انسيشه انزاجيو

االســــــــــــم  :بششٍ فاضم صانح عبذا هلل انحميمي
جاسيخ انميـالد 9161-6-91 :
انحـخـصــص
انٌظيفة

 :انمنسٌجات ًانمالبس

 :جذسيسية

انذسجة انعهمية  :أسحار
عنٌان انعمم  :جامعة بغذاد-كهية انحشبية نهبنات-قسم االقحصاد انمنزني0
ىاجف انعمم :
انياجف اننقال :
انبشيذ إالنكحشًني :
اىصىسح

انذًسات انحأىهية انمشاسكة فييا :
-1
-2
-3
-1
-5
-6
-1
-9

دوسح اىتَشٌط0 1891------
دوسح تأهٍو تشثىي 0 1885-------
دوسح حبعجبد 0 2001-------
دوسح حبعجبد0 2009 ------
دوسح اىتؼيٌٍ اىتقٍْبد اىتشثىٌخ 2010 0
دوسح صٍبّخ اىحبعىة 02014
دوسح حبعجبد داتب شى2015 /
دوسح حبعجبد 2016 / 2010microsoft word

أًالً  :انمؤىالت انعهمية .
الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلٌـــة

التارٌخ

بكالوريوس

بغداد

التربٌة للبنات

5891-5891

الماجستير

بغداد

التربٌة للبنات

5881

الدكتوراه

-

-

-

ثانيا ً  :انحذسج انٌظيفي .
د

اىىظٍفخ

اىجهخ

اىفتشح ٍِ  -اىى

1

ٍؼٍذح

ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد

1882-1895

2

ٍذسط ٍغبػذ

ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد

2002-1885

3

ٍذسط

ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد

2008
-2002
- 1885

4

أعتبر ٍغبػذ

ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد

2014-2008

5

اعتبر

ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد

2016-2014

----------

------------

----------

6

ثانثا ً  :انحذسيس انجامعي .
د

اىجهخ (اىَؼهذ  /اىنيٍخ)

اىجبٍؼخ

اىفتشح ٍِ  -اىى

1

كلٌة التربٌة للبنات

جامعة بغداد

 -5891لحد االن

2

كلٌة الفنون الجمٌلة ( محاضر)

جامعة بغداد

0222 - 0222

3

كلٌة البنات ( أستاذ زائر )

جامعة حضرموت للعلوم والتكنلوجٌا

5888-5889فصل دراسً

4

كلٌة البنات ( أستاذ زائر )

الٌمن)
لوجٌا(
جامعة والتكنو
والتكنلوجٌا
للعلوم
حضرموت

دراسً ()0
فصل دراسً
0222-5888

5

كلٌة البنات ( أستاذ زائر )

الٌمن)
لوجٌا(
جامعة والتكنو
والتكنلوجٌا
للعلوم
حضرموت
والتكنولوجٌا(الٌمن)

دراسً(
دراسٌ
فصل)5دراسً
0222
-0220
دراسً()5

سابعا ً  :انمقشسات انذساسية انحَ قمث بحذسيسيا.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

5

االقتصاد المنزلً

أسس الخٌاطة

5881

0

االقتصاد المنزلً

المنسوجات

2

االقتصاد المنزلً

الخٌاطة المتقدمة

4

االقتصاد المنزلً

القوالب

1

االقتصاد المنزلً

مالبس أسرة

1

قسم التصمٌم /كلٌة الفنون
الجمٌلة

كٌمٌاء أصباغ

خامساً ( :االطاسيح  ،انشسائم ) انحي أششف عهييا:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

5

توظٌف االقمشةالقطنٌةفً تصامٌم مالبس االطفال

االقتصاد المنزلً

0224-0222

0

تطبٌق النظام الرقمً لتحدٌد الحجوم النسائٌة -دراسة
مٌدانٌة

االقتصاد المنزلً

0252-0229

2

ػشجخ االشْبُ واٍنبٍّخ اعتؼَبىهب ٍبدح ٍْظفخ .

