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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

 رشا علي رسول صالح القزاز  :  الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

  9/6/1981  بغداد  : الميـالد ومكان تاريخ 

  مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 متزوجة : الحالة الزوجية

 اقتصاد منزليالتخصص العام  : 

 اقتصاد منزلي :    الدقيق  صــالتـخـص

 كلية التربية للبنات /جامعة بغداد:       عنوان العمل

 07712725152 :  الهاتف النقال

                       :        

 rashaalkazaz@gmail.com : كترونيأاللالبريد 

 أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

  بكالوريوس

 

 2003 اقتصاد منزلي التربية للبنات جامعة بغداد

 2018 اقتصاد منزلي التربية للبنات جامعة بغداد ماجستير

 

 

    

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي 

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2011 – 2005 جامعة بغداد / لكية الرتبية للبنات م . مالحظ 1

 2014 - 2011 جامعة بغداد / لكية الرتبية للبنات   مالحظ 2

 2015 - 2014 جامعة بغداد / لكية الرتبية للبنات رئيس مالحظني 3

 2017 – 2015 جامعة بغداد / لكية الرتبية للبنات طالبة ماجس تري 4

 مساعد تدريس ية/ مدرس 5

 

 2019-2017 جامعة بغداد / لكية الرتبية للبنات
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 ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

 2019 – 2005 جامعة بغداد لكية الرتبية للبنات  1

2    

3    

4    

5    

 

 بتدريسها امق التيرابعاً : المقررات الدراسية 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

، 2008، 2006، 2005 (اوىل )مرحةل 1اسس خياطة  قسم الاقتصاد املزنيل 1

2010 ،2011 ،2013 ،

2014،2015 ،2018، 

2019 

 2015، 2014 (اثنية )مرحةل 2اسس خياطة  قسم الاقتصاد املزنيل 2

، 2008، 2006، 2005 (مالبس ارسة )مرحةل اثلثة  قسم الاقتصاد املزنيل 3

2010 ،2011 ،2013 ،

2014،2015 

، 2015، 2014، 2013 منسوجات )مرحةل اثلثة( قسم الاقتصاد املزنيل  4

2018 ،2019 

، 2015، 2014، 2013 قوالب )مرحةل اثلثة( قسم الاقتصاد املزنيل 5

2018 ،2019 

، 2013، 2011، 2010 خياطة متقدمة )مرحةل رابعة( قسم الاقتصاد املزنيل  6

2014 ،2015 ،2018 ،

2019 
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 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً: 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

   اليوجد 

    

 

 ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشهاسادساً: 

 

الشهادة و  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

     اليوجد 

      

 

 سابعا: )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومها

اسم األطروحة  أو  الرسالة او  ت

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

الشهادة و 

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 التقويم

      
     اليوجد 

      

      

      

 

 

  األخرىثامنا : األنشطة العلمية 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

يف قاعة  االتيكيت(معل يف قسم الاقتصاد املزنيل )فن حضور ورشة 

  10/3/2014املصطفى/ لكية الرتبية للبنات بتارخي 

 

 

 

 

يف دورة تأ هيل طلبة ادلراسات العليا الس تخدام شهادة مشاركة 

احلاس بات املقامة يف جامعة بغداد/ مركز احلاس بة الالكرتونية 

  21/7/2004ولغاية  3/7/2004للفرتة من 

حضور المعرض السنوي الثاني لقسم العلوم التربوية والنفسية 

)التعلم من اجل البيئة( بالقرب من قاعة المصطفى/ كلية الربية 

 17/3/2014لبنات بتاريخ  ل

 

 

 

 

 

مرافقة طالبة املاجس تري )ش اميء عبد الرمحن( اىل جامعة اببل/ 

لكية العلوم/  املكتبة مضن كتاب تسهيل هممة بتارخي 

10/10/2017 

حضور احتفالية قسم الاقتصاد املزنيل مبناس بة عيد الام يف قاعة 

 23/3/2014املصطفى/ لكية الرتبية للبنات بتارخي  

حضور همرجان عاشوراء الثقايف الس نوي برفقة خنبة من طالبات 

املرحةل الثالثة يف القسم كترشيفات يف قاعة احلكمي يف جامعة 

 15/10/2017بغداد  بتارخي 
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شهادة مشاركة يف املؤمتر العلمي ادلويل لعلوم الرتبية للكييت الرتبية للعلوم 

