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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 بغداد  عنوان السكن :  شيماء جاسم حسين البدري  الثالثي واللقب  االسم
 009647703175633 رقم الموبايل : 1/12/1977العراق / بغداد  التولد ومسقط الرأس : 

 shaymaa.jasim@qu.edu.iq ميل :االي
 

 ةالـعـلـمـي تالمؤهالالتعليم/ 
 

 

 سنة التخرج الجامعة التخصص الشهادة 

 الدكتوراه 
مدرسة التصوير العثماني في  /اآلثار االسالمية

 الوثائق التاريخية في ضوء صور المخطوطات عصر
 كلية اآلثار/ جامعة القاهرة

 امتياز مع مرتبة الشرف االولى
2016 

 الماجستير
استمرار تأثير االساليب الفنية /  اآلثار االسالمية

 للمدرسة العربية في التصوير على المدرسة المغولية
 كلية اآلداب / جامعة بغداد

 جيد جدا
2003 

 اآلثار االسالمية /اآلثار  البكالوريوس
 كلية اآلداب / جامعة بغداد

 جيد 
2000 

 

 
 معلومات وظيفية 

 
يين في دوائر الدولة تاريخ أول تع  ومصنفة كمفهرسةدار المخطوطات / عملت  /الهيئة العامة لآلثار والتراث   

 2006و  2005شهور بين عامي  6لمدة  للمخطوطات
 28/2/2006جامعة القادسية / كلية اآلداب / قسم اآلثار   تاريخ المباشرة في التعليم العالي 

 المناصب :

 

 خالل الفترة المنصب  ت

 الى من

 2011 2008 مقرر قسم اآلثار 1
معاون مدير االقسام الداخلية  2

 للطالبات 
4/2011  5/ 2012  

30/8/2017 مقرر قسم اآلثار  3  5/2018  
15/9/2020 مديرة متحف جامعة القادسية 4  حتى االن 

 
صورة شخصية 

 حديثة و واضحة



2 

 

 

 

 

 

 العلمية واالداريةاللجان 

 
 اللجان ت

/ رئيسا لجنة التصنيف الوطني 1  
جنة اعتراضات  / عضوال 2  
دقيق النتائج االمتحانية  / رئيسالجنة ت 3  
 لجنة فحص الجودة  / رئيسا 4

 لجنة تهيئة معلومات المؤتمر التقويمي المقارن / عضوا 5

 لجنة تحضيرية إلقامة ورشة عمل / عضوا 6

 لجنة تحديد الطلبة المتعففين / رئيسا 7

 لجنة التسعير / رئيسا 8

عداد دليل التخرج  / رئيسالجنة ا 9  

 لجنة تحقيقية / رئيسا 10

 اللجان االمتحانية / رئيسا او عضوا 11

/ رئيسا لجنة تدقيق بحوث تدريسيي كلية االثار 12  

/ عضوا مناقشة بحوث التخرج لجان 13  

 لجنة تصحيح الدفاتر االمتحانية الوزارية / عضوا 14

عضوا /  15 GPR,RI   جهازيلجنة استالم 

سالجنة استالم القطع االثرية من دائرة آثار القادسية/ رئي 16  

 لجنة جرد كتب مكتبة كلية آثار جامعة القادسية / رئيسا  17

               BANUUبانو  18
لتطوير مهارات الطلبة في انتاج مشاريع تدعم سوق العمل بين جامعة  

 عضوا   / القادسية واالتحاد االوربي  

ا العديد من اللجان غيره 19  

 

 االلقاب العلمية 

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي

2007مدرس مساعد /  1  
2010مدرس /  2  
2019استاذ مساعد /  3  
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 المحاضرات الدراسية 

 المحاضرات  ت

 المخطوطات والتصوير االسالمي  1
 التراث المحلي  2
 السياحة االثرية 3
االندلسعمارة المغرب و  4  
 صيانة وترميم اآلثار 5
 العمارة العربية االسالمية في مصر 6
 العمارة العربية االسالمية 7
 الفنون الزخرفية 8