االقتصاد المنزلً

0251- 0251

سادساً :انمؤجمشات ًاننذًات انعهمية انحي شاسك فييا.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

5
0
2
4
1
1

المؤتمر التربوي
مؤتمر الطفولة
ندوة االقتصاد المنزلً
ندوة االقتصاد المنزلً
ندوة االقتصاد المنزلً

5881
5888
0220
0221
0228

كلٌة التربٌة-ابن رشد
كلٌة البنات -الجمهورٌة الٌمنٌة
كلٌة التربٌة للبنات
كلٌة التربٌة للبنات
كلٌة التربٌة للبنات

حضور
بوستر
( بحث /
مشاركة
حضور)
مشاركة
مشاركة
مشاركة

ٍؤتَش ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد اىذوىً األوه

0250

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة

اىَؤتَش اىؼيًَ اىخبىج  /اىَشمض اىؼيًَ
اىؼشاقً

0250

جبٍؼخ دهىك  /اىَشمض اىؼيًَ
اىؼشاقً

مشاركة

9

ٍؤتَش ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد اىذوىً اىخبًّ

2013

كلٌة التربٌة للبنات وكلٌة التربٌة
– ابن الهٌثم

مشاركة

8

اىَؤتَش اىؼيًَ اىذوىً ىؼيىً اىتشثٍخ
اىخبىج

2014

كلٌة التربٌة للبنات وكلٌة التربٌة
– ابن الهٌثم

مشاركة

52

الندوة العلمٌة السادسة /كلٌة التربٌة
للبنات  /قسم االقتصاد المنزلً

0254

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة

55

مهرجان عٌد االم

0254

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة

50

مهرجان الفلم الٌابانً

0252

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة باقامة
معرض لالعمال
الٌدوٌة

52

ورشة عمل ومعرض منتجات
للمحافظة على البٌئة

0252

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة واقامة
معرض

54

ورشة عمل (ازالة البقع من
المالبس)

0250

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة

7

 51ورشة عمل (المنظفات وتأثٌرها على
البٌئة )

0254

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة

ورشة عمل لتعلٌم التطرٌز على
51
الماكنة
ورشة عمل لتعلٌم الطباعة بالسكرٌن
57

0252

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة

0252

كلٌة التربٌة للبنات

59

ورشة عمل (دور االقتصاد المنزلً
والتنمٌة المستدامة)

0254

كلٌة التربٌة للبنات

58

اىَؤتَش اىخبًّ ىيفْىُ اىتطجٍقٍخ

0251

كلٌة  /ميٍخ اىفْىُ اىتطجٍقٍخ.

مشاركة

مشاركة

عضو لجنة
تحضٌرٌة

02

نندوة حول برنامج المتحدث – تصمٌم
االزٌاء

0251

جامعة بغداد  /المكتبة المركزٌة

مشاركة

05

ورشة عمل (العناٌة بصحة المراة )

0251

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة

00

االقتصاد المنزلً وقضاٌا تكنولوجٌا
العصر

0251

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة

02

مناهج االقتصاد المنزلً بٌن النظرٌة
والتطبٌق

0251

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة

04

حلقة نقاشٌة ( الٌات فنٌة لربة البٌت
العصرٌة )

021

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة

 01الورشة العلمٌة ( الواقع والمعوقات التً 0251

كلٌة التربٌة للبنات

مشاركة

تواجه قسم االقتصاد المنزلً )