 2014نيسان  17-16الانسانية ابن رشد والرتبية للبنات للفرتة 

حضور احتفالية اعالن نتاجئ القبوالت لدلراسات املسائية يف قاعة 

 6/11/2017املكتبة املركزية يف جامعة بغداد بتارخي 

  Microsoft power pointاملشاركة يف دورة نظام العروض التقدميية 

املقامة يف قسم احلاس بات/  لكية الرتبية للبنات للفرتة من 

 16/12/2014لغاية  14/12/2004

ختبار سالمة اللغة العربية وضبط  شهادة مشاركة يف دورة ا 

لكية ال داب/ وحدة التعلمي  \القرآ ن الكرمي املقامة يف جامعة بغداد

 17/5/2018اىل  14/5/2018املس متر  للمدة من  

  Microsoft power point دورة نظام العروض التقدميية املشاركة يف

 7/12/2014املقامة يف قسم احلاس بات/  لكية الرتبية للبنات بتارخي 

املشاركة ابلتربع ابملساعدات الغذائية واملس تلزمات الصحية اىل 

دار احلنان للعوق الشديد مضن نشاطات اللكية )سةل رمضان( 

 2017/2018خالل العام ادلرايس 

( عىل تصنيع الكيكلقسم الاقتصاد املزنيل )وىل حضور الورشة العلمية الا

 15/1/2015قاعة عيل الوردي بتارخي 

( واللغة العربية 248شهادة مشاركة يف دوريت التأ هيل الرتبوي )

مركز التعلمي املس متر  للمدة من   \(  املقامة يف جامعة بغداد222)