 

 التشكرات 

كتب الشكر والتقدير    ت  

  قيالعرا عددا من ُكتب الشكر والتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1
2011ز االشراف والتقويم في وزارة التعليم / كتاب شكر وتقدير من جها 2  
2011/  كتاب شكر وتقدير من المساعد العلمي لرئيس الجامعة 3  
2008كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية /  4  
2010كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية /  5  
2011كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية /  6  
2011شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية / كتاب  7  
2012كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية /  8  
2018كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية /  9  
2019كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية /  10  
11 2020كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية /    
21 2020ير من رئيس جامعة القادسية / كتاب شكر وتقد   
31 2017كتاب شكر وتقدير من عميد كلية آثار الكوفة/    
41 2019كتاب شكر وتقدير من عميد كلية آثار الكوفة/    
51 2017كتاب شكر وتقدير من عميد كلية آداب بابل /    
61 2019كتاب شكر وتقدير من عميد كلية آثار الكوفة/    
71 0122-2007( / 3ن عميد كلية آداب القادسية )عدد كتب شكر وتقدير م   
81 2017كتاب شكر وتقدير من الهيئة العامة لآلثار والتراث /    
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كتب الشكر والتقدير    ت  

91 0192-2017(/ 2كتاب شكر وتقدير من عميد كلية آثار القادسية )عدد    
 غيرها العديد من كتب الشكر والتقدير 20

 

 

 

 الندوات والمشاركات االكاديمية 

 

تمر او الندوةاسم المؤ ت  

"قراءات في فكر االمام الحسين / كلية اآلداب/جامعة القادسية /  بعنوان ندوة اشتراك ببحث "ركضة طويريج التاريخية" / 1
2011   

ندوة بعنوان "االثار االسالمية مجد الحضارة العربية االسالمية وعنوان اصالتها" / كلية االثار / جامعة القادسية /  2
7201  

/ ندوة بعنوان "النهوض بالمواقع االسالمية والمباني االثرية والتراثية  "البيوت التراثية في محافظة القادسية"اشتراك ببحث 3
2012/ قسم االثار/كلية اآلداب / جامعة القادسية /  في محافظة القادسية"  

2018امعة القادسية / حلقة نقاشية بعنوان "الجيش في المخطوطات العثمانية" / كلية اآلثار / ج 4  
9201حلقة نقاشية بعنوان " المخطوطات وثائق تاريخية" / كلية اآلثار / جامعة الكوفة /  5  
اشتراك ببحث "يوسف النبي "صلوات هللا عليه" في التصوير العثماني" / مؤتمر بعنوان "آثار وحضارة العراق هويته  6

0192الوطنية" / كلية اآلثار / جامعة القادسية /   
اشتراك ببحث "مركز بغداد الفني لتزويق المخطوطات بين عصريه العباسي والعثماني" / مؤتمر بعنوان "التميز والتفرد  7

2019في حضارة بالد الرافدين" / كلية اآلثار / جامعة الكوفة /   
0192جامعة القادسية /  /حلقة نقاشية بعنوان "االحتفاالت السلطانية في السورنامة العثمانية" / كلية اآلثار  8  
باحثين / لترميم المخطوطات ورعاية ال "/ مركز االمام الحسين"ع"-خانةالنقش –حلقة نقاشية بعنوان "المرسم السلطاني  9

  2019/  العتبة الحسينية 
معة القادسية مع ورشة عمل بعنوان "وباء كورونا وتداعياته على واقع السياحة واالثار" / متحف الفنون واالثار في جا 10

2020وزارة الثقافة والسياحة واالثار /   
ورشة عمل بعنوان "آليات العمل في حاالت االغاثة والطوارئ" / متحف الفنون واالثار بالتعاون مع مؤسسة سما  11

