

 6022 – 6020 أ سس خياظة ) مرحةل اثهية (  الاكتصاد املزنيل 2

 6020 -6002 مالثس الارسة / معًل ) مرحةل اثمثة ( املزنيلالاكتصاد  3

 6020 -6002 خياظة متلدمة ) مرحةل راتـة ( الاكتصاد املزنيل  4

 6022 -6020 ثصممي املزنل / معًل ) مرحةل راتـة ( الاكتصاد املزنيل 5

6    

7    

8    

9    

20    

 

 :عهُهب االطبرَح ، انزسبئم ( انتٍ أشزف )خبيسبً:  

 انسُــخ انقســـى اسى األطزوحخ  أو  انزسبنخ د

   ال يوجد 
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 ) االطبرَح ، انزسبئم ( انتٍ َبقشهبسبدسبً: 

 

انشهبدح و  اسى انطبنجخ اسى األطزوحخ  أو  انزسبنخ د

 انتخظض 

تبرَخ  انقســـى

 انًُبقشخ

     ال يوجد 0

4      

0      

2      

7      

6      

1      

9      

8      

01      

 

 سبثعب: )انزسبئم ،االطبرَح ، انجحىث( انتٍ قىيهب

اسى األطزوحخ  أو  انزسبنخ او  د

 انجحج

اسى 

انطبنجخ/ 

 اوانًجهخ

انشهبدح و 

 انتخظض 

تبرَخ  انقســـى

 انتقىَى

     اليوجد 1

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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  األخزيحبيُب : األَشطخ انعهًُخ  

  

 خبرد انكهُخ داخم انكهُخ

/ وشاط املسم / لكية امرتتية نوحيات حبوث وأ ؾٌلل يدوية 

 6026تب رشاف كسم الاؿالم 

يوية الس تخدام  / / املرنز امثلايف الاوريب احلاسوبدورة ثبُ 

  6002لكية امـووم نوحيات  

 
 االوربي

/ كاؿة اخلياظة / لكية امرتتية نوحيات  مـرض كسم الاكتصاد املزنيل

6026 

مـرض اجلامـة / كاؿة امًشاط امفين وامراييض / جامـة 

  6022تغداد 
ذهرى املودل اميحوي امرشيف حتت شـار ) خدام امرسول احتفامية 

  6026وأ هل ( لكية امرتتية نوحيات 

مـرض كسم الاكتصاد املزنيل / كاؿة امًشاط امفين 

  6026وامراييض / جامـة تغداد 

ا    هدوة وحدة امتـومي املس متر تـيوان ) الاُداف امسووهية واثُر

 6022يف تمنية جودة امتـومي امـايل ( / لكية امرتتية نوحيات 

امفـامية املرنزية الاؿالمية اجلامـية تـيوان ) الاس حوع الاؿاليم 

 6026كاؿة احلكمي اجلايم امثاين ( 

هدوة جلية الارشاد وامتوجيَ تيوان ) امسووهيات املوخس ية ( / 

 6026لكية امرتتية نوحيات 

الاظالع ؿىل نتة مضن الاختصاص يف مـرض امكتاب / 

 6026كاؿة املكتحة املرنزية 

 اكدة امعامحات يف كاؿات الامتحاانت اههنائية :مر 

 (6022-6026و) (6026-6022) كسم انوغة الاىلكزيية مس ية

 (  6022-6022كسم ؿوووم املرأ ن مس ية ) 

يل امرتتوي  املشارنة يف ادلورة امثاهية وامس حـون تـد املئة نوتبُ 

 6022/ كاؿة امتـومي املس متر 

امس يوي / مجـية اميحامني امـراكيني / لكية  همرجان امـسل

 6026امرتتية نوحيات 

/  املشارنة يف ادلورة امثاهية وامس حـون تـد املئة نوغة امـرتية

 6022كاؿة امتـومي املس متر 

املِرجان امراتؽ نومومود اميحوي / كسم ؿووم املرأ ن / لكية امرتتية 

 6026نوحيات 
 6022الافرتاضية احلصول ؿىل حساب يف املكتحة 

كامة   مضن اختصاص املالثس واملًسوجات : معلورش ا 

 6022املحادىء الاومية نوخياظة امرضورية نومرأ ة( ) -2

 6022 ) اخلياظة امخس يعة ( - 6

 6022) ثعحيق معًل نوخياظة (  - 2

  