01

المؤتمر الوطنً للنخب والكفاءات
النسوٌة العراقٌة

0251

فندق فلسطٌن مٌرٌدٌان

مشاركة

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
اىحصىه ػيى ثشاءح اختشاع اىَىعىٍخ ( تطجٍق اىْظبً اىشقًَ اىؼششي ىتغٍَخ اىحجىً اىْغبئٍخ )
واىصبدسح فً  ٍِ 2013/5/16وصاسح اىتخطٍػ – اىجهبص اىَشمضي ىيتقٍٍظ واىغٍطشح اىْىػٍخ 0
تقٌٍٍ متبة ( قىاىت وخٍبغخ اغفبه ) ثبىيغخ االّنيٍضٌخ – وصاسح اىتؼيٌٍ اىؼبىً واىجحج اىؼيًَ  /هٍئخ اىتؼيٌٍ
اىتقًْ – ثغذاد 02013
تقٌٍٍ متبة ( متبة اىتفصٍو واىخٍبغخ – اىَالثظ اىشجبىٍخ ) اىخبىج فْىُ تطجٍقٍخ  /وصاسح اىتشثٍخ 02013
تأىٍف متبة ( ٍىعىػخ تقٍْبد اىخٍبغخ ) ىيَشحيتٍِ اىخبىخخ اىشاثؼخ قغٌ االقتصبد اىَْضىً 02013
اىَشبسمخ ثَهشجبُ االشقبء اىؼشة اىتبعغ ػيى ٍحطخ اىغنل اىحذٌذ اىؼشاقٍخ  , 2012واقبٍخ ٍؼشض
ثَْتجبد قغٌ االقتصبد اىَْضىً .
تصٌٍَ وتْفٍز واقبٍخ ػشض ىألصٌبء اىؼشاقٍخ اىتشاحٍخ ثبىتؼبوُ ٍغ وصاسح اىخقبفخ اىؼشقٍخ
بمناسبة بغداد عاصمة الثقافة 2 0252
ٍقشس اىقغٌ ىيؼبً . 2001 – 2000
أعتبر اعتشبسي  -وصاسح اىصْبػخ واىَؼبدُ – اىششمخ اىؼبٍخ ىيصْبػبد اىصىفٍخ .
أعتبر اعتشبسي – وصاسح اىتؼيٌٍ اىؼبىً واىجحج اىؼيًَ – جهبص اإلششاف اىتقىٌٌ اىؼيًَ.
إىقبء ٍحبظشاد ىطيجخ ميٍخ اىفْىُ اىجٍَيخ – جبٍؼخ ثغذاد :
أ  -غيجخ اىَشحيخ اىخبىخخ قغٌ اىتصٌٍَ ىيؼبً اىذساعً .1881 – 1886
ة -دثيىً أصٌبء – قغٌ اىتصٌٍَ ىألػىاً 2003 ,2002 -2001 ,2001 – 2000
أػذاد تصٌٍَ خبص ىشوة جبٍؼً خبص ثنيٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد – .2009
أػذاد تصٌٍَ خبص ىشوة جبٍؼً خبص ثنيٍخ اَداة جبٍؼخ ثغذاد – .2000

خٍبغخ األػالً اىؼشاقٍخ . 1885
أقبٍخ دوسح تذسٌجٍخ فً اىخٍبغخ ( اىجَهىسٌخ اىؼشثٍخ اىٍٍَْخ  ).1888 -1889ظَِ ٍششوع دٍج اىجَؼخ
ٍغ اىَجتَغ .
اىَؼشض اىشخصً فً تصٌٍَ وتْفٍز وػشض ىألصٌبء .1884
تْظٌٍ وتْغٍق وتشتٍت قبػخ اىَصطفى فً ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد – جبٍؼخ ثغذاد . 2009
تْظٌٍ وتشتٍت قبػخ اىحنٌٍ – جبٍؼخ ثغذاد ىألػىاً 2011 – 2008 -2009

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
 -1اىفغٍفغبء قذٌَب وحذٌخب ٍ -----جيخ ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبدٍ-جيذ (0 2001-4-)12
 -2اىَالثظ وإحشهب اىْفغً ػيى اىطفو ٍ -----جيخ ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد ٍجيذ (0 2002- 3-)13
 -3تصٌٍَ األصٌبء ثذوُ قبىت أعبط ثبعتخذاً أثغػ اىخطىغ اىهْذعٍخٍ-----جيخ ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد –ٍجيذ
(0 2005-2-)16
 -4اىتقٍْبد اىَْضىٍخ فً فِ اىجبتٍل ٍ -----جيخ ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد –ٍجيذ(0 2006 -2-)11
 -5فِ اىتشٍٍق فً تصٌٍَ وتْفٍز فغبتٍِ اىغهشح وٍيحقبتهب ٍ-----جيخ ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد –ٍجيذ(2010-1- )21
 -6دساعخ احصبئٍخ وصفٍخ ىيقٍبعبد اىجغٍَخ ىالّبث – ٍجيخ ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد – ٍجيذ  )3( 24اٌيىه . 2013
ّ -1حى ٍىاصفخ َّطٍخ ىَقبعبد اىفتٍبد اىجبٍؼٍبد  -قجىه ّشش () 2012 – 1- 28
 -9اىَالثظ اىزمٍخ واىَتغٍشاد اىجٍئٍخ اىتنٍف ٍغ اىَحتىً – ٍجيخ اىَشمض اىؼيًَ اىؼشاقً –
ٍ(.2012/2011ؤتَش )

