
 ملخص السيرة الذاتية عربي وانكليزي

 اوال: المعلومات العامة

 االسم الرباعي: شيماء حارث محمد عبدهللا

 62/01/0621محل وتاريخ الوالدة: بغداد 

 10/8/6101المرتبة العلمية: استاذ مساعد           تاريخ الحصول عليها: 

 تصميم صناعيالتخصص العام/ تصميم                 التخصص الدقيق: 

 الوظيفة: تدريسية

 02/1/0681تاريخ اول تعيين:

 عنوان محل العمل: جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

 اللغات التي يجيدها: العربية واالنكليزية

  11116881182الهاتف النقال: 

 shymaa_alniama@yahoo.comالبريد االلكتروني:   الشخصي  

 shaimaa.harith@coeduw.uobaghdad.edu.iqالرسمي                         

 ثانيا: المؤهالت العلمية

 0682ـ 0681البكلوريوس  .0

 0661الماجستير  .6

 6111الدكتوراه  .1

 : ثالثا: االلقاب العلمية وتاريخ الحصول عليها

 0661مدرس مساعد   

 6111مدرس   

 6101استاذ مساعد   

 رابعا: الجامعات والمعاهد التي عمل بها:

 وحتى االن. 0661جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال 

 .6101ـ6118جامعة صالح الدين/كلية الفنون الجميلة/قسم التصميم 

 .0662ـ0661معهد الفنون التطبيقية/قسم التزيين المعماري/

مسؤول شعبة الدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة/جامعة صالح  خامسا: المهام االدارية:

 .6101ـ6116الدين/اقليم كردستان 

mailto:shymaa_alniama@yahoo.com
mailto:shaimaa.harith@coeduw.uobaghdad.edu.iq


:)طالب واحد( /كلية الفنون ومشاريع التخرج سادسا:االشراف على طلبة الدراسات العليا

طالبات (/ كلية التربية  1.     )6101ـ6116لة/جامعة صالح الدين/اقليم كردستان الجمي

 ( مشروع تخرج11للبنات/جامعة بغداد.        )

Curriculum Vitae 

First: general information 

Full name: Shaymaa Harith Muhammad Abdullah 

Place and date of birth: Baghdad 10/26/1964 

Academic Rank: Assistant Professor Date of Obtaining: 31/8/2014 

General Specialty / Design Specialization: Industrial Design 

Position: Teaching. 

Date of first appointment: 4/16/1987 

Work address: University of Baghdad / College of Education for Girls / 

Kindergarten Department 

Languages he speaks: Arabic and English 

Mobile phone/e-mail: 07702884786   shymaa_alniama@yahoo.com 

 Shaimaa.harith@coeduw.uobaghdad.edu.iq 

Second: Academic qualifications 

1. Bachelor's degree-1986. 

2. Masters 1995. 

3. PhD 2005. 

Third: Academic titles and dates obtained: 

  Assistant teacher 1995. 

  Teacher 2005. 

  Assistant Professor 2014. 

Forth: Universities where he worked: 

University of Baghdad / College of Education for Girls / Kindergarten 

Department 1995 until now. 
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Salahaddin University/College of Fine Arts/Department of Design 2008-

2010. 

Institute of Applied Arts / Department of Architectural Decoration/1995-

1996. 

Fifth: Administrative tasks: Head of the Graduate Studies Division at the 

College of Fine Arts / Salah al-Din University / Kurdistan Region 2009-

2010. 

Sixth: Supervising postgraduate students (one student) / College of Fine 

Arts / Salah al-Din University / Kurdistan Region 2009-2010. (Three 

female students)/ College of Education for Girls/ University of Baghdad. 

(55) Graduation projects. 

 


