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الخبرات
 عملت مدرب فنون في كلية اللغات – جامعة بغداد-وحدة النشاط الفني والثقافي من
 2001- 1997وساهمت في اعداد المعارض والمهرجانات الشعرية السنوية
الخاصة بالكلية والجامعة من خالل المشاركة الفعلية واالعداد والتنظيم وقد حصلت
على كتب شكر وتقدير من الجامعة والكلية.
 عملت كمصمم صناعي في مجال التعبئة والتغليف والصناعات الجلدية العراقية
فضال عن تقديم بعض التصاميم لدار الطراز لصناعة السجاد اليدوي العراقي.
 قمت بالتدريس في معهد الفنون التطبيقية – هيئة المعاهد الفنية – التصميم الداخلي
للعام الدراسي 2002-2001
 عملت تدريسية -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -جامعة بغداد-كلية الفنون
الجميلة – قسم التصميم  2001-9-1بعد المشاركة في
 .1دورة التأهيل التربوي( )34للتدريسين الجدد والتي ينظمها مركز تطوير طرائق
التدريس والتدريب الجامعي-جامعة بغداد.
 دورة اللغة العربية الثامنة للتدريسين الجدد والتي ينظمها مركز تطوير طرائق
التدريس والتدريب الجامعي-جامعة بغداد.
 دورة الحاسوب لطلبة الدراسات العلية جامعة بغداد
 دورة الحاسوب للمتقدمين لترقية العلمية
السيرة الدراسية:
 حصلت على شهادة البكالوريوس في التصميم الصناعي 1996/









حصلت على شهادة الماجستير في التصميم الصناعي عن البحث الموسوم
"المكونات الشكلية وعالقاتها الجمالية في األبواب واالسيجة المعدنية لمباني
الوزارات العراقية" دراسة تحليلية( .2001 /وبدرجة جيد جداً)
حصلت على شهادة الدكتوراه في التصميم الصناعي عن االطروحة الموسومة
"الديناميكية واشتغاالتها في تصميم المنتجات الصناعية لأللفية الثالثة"
(2016وبدرجة امتياز)
األلقاب العلمية
حصلت على لقب مدرس مساعد في .2001-11-22
حصلت على لقب مدرس في .2005-6-21
حصلت على لقب أستاذ مساعد في .2013-9-16

المواد التي قمت بتدريسها فعاليا ً
 قمت بتدريس المواد االتية:
 أسس التصميم العام والتصميم الصناعي للمرحلة األولى
 الرسم الهندسي باللغة اإلنكليزية للمرحلة األولى والثانية والثالثة
 تكنولوجيا مواد المرحلة الثالثة
 اخراج المنتج الصناعي المرحلة الثالثة
 تقنيات تصميم صناعي باللغة اإلنكليزية المرحلة الرابعة
 هندسة انتاج المرحلة الرابعة
 مادة المشروع للمرحلة الرابعة
 المادة البحثية – االشراف على بحوث التخرج لطالب المرحل الربعة
 قمت بالتدريس في معهد الفنون التطبيقية – هيئة المعاهد الفنية – التصميم الداخلي
للعام الدراسي  2002-2001المواد الدراسية
 تكنولوجيا الخامات المرحلة األولى
 تصميم اثاث المرحلة الثانية
 عضو في اللجان االمتحانية -ولجان االرشاد التربوي-لجنة القبول-اللجنة التحضيرية
لمؤتمر قسم التصميم الثالث-لجنة االستالل.
 المشاركة في المؤتمرات كلية الفنون الجميلة بأعداد البحوث
 البحوث المنجزة والمؤلفات العلمية:
 البنية الشكلية لتصاميم الحقائب الجلدية وعالقاتها بجذب المستهلك مجلة األكاديمي
المجلد العاشر العدد  39ربيع .2004
 إيجاد المعالجات التصميمية لألكشاك بيع الصحف والمجالت في مدينة بغداد" مجلة
التربية األساسية-الجامعة المستنصرية –ملحق العدد 2006-48








جماليات التناص في تصميم هيئة المنتج الصناعي – مجلة التربية األساسية –
الجامعة المستنصرية-العلوم الصرف-المجلد  - 20عدد.2014-82
شرطية التكرار في هيأه المنتج الصناعي-مجلة األكاديمي-كلية الفنون الجميلة-جامعة
بغداد – العدد  – 62سنة -2012الصفحات.166-153 :
القيم الجمالية لدى شارل اللو وتطبيقها على المنتج الصناعي – المؤتمر العلمي لكلية
الفنون الجميلة الثالث عشر – جامعة بغداد – .2014
نظرية االستلهام من الطبيعة في تصميم المنتج الصناعي – مجلة األكاديمي – العدد
 68لسنة -2014الصفحات .55-39
الهندسة الكسيرية واشتغاالتها في تصاميم المنتجات الصناعية لأللفية الثالثة -المؤتمر
العلمي لكلية الفنون الجميلة الرابع عشر – جامعة بغداد .2015-3-23-22
األداء الوظيفي لماكنة قص النجيل – بحث مشترك-مجلة التربية األساسية-الجامعة
المستنصرية -العلوم الصرف – المجلد  21العدد 2015-91

االعمال المنجزة:
 تقديم مجموعة من التصاميم لسجاد اليدوي لدار الطراز-وزارة الصناعة والمعادن.
 المساهمة بتقديم بعض التصاميم الخاصة بأغلفة الكتب لدار الشؤون الثقافية – بغداد
 المساهمة في تقيم بعض التصاميم التطويرية لشركة العامة لصناعات الجلدية-بغداد
والخاصة بمنتجاتها والمتضمنة الحقائب الجلدية للكبار واألطفال واالحذية النسائية
والرجالية إضافة الى تقنيات التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجاتها.