 

 

مٌاكشة حمارضة تـيوان ) متكني امًساء من خالل رايدة الاؾٌلل 

كسم امـالكات امـامة / سفارة / ( يف جمال ثصممي الازايء 

اموالايت املتحدة الامريكية ابمتـاون مؽ دار الازايء امـراكية    

 6020 ( ) مرنز مصادر املـوومات / املكتحة املرنزية 

امتغذوية مالظفال دون سن حضور ورشة معل ) املشالك 

 6022اخلامسة ( لكية امرتتية نوحيات  

هشاركت فً اسبىع االعالم الجاهعً الرابع / جاهعت 

 2114بغذاد 

حضور ورشة معل ) الاستامثر الامثل الوكات امفراغ دلى 

 6022ظامحات لكية امرتتية نوحيات (  

اثٌاء فترة االشراف على طالباث الورحلت الرابعت 

 2116ٍق فً الوذارس   التطب

حضور ورشة معل ؾن هيفية مىلء اس امترة ثليمي الاداء 

 6026نوتدريس يني مضٌلن اجلودة / لكية امرتتية نوحيات 

( الغراض  google scholarالوشاركت فً دورة )

 2116الترقٍت . هركز التطىٌر والتعلٍن الوستور  

الارشاف ؿىل ظامحات املرحةل امراتـة خالل فرتة امتعحيق يف 

 (                            6022,  6022,  6026نوس يوات : ) املدارس 

حضىر اجتواع فً هركز البحىث التربىٌت 

والٌفسٍت/جاهعت بغذاد لوٌاقشت االجراآث واالستعذاداث 

 2116الخاصت بوهرجاى خٍري لذعن الحشذ الشعبً 

اكامة ورشة معل ؾن ثـومي اخلياظة اميدوية / لكية امرتتية 

 6022نوحيات 

 

  6022/ لكية امرتتية نوحيات احتفامية مبياس حة ؾيد الامحضور 

 اكامة ورشة معل ) ساؿة حرة ( ؾن ثـومي اخلياظة املزنمية 

 6022كسم الاكتصاد املزنيل / لكية امرتتية نوحيات 
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) هؼام ثـديل اميصوص (كسم  مشارنة يف دورة احلاس حات

 6020احلاس حات /لكية امرتتية نوحيات  

 

اكامة ورشة معل )ساؿة حرة ( ؾن اختيار امقشة اموسائد 

 6022كسم الاكتصاد املزنيل 

 

( Microsoft powerpointاملشارنة يف دورة احلاس حات )

 6022كسم احلاس حات /لكية امرتتية نوحيات 

 

  6022الاكتصاد املزنيل امثاين املشارنة مبِرجان 

 امراتـة مالكسام : كسم مىلء استداانت معامحات املرحةل

الاكتصاد املزنيل و كسم امـووم امرتتوية واميفس ية ولكية امرتتية 

 امرايضية

 

  

 
 تبسعب: انًشزوعبد انجحخُخ فٍ يجبل انتخظض نخذيخ انجُئخ وانًجتًع أو تطىَز انتعهُى 

 

 انسُخ انُشز يحم أسى انجحج د
حبث مس تل ) مناذج امزي املدريس املفضةل دلى ثوميذات املرحةل  2

 الاتتدائية (

) مرنز  مرنز امححوث امرتتوية واميفس ية

ادلراسات امرتتوية والاحباث اميفس ية 

 جبامـة تغداد (

6022 

رساةل ماجس تري ) ثصاممي امزي املدريس وامقش تَ املفضةل دلى  6

 الاتتدائية (ثوميذات املرحةل 

مرنز امححوث امرتتوية واميفس ية ) مرنز 

ادلراسات امرتتوية والاحباث اميفس ية 

 جبامـة تغداد (

6022 

املؤمتر امس يوي ) لكية امرتتية نوحيات و  ) مشرتك ( اختيار مالثس الاتياء من وهجة هؼر اموادلين 2

 لكية اجن رشد نوـووم الاوساهية (

6022 

     جلافة الام يف اختيار مالثس الاظفال يف مرحةل امعفوةل املحكرة    2

 6022أ ذار/   2امـدد   62جمدل  ( مًشور )) مفرد ( 

 6022 جمةل لكية امرتتية نوحيات

0    

2    

2    

2    

9    

20    

22    

26    

22    

22    

20    

22    

22    

22    
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 وانُذواد انعهًُخ انتٍ شبرك فُهبعبشزا: انًؤتًزاد  