 4/10/2018اىل  23/9/2018

( عىل فيس بوكد املزنيل )ال لقسم الاقتصا ثالثةالورشة العلمية ال حضور 

 19/2/2015بتارخي  عيل الوردي قاعة

املقامة يف   (Research Gate)شهادة مشاركة يف دورة ش بكة 

 30/9/2018مركز التعلمي املس متر  يوم  \جامعة بغداد

حقوق لقسم الاقتصاد املزنيل )الهوية و  حضور الورشة العلمية الرابعة

 26/2/2015املواطنة( عىل قاعة املالبس واملنسوجات بتارخي 

 شهادة مشاركة يف دورة اس امترة التسجيل يف 

(Google Scholar)  مركز التعلمي  \املقامة يف جامعة بغداد

 30/9/2018املس متر  يوم 

تصاد املزنيل )اثر اس تخدام لقسم الاق  امسةحضور الورشة العلمية اخل

  قاعة عيل الوردي( عىلاحلديث عىل العالقات العائلية وسائل االتصال

 19/3/2015بتارخي 

املشاركة ابلتربع بساعدات غذائية ومس تلزمات حصية ومالبس 

داخلية وخارجية اىل دار الايتام مضن نشاطات اللكية خلدمة 

 2018/2019اجملمتع خالل العام ادلرايس 

طرق ازاةل بقع املزنيل ) لقسم الاقتصادة ابعحضور الورشة العلمية الس

 29/3/2015بتارخي  ة املصطفى( عىل قاعاملالبس مزنليا

شهادة مشاركة يف دورة سالمة اللغة العربية املقامة يف جامعة 

اىل   4/11/2018مركز التعلمي املس متر  للمدة من   \بغداد

8/11/2018 

تصاممي  )مناذج منلقسم الاقتصاد املزنيل  ثامنةحضور الورشة العلمية ال 

 29/3/2015( عىل قاعة املصطفى بتارخي ادليكور املزنيل

شهادة تقديرية  للمشاركة في فعاليات مهرجان لقاء االشقاء 

-26للهوايات والحرف المتنوعة الخامس عشر للفترة من 

30/12/2018 

املقامة يف  Microsoft word 2010املشاركة يف دورة معاجلة النصوص 

 16/3/2015قسم احلاس بات/  لكية الرتبية للبنات بتارخي 

في فعاليات مهرجان لقاء االشقاء الحضور والمشاركة 

الخامس عشر / اليوم االول في المحطة العالمية للسكك 

 26/12/2018الحديد بتاريخ 

حضور احتفالية يوم الطفل العاملي يف خمترب الطفل/ لكية الرتبية للبنات 

 22/11/2017بتارخي 

في فعاليات مهرجان لقاء االشقاء الحضور والمشاركة 

الخامس عشر / اليوم الثاني في رئاسة جامعة الكرخ بتاريخ 

27/12/2018 

حضور مناقشة رساةل املاجس تري للطالبة اندين محمد خادل املوسومة 

)العيوب املظهرية وس بل تالفهيا للمعطف الطيب )الصدرية( احمللية 

 28/12/2017ملس توردة بتارخي وا

 ( للصفوف التعليمية 40كتاب مشاركة في الدورة )

Google Classroom  12/2/2019ولغاية  11/2للفترة 

 في مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني/ جامعة بغداد
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حضور ادلورة التخصصية الثانية اخلاصة بوحدة التأ هيل والتوظيف 

احلقيبة املدرس ية  –واملوسومة ) متكني املراة يف املشاريع الصغرية 

 17/1/2018...امنوذجا( بتارخي 

مرافقة طالبة املاجس تري )نور عارف صاحل( اىل وزارة الصناعة/ 

للبحوث النس يجية هيأ ة البحث والتطوير الصناعي/ مركز الطراز 

 21/2/2019واجلدلية مضن كتاب تسهيل هممة بتارخي 

حضور الورشة العلمية لقسم الاقتصاد املزنيل املوسومة )الاقتصاد املزنيل 

 11/3/2018ودوره يف تمنية اجملمتع يف ظل العوملة( بتارخي 

الذهاب الى وزارة الصناعة/ هيأة البحث والتطوير 

للبحوث النسيجية والجلدية ضمن الصناعي/ مركز الطراز 

كتاب تسهيل مهمة  للبحث الموسوم )تأثير المنظفات 

 4/3/2019الكيميائية في ازالة بقع السجاد( بتاريخ 

املقامة يف  Microsoft excelشهادة مشاركة يف دورة معاجلة اجلداول 

لغاية  1/4/2018قسم احلاس بات/  لكية الرتبية للبنات للفرتة من  

5/4/2018 

 

تقومي استبانة البحث املوسوم )حتسني املالبس النسائية ابس تخدام اجلوت( 

 15/4/2018للطالبة )منار طارق ابراهمي( بتارخي 

 

شعار شهادة مشاركة يف املؤمتر العلمي الاول لدلراسات العليا حتت 

 19/4/2018)ادلراسات العليا طموح وحتدي( بتارخي 

 

حضور يوم التصممي الثاين لوحدة التأ هيل والتوظيف املوسوم )معنا تربز 

همارتك ويزداد متزيان املقام عىل حدائق لكية الرتبية للبنات )قرب النادي 

   2/5/2018الطاليب( بتارخي 

 

وتأ ثري وسائل الاعالم يف  تقومي استبانة البحث املوسوم )التخفيضات

القدرة الرشائية للمرآ ة العراقية: آ منوذجًا( لل م.م )ش اميء خليل فضيل( 

 8/5/2018بتارخي 

 

تقومي استبانة البحث املوسوم )احلبيبات امللونة املوجودة يف مسحوق 

الغس يل وتأ ثريها يف الوان مالبس الاطفال( لل م.م )ش اميء خليل فضيل( 

 8/5/2018بتارخي 

 

حضور مناقشة رساةل املاجس تري للطالبة ش اميء عبد الرمحن املوسومة )تأ ثري 

العطور الطبيعية والرتكيب عىل خواص اخلامات النس يجية "دراسة 

 14/11/2017مفارنة"( بتارخي 

 