2020االبتكار للتنمية /   
0202جامعة القادسية /  –االثار  بعنوان "الكلمة العربية بين جمال الشكل وثراء المضمون" / كليةندوة علمية  12  
2020جامعة القادسية / –ندوة علمية بعنوان "اضواء على مدرسة التصوير العثماني" / كلية االثار  13  
2020جامعة القادسية / –ندوة علمية بعنوان "المخطوطات بين التحقيق والمكون" / كلية االثار  14  
ل االزمات "جائحة كورونا انموذجا"" / متحف الفنون واالثار في جامعة ورشة عمل بعنوان "ادارة المتاحف في ظ 15

2020القادسية /   
عقدها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب / دولة  /ندوة علمية بعنوان "المتاحف العربية بين التنمية والثقافة"  16
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تمر او الندوةاسم المؤ ت  

2020الكويت / شاركت كممثل عن العراق /   
المتحف .. مدرسة لترسيخ الهوية ونشر الوعي الحضاري" / متحف الفنون واآلثار / جامعة القادسية ندوة علمية بعنوان " 17

/ 2021  
 

 

 

 

 الدورات 

 ت
 مكان الدورة  الدورة 

االرض ماتحت رؤية 1 2009جامعة بولونيا /ايطاليا/   
بين  لتطوير مناهج علم اآلثار برنامج والدو 2

  جامعة القادسية واالتحاد االوربي
 

2017جامعة كوج / استانبول / تركيا /   

8201جامعة كوج / استانبول / تركيا /  ورشة تدريب صيفية لتطوير مناهج علم اآلثار 3  
مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي / جامعة القادسية /  دورة سالمة اللغة العربية  4

2018 
برنامج بانو    5 BANUU               

في انتاج مشاريع تدعم  رات الطلبةلتطوير مها 
سوق العمل بين جامعة القادسية واالتحاد 

  االوربي 

2021العراق /   

 

 

 

 

 

 

 

 البحوث المنشورة 

 

 السنة  المجلد العدد اسم المجلة  اسم البحث ت

1- مطارق االبواب على اآلثار والرسوم  
 االسالمية

4-3 مجلة القادسية للعلوم االنسانية  10 2007 

2- نماذج من البيوت التراثية لمحافظة  
 الديوانية

ن مجلة العلوم االنسانية كلية التربية صفي الدي
 الحلي /بابل

8 1 2011 

3- فن تصوير المخطوطات التاريخية  
 -العثمانية " مخطوط تاج التواريخ 

اريس " ب -نسخة المكتبة االهلية 
 انموذجا  

0172 25 5 مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية  

4- وط اآلالت الرصدية لزيج طمخ 
ة االهلية نسخة المكتب -الشاهنشاهية 

 باريس -

 2016 19 3 ةادسي/ جامعة الق مجلة القادسية للعلوم االنسانية 
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5- مجلة كلية التربية االساسية للعلوم  الهالة في الفنون الزخرفية 
  جامعة بابل التربوية واالنسانية /

 

37  2018 

6- الي يوسف باشا المصورة رحلة الو 
 من قونيا الى البصرة

 2018  125 مجلة اآلداب /جامعة بغداد

7- التأثير الصيني في مخطوط جامع  
 التواريخ

 2018 2 23 مجلة كلية التربية للبنات للعلوم االنسانية 

8-  The Categories of the 
Ottoman army in the light 

of the manuscripts 

السنة  3 مجلة الخزانة 

 الثانية

2018 

9- واجهات البيوت التراثية في محافظة  
 الديوانية 

    في طور النشر 

يوسف النبي "صلوات هللا عليه" في  10
 المنمنمات العثمانية

دسيةمجلة القادسية للعلوم االنسانية / جامعة القا  1 22 2019 

     لنشرفي طور ا الطب في المخطوطات المصورة 11

الفلك والتصوير العثماني علم  12     في طور النشر 

 

 

 

 

 

 

 تحكيم في المجالت ال
 

 
 ت

 البلد اسم المجلة

 الجزائر  مجلة منبر التراث االثري / عضو محكم 1
 العراق  مجلة ايسن / عضو الهيئة العلمية  2
 