  

َىع انًشبركخ ) ثحج /  يكبٌ اَعقبدهب انسُــخ  انعُىاٌ  ت

 ثىستز / حضىر(

 

 : املؤمتر امـومي ادلويل الاول 1

 ) امرتتية وامتـومي يف اجملمتؽ املـارص ( 

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

 املؤمتر امـومي ادلويل الاول : 2

 ابمِيدسة اموراجية ىرثلي حنو الافضل () 

 حضور كاؿة احلكمي / جامـة تغداد  6022

املؤمتر امـاملي الاول متلاانت الاستشـار   3

 ؾن تـد ومـاجلة امصور امرمقية 

 حضور لكية امـووم / جامـة تغداد  6022

املؤمتر امـومي ادلويل امثاين ) دور امرتتية  4

 يف تمنية اجملمتؽ (

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور 

املؤمتر امس يوي الاول ) دور لكيات امرتتية  5

 يف امتمنية امخرشية ( 

لكييت امرتتية نوحيات واجن  6022

 رشد / جامـة تغداد 
 مشارنة

املؤمتر امـومي امسادس ) ثعوير كعاع  6

اميلل حاجة اساس ية نوهنوض يف املعاؿات 

 الاخرى (

 حضور كاؿة احلكمي / جامـة تغداد 6026

املؤمتر امـومي امثاين ) احليواانت ادلاجٌة  7

 تني امرتاث واملـارصة ( 

لكية امـووم امس ياس ية /   6026

 جامـة تغداد

 حضور

مؤمتر تغداد امس يوي ) امـرتية واملياجه  8

 احلديثة تني اميؼرية وامتعحيق (

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6026

 تغداد

 حضور

هدوة ) مٌتجات حنل امـسل غذاء ووكاية  9

 ودواء ( 

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومية ختصصية ) ػاُرة امتسول ,  11

 اس حاهبا وظرق ؿالهجا ( 

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومية ) امتلاانت املـووماثية وؿمل  11

 احلاس حة ( 

لكية امـووم نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

هدوة ) امصحة اميفس ية مالظفال والاهمات  12

 يف ػل امؼروف امراُية ( 

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022 هدوة ديًية ) من كدوثم ؟ ( 13

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومية ) امححريات امـراكية تيئة كاتةل  14

 مالستامثر ( 

لكية امـووم نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومية حول اخلارظة اذلُيية نولرأ ن  15

 امكرمي 

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6026

 تغداد 

 حضور

ابمححث امـومي ىرثلي تـووم هدوة ؿومية )  16

 احلياة (

لكية امـووم نوحيات / جامـة  6026

 تغداد 

 حضور
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هدوة ؿومية اوىل ) اضاءات يف امغذاء  17

 وامتغذية وؿالكهتٌل تصحة الاوسان ( 

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6026

 تغداد 

 حضور

هدوة جلافية ) امشِيدة تًت امِدى : فكرة  18

 ورساةل وؾعاء دامئ ( 

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6026

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومية ) امتواصل الارسي يف ػل  19

 حتدايت امـرص ( 

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6026

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومية موحدة حبوث املرأ ة ) ثـزيز امثلة  21

 ابميفس دلى ظامحات لكية امرتتية نوحيات (

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6026

 تغداد 

 حضور

هدوة ختصصية ) واكؽ اخلدمات امعحية ؿىل  21

 املواظن امـرايق وحلوق املس هتكل ( 

 حضور كاؿة احلكمي / جامـة تغداد 6026

هدوة ) اؿداد وحترير الاوراق امـومية  22

 امـومية امـاملية (نوًرش يف اجملالت 

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

هدوة ) جلافة امعفل يف ػل جودة امتًش ئة  23

 الاجامتؾية ( 

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

 حضور لكية امـووم / جامـة تغداد  6022 املؤمتر امـاملي امثاين دلراسات هفط امـراق  24

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022 املؤمتر امـومي ادلويل مـووم امرتتية  25