(  اخلاصة بوحدة التأ هيل والتوظيف والتوظيف 11حضور ورشة العمل )

املقامة يف قاعة اخلدمة الاجامتعية/ واملوسومة ) فرصتك مع التأ هيل آ مضن( 

 11/12/2018قرب املكتبة بتارخي 

 

السالم عيل املقامة يف   نشوانلل م. حضور ورشة معل امييالت الطالبات 

 21/12/2018 قاعة اخلوارزيم بتارخي 

 

القاء مسنار بعنوان )ابتاكر رسوال داخيل جينبك الرواحئ الكرهية( بتارخي 

2/1/2019 
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مسنار م.م ش اميء خليل فضيل )دراسة نس يج الفوط الصحية حضور 

 2/1/2019وتأ ثريها عىل حصة املرآ ة( بتارخي 

 

حضور مسنار م.م اندين محمد خادل )فاعلية برانمج تدرييب لتطوير 

الاجنازات الابداعية والفنية العامل طالبات الاقتصاد املزنيل( بتارخي 

2/1/2019 

 

اجتاهات الاهمات يف اختيار مالبس الطفل املوسوم )مي استبانة البحث كحت

 3/1/2019( بتارخي نور جبار عبد( للطالبة )( س نوات5-2بعمر )

 

 

لزي اجلامعي بني الرفض والقبول دراسة )ا حتكمي استبانة البحث املوسوم

 8/1/2019( بتارخي طيبة سامل( للطالبة )ميدانية يف جامعة بغداد

 

مدى وعي طالبات اجلامعة ابخلط الرآ يس سوم )املو مي استبانة البحث قوت

( رسور حسن( للطالبة ))الطويل( يف املالبس وعالقته بشلك اجلسم

 13/1/2019بتارخي 

 

( للطالبة دور الاعالن يف التصممي ادلاخيل)حث املوسوم تقومي استبانة الب

 16/1/2019( بتارخي )ارساء خلف

 

تقومي استبانة البحث املوسوم )وعي طالبات اجلامعة ابختيار ممكالت 

املالبس )الاكسسوارات( املناس بة لنوعية املالبس اخملتلفة( للطالبة )نور 

 20/1/2019منعم( بتارخي 

 

حضور ورشة معل قسم التارخي املوسومة )كيف تطور هماراتك يف البحث 

 23/1/2019املصطفى بتارييخ العلمي والنرش العاملي( يف قاعة 

 

حتت  الس نوي الاولالتأ هيل والتوظيف واملشاركة يف همرجان  ضوراحل

بتارخي يف قاعة الروضة  شعار )اعرض همارتك واحصل عىل وظيفتك( 

27/1/2019 

 

حتت شعار  التأ هيل والتوظيف الس نوي الاول همرجانشهادة مشاركة يف 

 27/1/2019( بتارخي اعرض همارتك واحصل عىل وظيفتك)

 

 اخلاصة بوحدة التأ هيل والتوظيف احلادية عرشةحضور ادلورة التخصصية 

دور الارشاد يف املوسومة ) وابلتعاون مع قسم العلوم الرتبوية والنفس ية

عىل قاعة كرفان القسم قرب مكتبة اللكية ( تمنية السلوك الاخاليق املهين

 21/2/2019بتارخي 

 

يف حول نظام املقررات( املوسومة ) اس باتاحل حضور ورشة معل قسم

 27/2/2019بتارييخ  وارزيمقاعة اخل

 

   الارشاف عىل طالبات املرحةل الرابعة )حبوث التخرج(
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ية الثامنة لوحدة الارشاد والتوجيه الرتبوي املوسومة م ل ع ال ورشة الحضور 

يف قاعة )مشالكت الش باب اجلامعي من ذوي الاحتياجات اخلاصة( 

 24/3/2019املصطفى بتارييخ 

 

مالبس داخلية ضد ال غتصاب والرصاص القاء احللقة النقاش ية بعنوان )

