
الرحٌم الرحمن هللا بسم  

بغــــداد جامعة  

الجمٌلة الفنون كلٌة  

التصمٌم قسم  

 م / شهــــــــادة خبـــــــرة

 

 االسم : د. شٌمــاء عبدالجبار العبٌدي

 الوظٌفة : أستاذ / كلٌة الفنون الجمٌلة 

 التخصص العام  : التصمٌم 

 التخصص الدقٌق : التصمٌم الصناعً 

 

 

 السيرة الدراسية :

 الموسوم البحث عن الصناعً التصمٌم فلسفة فً الدكتوراه شهادة على حصلت 

 فً االلكترونٌه الصناعات لشركة اللدائنً للمنتج تصمٌمٌه معالجات اٌجاد)

 8991/  التصمٌم قسم الجمٌله الفنون كلٌة بغداد جامعة( / العراق

 تقٌٌم) الموسوم البحث عن الصناعً التصمٌم فً الماجستٌر شهادة على حاصلة 

 الجمٌلة الفنون كلٌة/  بغداد جامعة( / العراق فً المصنعه الماء برادات تصامٌم

 8919/ التصمٌم قسم/ 

 كلٌة/  بغداد جامعة/  الصناعً التصمٌم فً البكالورٌوس شهادة على حاصلة 

 8911/  التصمٌم قسم/  الجمٌلة الفنون

 

 

 



 : الوظيفية السيرة

 

 8911/  الجمٌلة الفنون كلٌة/  التصمٌم قسم/  فنون مدربة 

 8919/  الجمٌلة الفنون كلٌة/  التصمٌم قسم/  مساعد مدرس 

 8991/  الجمٌلة الفنون كلٌة/  التصمٌم قسم/  الصناعً التصمٌم فرع مقررة 

 8991/  الجمٌلة الفنون كلٌة/  التصمٌم قسم/  مدرس 

 1002-8991/  الجمٌلة نالفنو كلٌة/  التصمٌم قسم/  العلٌا الدراسات مقررة 

 1000/  الجمٌلة الفنون كلٌة/  التصمٌم قسم/  مساعد أستاذ 

 الجمٌلة الفنون كلٌة/  التصمٌم قسم فً العلمٌة الترقٌات لبحوث مقومه 

 التطبٌقٌه الفنون معهد فً العلمٌة الترقٌات لبحوث مقومه  

 النوعٌه والسٌطره للتقٌٌس المركزي الجهاز/  االختراع براءات لبحوث مقومه 

 الجمٌلة الفنون/  كلٌة التصمٌم قسم فً المنهجٌة للكتب مقومه 

 التصمٌم قسم فً العلٌا الدراسات لجنة عضوة  

 التصمٌم قسم فً االستالل لجنة عضوة  

 التصمٌم قسم فً العلمٌة اللجنة عضوة  

 التصمٌم قسم فً العلمٌة للمؤتمرات التحضٌرٌة اللجنة عضوة 

 الجمٌلة الفنون لكلٌة العلمٌة الترقٌات لجنة عضوة 

 الجمٌلة الفنون كلٌة فً التدرٌس صالحٌة لجنة عضوة 

 الداخلً والتصمٌم الصناعً التصمٌم لفرعً الدكتوراه – الماجستٌر طلبة على االشراف 

  التصمٌم قسم

 العلٌا الدراسات لطلبة والدكتوراه الماجستٌر لطلبة المناقشات لجان فً وعضوة لجان رئٌسة 

  الجمٌلة الفنون كلٌة/ 

 التالٌة المواد االولٌة المرحلة طلبت درست : 

 صناعً تصمٌم الثانٌة المرحلة/ عملً - نظري/ ادوات تصمٌم .1

  صناعً تصمٌم/  الثانٌة المرحلة/ االختصاص تارٌخ .2

  صناعً تصمٌم الثالثه المرحلة/  نظري/  المواد تكنلوجٌا .3



 صناعً تصمٌم/  الثالثه المرحلة/  عملً - نظري/  الصناعً المنتج اخراج .4

  صناعً تصمٌم الرابعه المرحلة/  نظري/  االنتاج هندسة .5

  صناعً تصمٌم/  الرابعة المرحلة/  عملً - نظري/  تصمٌم تقنٌات .6

  داخلً تصمٌم  الثالثة المرحلة/  عملً – نظري/  اثاث تصمٌم .7

 التصمٌم/  الرابعه للمرحلة البكالورٌوس طلبة تخرج مشارٌع على االشراف .8

 الصناعً

 

 التالٌه المواد وخٌاطه ازٌاء تصمٌم/  الدبلوم طلبة درست 

 وخٌاطه ازٌاء تصمٌم دبلوم/ 8 قوالب تصمٌم .1

 وخٌاطه ازٌاء تصمٌم دبلوم/  1 قوالب تصمٌم .2

  التالٌة المواد الماجستٌر طلبة درست : 

 داخلً تصمٌم ماجستٌر/  صناعً تصمٌم ماجستٌر/  البٌئً التصمٌم .1

 داخلً تصمٌم ماجستٌر/  صناعً تصمٌم ماجستٌر/  تصمٌم تحلٌل/  سمنار .2

 داخلً تصمٌم ماجستٌر/  صناعً تصمٌم ماجستٌر/  موجهه دراسات/  سمنار .3

 التالٌة المواد الدكتوراه طلبة درست : 

  الصناعً والتصمٌم الوظٌفه .1

 الصناعً التصمٌم فً مستقبلٌة دراسات .2

 الصناعً التصمٌم فً والتركٌب التحلٌل .3

 الداخلً التصمٌم فً والتركٌب التحلٌل .4

 الصناعً المنتج تصمٌم فً مؤثرات .5

 الداخلً التصمٌم فً مؤثرات .6

 الداخلً التصمٌم فً بٌئٌه دراسات .7

 داخلً تصمٌم – صناعً تصمٌم/  تصمٌم تحلٌل/ سمنار .8

 داخلً تصمٌم – صناعً تصمٌم/  موجهه دراسات/  سمنار .9

 

 



 

 المنجزة البحــــوث

 

  الصناعً المنتج فً الطبٌعٌة االخشاب وتثبٌت ربط طرق -1

  ووظٌفتها االداة لتصمٌم االساسٌة العالقات -2

  الصناعً المنتج ببٌئة والخامة اللون عالقة -3

  الصناعً المنتج تكوٌن فً والوهمٌة الحقٌقة -4

  الصناعً المنتج فً والتكنولوجٌا الزمن -5

  والتغلٌف والتعبئة التصمٌم بٌن حوار -6

   الحركً والفضاء االلً الفضاء بٌن  الصناعً المنتج تصمٌم فً الحركة -7

  الصناعً المنتج تصمٌم فً االتصال مفهوم -8

  الصناعً والتصمٌم البٌئة كتاب تألٌف -9

 نظم المساحة وعالقتها بفاعلٌة األداء الوظٌفً )بحث مشترك(  -11

م و فعل المنتج المٌزات الظاهرة وعالقات األقتران بٌن فعل المستخد -11

 الصناعً )بحث مشترك(

 

 

 

 

 

 

 

 