 تغداد 

 حضور

املؤمتر امـومي امس يوي امثامث ملسم   26

ادلراسات امس ياس ية ) ادلس تور امـرايق 

 واهـاكساثَ ؿىل تياء ادلوةل وحلوق

  املواظية ( 

 حضور جامـة اههنرين 6026

 هدوة ؿومية ملسم امـووم امرتتوية واميفس ية  27

)اسامية الارثلاء يف امححث امـومي 

 اجلامـي(

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور 

هدوة تـيوان ) الاكتصاد املزنيل ومتكني  28

 املرأ ة الس تدامة امتمنية ( 

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد
 مشارنة

يف كسم الاكتصاد املزنيل  ورشة معل 29

)امواكؽ واملـوكات اميت ثواجَ كسم 

 الاكتصاد املزنيل (

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد
 مشارنة

  ًذوة علوٍت فً قسن االقتصاد الوٌزلً 31
 ) اميات فٌية مزنمية مرتة املزنل امـرصية (

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد
 مشارنة

هدوة ؿومية يف كسم ؿووم املران )اسامية  31

 الارثلاء يف امححث امـومي اجلامـي (

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

امورشة امـومية امتاسـة ملسم الاكتصاد  32

 امـياية تصحة املرأ ة (املزنيل )

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6020

 تغداد

 حضور

الاوىل ملسم الاكتصاد امورشة امـومية  33

املزنيل ) مٌاجه الاكتصاد املزنيل تني 

 اميؼرية وامتعحيق (

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور
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هدوة كسم ؿووم الاغذية مؽ هلاتة   34

املِيدسني ) املشالك اميت ثواجَ صياؿة 

الامحان يف امـراق وس حل اههنوض هبذٍ 

 امصياؿة (

 حضور لكية امزراؿة/جامـة تغداد   6022

مؤمتر ؿومي ) متكني املرأ ة اساس هنوض  35

 اجملمتؽ وازدُاٍر ( كسم اخلدمة الاجامتؾية

لكية امرتتية نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حبدٌ عشز: كتت انشكز ، انجىائز  و شهبداد انتقذَز 

  

 انسُخ انجهخ انًبَحخ انتقذَزكتبة انشكز أو انجبئزح أو شهبدح  د
لكية امرتتية نوحيات  /  نتاب شكر وثلديرؾن اجلِود املمتزية املحذوةل خالل امـمل يف خمترب امعفل  2

 جامـة تغداد

6002 

نتاب شكر وثلدير ؾن الاهضحاط امـايل وادلوام يف يوم  امسخت   6

 متدريس املرحةل الاوىل 

 لكية امرتتية نوحيات  /

 تغدادجامـة 

6022 

نتاب شكر وثلدير ؾن املشارنة يف امتحضري ملِرجان تغداد ؿامصة امثلافة  2

 امـرتية 

 لكية امرتتية نوحيات  / 

 جامـة تغداد 

6022 

شِادة ثلديرية ؾن املشارنة تححث يف املؤمتر اموظين امس يوي الاول  2

  حتت شـار :  دور لكيات امرتتية يف امتمنية امخرشية             

لكييت امرتتية نوحيات واجن 

 رشد نوـووم الاوساهية

6022 

ؾن امهية امليجز امـومي واملـريف ؿىل صـيد امححوث شكر وثلدير نتاب  0

 امـومية

 6022 امتـومي امـايل وزير

    

    

    

    

  

 حبٍَ عشز :انكتت انًؤنفخ أو انًتزجًخ 
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 انُشز ويكبٌ سُخ أسى انكتبة د

  ال يوجد 

   

   

   

   

   

 

 

 

 عضىَخ انهُئبد انعهًُخ انًحهُخ وانذونُخ انًشبرك فُهبحبٍَ عشز : 

 

 انسُخ انًكبٌ انعضىَخ د
لكية امرتتية نوحيات /كسم  غياابت امعامحاتؾضوة يف جلية متاتـة  2

 الاكتصاد املزنيل

6002 - 6020 

لكية امرتتية نوحيات /كسم  اجنازات ووشاظات امعامحات ؾضوة يف جلية متاتـة 6

 الاكتصاد املزنيل

6002 - 6020 

لكية امرتتية نوحيات /كسم  املالثس واملًسوجاتؾضوة يف جلية  2

  الاكتصاد املزنيل

6022 

لكية امرتتية نوحيات /كسم  ؾضوة يف انوجية الاجامتؾية  2

 الاكتصاد املزنيل

6022 

لكية امرتتية نوحيات /كسم  مسؤوةل خمترب املالثس واملًسوجات 0

 الاكتصاد املزنيل

6022 
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