 3/4/2019( بتارخي وتتصل ابلرشطة

 

  

 

 

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

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
)الاس تفادة من اسلوب التشكيل عىل املانياكن يف حبث مس تل  1

 ضبط القالب الاساس لالجسام النسائية العراقية(

 2017 جمةل لكية الرتبية للبنات

    

  

 

 

 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

 

نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(

 

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2014 الندوة العلمية )مشالكت املرآ ة املعارصة( 1

 بغداد

 حضور

لكيات الرتبية ) الثايناملؤمتر العلمي ادلويل  2

 (وال فاق املس تقبلية

 حضور قاعة احلكمي / جامعة بغداد 2014

الندوة العلمية )الش باب والعوملة .. قلق  3

 الهوية وخيارات المتكني(

للبنات /جامعة  رتبيةلكية ال 2014

  بغداد   

 حضور 

الندوة العلمية )الطفوةل العراقية زمتغريات  4

 البيئة الاجامتعية(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2015

 بغداد    

 حضور 

املؤمتر العلمي ادلويل الثالث )التشخيص  5

الورايث اجلزييئ ل مراض الرسطان ودوره 

 يف تطوير طرائق العالج(

 حضور  قاعة احلكمي / جامعة بغداد 2017

الندوة العلمية )املسؤولية الاجامتعية  6

 لطالبات اجلامعة(

لكية الرتبية للبنات/ جامعة  2017

 بغداد

 حضور

لكية الرتبية للبنات/ جامعة  2017 الندوة العلمية ) طفل اليوم ارشافة الغد( 7

 بغداد

 حضور
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املزنيل منوذج الندوة العلمية )الاقتصاد  8

 للحياة العرصية(

لكية الرتبية للبنات/ جامعة  2018

 بغداد

 حضور

الندوة التعريفية السادسة )هدفنا تأ هيكل  9

 وجناحك ميزيان(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2018

 بغداد 

 حضور

الندوة العلمية )التخطيط والس ياسات  10

 اللغوية يف العراق والعامل العريب(

الرتبية للبنات /جامعة لكية  2018

 بغداد

 حضور

الندوة العلمية )الفكر الس يايس عرب  11

 التارخي(

 

لكية الرتبية للبنات/ جامعة  2018

 بغداد

 حضور

املؤمتر العلمي الرابع )املشالكت  12

الاجامتعية يف املناطق املتأ ثرة ابلزناع/ 

 حاةل العراق(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2018

 بغداد

 حضور

املؤمتر الس نوي )التفاعل ادلاليل يف  13

 دراسة النص(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2018

 بغداد

 حضور

املؤمتر الس نوي الثالث )مساهامت  14

جديدة يف علوم اللغة والادب والرتمجة 

 وطرائق التدريس(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2018

 بغداد

 حضور

مس تقبلية املؤمتر العلمي الاول )رؤية  15

 لالقتصاد املزنيل يف ظل حتدايت العرص(

لكية الرتبية للبنات/ جامعة  2018

 بغداد

 حضور

املؤمتر العلمي الاول لدلراسات العليا  16

 )ادلراسات العليا طموح وحتدي(

لكية الرتبية للبنات/جامعة  2018

 بغداد

 مشاركة

الندوة العلمية )التطور التقين والتكنلويج  17

 ابلصحة النفس ية لطفل الروضة(وعالقته 

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2018

 بغداد

 حضور

)آ فاق التعاون مع سوق الندوة العلمية 18

العمل خللق فرص مس تقبلية خلرجيات 

   الاقتصاد املزنيل(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2018

 بغداد

 حضور

الندوة العلمية )الرؤية املروعة يف  19

 الادب(

جامعة  /لكية الرتبية للبنات 2019

 بغداد

 حضور

اخلامس )التأ هيل اجملمتعي  املؤمتر العلمي 20

وبناء ادلوةل يف العراق: الاشاكليات 

 واخليارات(

لكية الرتبية للبنات/ جامعة  2019

 بغداد

 حضور

لكية الرتبية للبنات/ جامعة  2019 مؤمتر قسم اللغة الانلكزيية 21

 بغداد

 حضور
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 شر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقديرعحادي  