 -10اىىػً اىصحً اىَيجغً ثأػشاض االٍشاض اىَشتجطخ ثبىَالثظ –ٍجيخ ميٍخ اىتشثٍخ ىيجْبد – ٍجيذ
. 2014)1(25
 -11تصميم األزياء لذوي االحتياجات الخاصة  -الفعاليات والمتطمبات – مجمة كمية التربية لمبنات – قبول نشر
. 4172/6/71

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
 عضو اللجنة العلمٌة فً قسم االقتصاد المنزلً .
 عضو لجنة تقٌٌم وتطوٌر المناهج .
 رئٌس لجنة مختبرات المنسوجات والخٌاطة .
 عضو لجنة تدقٌق الوثائق .
 عضو اللجنة التحضرٌة لمؤتمرات الكلٌة .
 عضو اللجنة االرشادٌة .
 عضو لجان االستالل لبحوث الترقٌات .
 رئٌس لجنة المشترٌات فً الكلٌة .
 عضو لجنة االستشارة العلمٌة لصالحٌة بحوث الترقٌات .
 عضو تقٌٌم بحوث التخرج ( لجنة المنسوجات والخٌاطة والتصمٌم ).
 عضو لجنةمناقشة سمنارات طالبات الدراسات العلٌا .
 ػعى ىجْخ عٍش ٍْبقشبد اىذساعبد اىؼيٍب .

 سكرتٌر تحرٌر مجلة كلٌة التربٌة للبنات .
 عضو الجنة العلمٌة العلٌا فً كلٌة التربٌة للبنات .
 عضو لجنة الترقٌات المركزٌة فً كلٌة التربٌة للبنات .

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

الجهة المانحة

السنة

5

وتقدٌر
شكر
التقدير
شكر وتقدٌر

السٌد رئٌس جامعة بغداد

0229

السٌد رئٌس جامعة بغداد

0252

2

عدد()0منح قدم

السٌد رئٌس جامعة بغداد

5881

4

شكر وتقدٌر

السٌد مساعد رئٌس جامعة بغداد

0229

1

عدد ( )92شكر وتقدٌر

السٌد العمٌد

خالل الفترة من
0251 - 5898

1

شهادة تقدٌرٌة

7

شهادة تقدٌرٌة

رئٌس جامعة حضرموت /
الجمهورٌة الٌمنٌة
رئٌس جامعة حضرموت /
الجمهورٌة الٌمنٌة

5888

9

شكر وتقدٌر

مساعد رئٌس جامعة حضرموت
الجمهورٌة الٌمنٌة

شكر وتقدٌر

مساعد رئٌس جامعة حضرموت
الجمهورٌة الٌمنٌة

52

عدد()2شكر وتقدٌر

عمٌد كلٌة البنات  /جامعة
حضرموت

0222

55

شنش وتقذٌش

ٍؼبىً اىغٍذ وصٌش اىتؼيٌٍ اىؼبىً واىجحج
اىؼيًَ 0

0254

50

جبئضح االثتنبس واإلثذاع

ٍؼبىً اىغٍذ وصٌش اىتؼيٌٍ اىؼبىً واىجحج
اىؼيًَ

0254

52

شنش وتقذٌش

اىغٍذ ومٍو وصٌش اىخقبفخ اىؼشاقً

0252

54

شهبدح تقذٌشٌخ

ٍؼبىً اىغٍذ وصٌش اىتؼيٌٍ اىؼبىً واىجحج
اىؼيًَ

0254

0

8

0222
5888
0222/5888

51

شنش وتقذٌش ( ) 2

ٍؼبىً اىغٍذ وصٌش اىتؼيٌٍ اىؼبىً واىجحج
اىؼيًَ

0251

51

شنش وتقذٌش

اىغٍذ سئٍظ جبٍؼخ ثغذاد

0251

57

شنش وتقذٌش

اىغٍذ سئٍظ جبٍؼخ اىْهشٌِ

0251

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت
5
0
2
4

ثاني عشر :اللغــات .



ٍيحىظخ ٌ :تٌ تغيٌٍ ّغخخ ػيى CD

سنة النشر