 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
الزتاهمن وحضورهن اىل بذوةل يف عن اجلهود امل كتاب شكر وتقدير  1

 النشاطات

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2003 

الطيبة والاخالص يف العمل والالزتام  كتاب شكر وتقدير عن اجلهود 2

 العايل ابداء الاعامل امللكفني هبا

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2008 

ذوةل واملسامهة الفعاةل يف اقامة املب كتاب شكر وتقدير عن اجلهود الطيبة 3

 معرض القسم الس نوي

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2010 

والتعاون البناء من خالل تزويد  عن اجلهود الطيبة كتاب شكر وتقدير 4

 قسم الاقتصاد املزنيل وقسم اخلدمة الاجامتعية بكتب قمية 

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2010 

املبذوةل واملشاركة يف املعرض الس نوي  كتاب شكر وتقدير عن اجلهود 5

 لقسم الاقتصاد املزنيل 

جامعة لكية الرتبية للبنات / 

 بغداد

2011 

واملشاركة يف معرض الغذاء  كتاب شكر وتقدير عن اجلهود الطيبة 6

 والتغذية والصحة

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2011 

والتفاين والاخالص يف العمل  كتاب شكر وتقدير عن اجلهود املبذوةل 7

 2010/2011طيةل العام ادلرايس 

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2011 

الفعاةل يف املعرض الفين  كتاب شكر وتقدير عن اجلهود الطيبة واملشاركة 8

 لالعامل اليدوية والسرياميك والنحت

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2011 

النشاطات  كتاب شكر وتقدير عن اجلهود الطيبة املبذوةل يف اقامة معرض 9

 لقسم الاقتصاد املزنيل

للبنات / جامعة  لكية الرتبية

 بغداد

2012 

وزير التعلمي العايل والبحث  حتقيق منجز رفيع يليق بسمعة العراق احلبيب كتاب شكر وتقدير عن 10

 العلمي

2014 

خالل العام ادلرايس  كتاب شكر وتقدير عن اجلهود الطيبة املبذوةل 11

يف يوم اجلامعة ويوم الطفل العاملي وعيد الام وورشة  2013/2014

 موسعةعن الاتكيت وافتتاح املعرض اخلاص بقسم الاقتصاد املزنيل

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2014 

املبذوةل يف اجناح املؤمتر العلمي  كتاب شكر وتقدير عن اجلهود الطيبة 12

ابن رشد للعلوم  -ادلويل الثاين للكييت ) لكية الرتبية للبنات ولكية الرتبية

 الانسانية                       

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2014 

يف اجناز اعامل اللجنة  كتاب شكر وتقدير عن اجلهود الطيبة املبذوةل 13

التحضريية القامة املعرض اخلاص بنتاجات قسم الاقتصاد املزنيل ابحتفال 

 يوم املرآ ة

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2015 

هبمة واخالص لالرتقاء  كتاب شكر وتقدير عن اجلهود الطيبة املبذوةل 14

 ابلتعلمي العايل يف عراقنا العزيز

العايل والبحث وزير التعلمي 

 العلمي

2016 

املتواصةل والاجنازات العلمية والتعلميية  كتاب شكر وتقدير عن اجلهود 15

 القمية والارتقاء مبس توى معايري اجلودة واحلصول عىل مراتب متقدمة عىل

 (QS) 2015وفق التصنيف لعام 

وزير التعلمي العايل والبحث 

 العلمي

2016 
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والسعي ادلامئ الجناح العملية  اجلهود الطيبةكتاب شكر وتقدير عن  16

 2017/2018التعلميية للعام ادلرايس 

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

  بغداد

2018 

 

 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

  اليوجد 

   

 

 

 

 المشارك فيهاعضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية ثاني عشر : 

 

 السنة المكان العضوية ت
لكية الرتبية للبنات /قسم   التلكيف مبهام السكراترية وخمترب اخلياطة 1

 الاقتصاد املزنيل

2011 

املالبس وتصممي الازايء مضن اللجان الفرعية للندوة العلمية عضوة يف جلنة  2

  )افاق الاقتصاد املزنيل(

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2014 

جلان الهتيئة ملعرض نتاجات مضن  واملنسوجاتعضوة يف جلنة املالبس  3

 21/4/2014-20طالبات قسم الاقتصاد املزنيل يف احتفاليةيوم اجلامعة

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

 

2014 

ادلويل لعلوم الترشيفات مضن اللجان الساندة للمؤمتر العلمي عضوة يف  4

 الرتبية

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2014  

5 

 

التلكيف هبام ادارية دامئة )امينة خمزن خمترب اخلياطة( خالل العام ادلرايس 

2014/2015 

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2015 

عضوة يف جلنة اس تكامل مجع معلومات عن الطالبات خبصوص املنحة  6

 املقدمة هلم   

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2015 

للعام ادلرايس  عضوة يف جلنة متابعة غياابت املرحةل الاوىل 7

2016/2017 

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2017 

ادارية دامئة )امينة خمزن خمترب اخلياطة( خالل العام ادلرايس التلكيف هبام  8

2017/2018 

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2017 

لكية الرتبية للبنات /قسم  عضوة يف اللجنة الفرعية للمشاركة يف همرجان الاشقاء العرب الرابع عرش  9

 الاقتصاد املزنيل

2017 
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للعام ادلرايس  متابعة غياابت املرحةل الاوىلعضوة يف جلنة  10

2017/2018 

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2018 

عضوة يف جلنة الترشيفات الجناز اعامل املؤمتر الاول لقسم الاقتصاد  11

 املزنيل املوسوم )رؤية مس تقبلية لالقتصاد املزنيل يف ظل حتدايت العرص( 

/قسم  لكية الرتبية للبنات

 الاقتصاد املزنيل

2018 

توفري مشرتايت القسم خالل الفصل ادلرايس الثاين للعام  عضوة يف جلنة 12

 2017/2018ادلرايس 

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2018 

لكية الرتبية للبنات /قسم  كتابة وتوثيق اجراءات العمل يف قسم الاقتصاد املزنيل  عضوة يف جلنة 13

 الاقتصاد املزنيل

2018 

عضوة يف جلنة مؤقتة الجناز توثيق الواقع الثقايف والعلمي والرتبوي لقسم  14

  2019الاقتصاد املزنيل وخطة العرض البحيث وادلرايس لعام 

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2018 

لكية الرتبية للبنات /قسم  اجلرد الس نوي ملكتبة القسم عضوة يف جلنة مؤقتة الجناز 15

 الاقتصاد املزنيل

2018 

لكية الرتبية للبنات /قسم  تلكيف للتفرغ بواقع يوم واحد يف الاس بوع للعمل يف شعبة املكتبة بلكيتنا 16

 الاقتصاد املزنيل

2018 

لكية الرتبية للبنات /قسم  تلكيف مسؤوةل كتب املكتبة العربية 17

 الاقتصاد املزنيل

2018 

لكية الرتبية للبنات /قسم  عضو ارتباط املوقع الالكرتوين لقسم الاقتصاد املزنيل 18

 الاقتصاد املزنيل

2018 

عضوة يف جلنة متابعة غياابت املرحةل الاوىل للعام ادلرايس  19

2018/2019 

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2019 

لكية الرتبية للبنات /قسم  الالكرتوينعضوة مسؤوةل عن ادارة نظام الطالب  20

 الاقتصاد املزنيل

2019 

عضوة يف جلنة الارشاد الفرعية ملتابعة حاالت الطالبات يف قسم الاقتصاد  21

 2017/2018املزنيل خالل الفصل ادلرايس الثاين للعام ادلرايس 

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2019 

عضوة يف جلنة اتالف الكتب املس هتلكة يف جمانية ومكتبة قسم الاقتصاد  22

 املزنيل 

لكية الرتبية للبنات /قسم 

 الاقتصاد املزنيل

2019 

 


