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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

     وداد فاضل عباس مخيلف الجبوري : الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

 بغداد   / 1978   : الميـالد ومكان تاريخ 

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 عزباء   الحالة الزوجية :

 اقتصاد منزلي  /  كلية التربية للبناتالتخصص العام  : 

   اقتصاد منزلي  :   الدقيق  صــالتـخـص

    كلية التربية للبنات /  جامعة بغداد :    عنوان العمل

       07904931743:   الهاتف النقال

                       :        

 wadadfadhil2020@gmail.com   : كترونيأاللالبريد 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكلوريوس 

 

 2000-1999 اقتصاد منزلي/غذاء وتغذية التربية للبنات بغداد

اقتصاد منزلي /غذاء  التربية للبنات بغداد ماجستير

 وتغذية
2008 

 

 

    

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2004 -2001 لكية الرتبية للبنات معاون مالحظ )معيدة ( 1

 2012 -2008 لكية الرتبية للبنات مدرس مساعد 2

 وحلد الان -20012 لكية الرتبية للبنات مدرس 3

مقرر ادلراسات العليا لقسم  4

 الاقتصاد املزنيل

 25/10/2018 – 28/2/2018 الرتبية للبناتلكية 

5    

 

 

 

 صورة
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2 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 مس مترة حلد الان -2001 بغداد لكية الرتبية للبنات 1

2    

3    

4    

5    

 بتدريسها ماق لتيارابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 20011 -2008 اساس يات كميياء الغذاء احلياتية )اجلزء العميل ( الاقتصاد املزنيل  1

 2011 -2008 حفظ الاغذية )اجلزء العميل ( الاقتصاد املزنيل  2

 ومس مترة اىل الان 2008 الصناعات الغذائية  )اجلزء العميل ( الاقتصاد املزنيل  3

  2011- 2008 الندوة العلمية )مسينار ( الاقتصاد املزنيل  4

2018-2019  

 ومس مترة اىل الان -2011 لغذاء احلياتية )نظري ومعيل(اساس يات كميياء الغذاء ا الاقتصاد املزنيل  5

 ومس مترة اىل الان  -2011 مرشوع البحث  الاقتصاد املزنيل  6

7     

8    

9    

10    

 

 :الطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاا )خامساً:  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت
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3 

 

    

 

 ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشهاسادساً: 

 

الشهادة و  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 سابعا: )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومها

اسم األطروحة  أو  الرسالة او  ت

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

الشهادة و 

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 التقويم

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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  ألخرىاثامنا : األنشطة العلمية  

  

 خارج الكلية داخل الكلية

في )نظام جودة واعتماد مشاركة في الدورة التاهيلية  26/2/2013-24مشاركة يف دورة صيانة احلاسوب /للفرتة 

في كلية العلوم 3/2/2016-2المختبرات( للفترة 

 للبنات

-4للفترة / windows 7مشاركة في دورة نظام التشغيل 

6/3/2013 
-24مشاركة بدورة ) التحليالت اخملتربية للغذاء ( للفرتة 

 في كلية الزراعة /قسم االنتاج الحيواني 25/5/2017

-15للفترة /power point 2007مشاركة في دورة 

17/4/2013  

للفترة   google scholarمشاركة في دورة 

في مركز التطوير والتعليم 31/10/2017

 المستمر/جامعة بغداد

-17للفرتة /Microsoft word2007مشاركة يف دورة 

20/3/2014 

مشاركة في ورشة عمل تحت عنوان )تنظيم سجالت 

االدريسي بتاريخ قاعة  المختبر( في كلية العلوم /

/ التي اقامها قسم ضمان الجودة واالداء  9/1/2019

 الجامعي

 Microsoft power point 2010  يف دورة مشاركة

 22/4/2015-20للفرتة /

ورشة عمل تحت عنوان ) استمارة مشاركة في 

كلية التربية البدنية ( في اتالمختبرتصنيف جودة 

االجتماعات الكبرى  بتاريخ قاعة  / وعلوم الرياضة 

التي اقامها قسم ضمان الجودة واالداء  31/1/2019

 الجامعي

مشاركة يف الورشة العلمية التخصصية )املشالك التغذوية 

لالطفال دون سن اخلامسة ( اليت عقدت يف قسم الاقتصاد 

  2013املزنيل  /

 Google( للصفوف التعليمية 49مشاركة في الدورة )

Classroom  26/2/2019 -25للفترة 

املشاركة يف الورشة العلمية املوسومة تصنيع انواع خمتلفة من 

املعجنات )تصنيع الكيك ( اليت عقدت يف قسم الاقتصاد 

 2015املزنيل / 

 Google Scholar andمشاركة في دورة )

Research Gate )   في  29/11/2018-26للفترة

 مركز الحاسبة /جامعة بغداد

حضور احللقة النقاش ية للوحدة حبوث املراة )دور املراة يف 

 2015الادارة والاعامل( 

مشاركة في دورة نظام معالجة الجداول االكسل 

Microsoft Excel 2010  10للفترة-

المقامة في قسم الحاسبات / كلية التربية 14/3/2019

 للبنات
حضور الندوة العلمية املوسومة املراة املسلمة بني الس ياسة 

 2015والرئاسة /قسم القران الكرمي 
 

 Microsoft Wordاملشاركة يف دورة نظام معاجلة النصوص 

 20/3/2016-14للفرتة  2010 
 

-18للفرتة  Power Point 2010املشاركة يف دورة 

20/4/2016 
 

  8/3/2016حضور احتفالية مبناس بة عيد املراة العاملي يوم 
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العناية بصحة املراة(اليت فيب ورشة العمل )ببحث املشاركة 

 2015عقدت يف قسم الاقتصاد املزنيل /

 

املشاركة ببحث يف احللقة ادلراس ية )دور احلضانة وانعاكسها 

عىل معل املراه املوظفة( عقدت يف قسم الاقتصاد املزنيل 

/2016 

 

اقامة ورشة العمل)امهية مضادات الاكسدة يف الغذاء(يف قسم 

 2016الاقتصاد املزنيل/ خمترب الغذاء والتغذية/

 

ملصقات الفواكه حضور ورشة العمل )حقيقة الرموز عىل 

واخلرضوات( يف قسم الاقتصاد املزنيل/خمترب الغذاء 

 2016والتغذية/

 

حضور ورشة العمل )اخلياطة املزنلية( قسم الاقتصاد املزنيل 

2016 

( 

 

  ارشاف عىل حبوث التخرج للمرحةل الرابعة

  2014-2013عضو يف اللجنة الامتحانية/ 

  2014-2013عضو يف اللجنة الامتحانية/ 

  2015-2014عضو يف جلنة ارشاد وتوجيه الطالبات /

  2015-2014عضو يف جلنة متابعة غياابت الطالبات /

  2015عضو يف جلنة الغذاء والتغذيىة /

  2016-2015عضو يف جلنة حتديث املصادر /

   2016-2015عضو يف جلنة متابعة غياابت الطالبات /

-2017-2016غياابت الطالبات /عضو يف جلنة متابعة 

2018-2019 

 

عضو يف جلنة تدقيق جسالت وادلفاتر الامتحانية لدلراسات 

 2018- 2017العليا 

 

  2017-2016عضو يف جلنة التجهزيات ومشرتايت القسم 

الارشاف عىل اخملتربات مسؤوةل خمترب الكميياء عضو يف جلنة 

2016-2019  

 

  2018-2017 لدلراسات العليا عضو يف اللجنة الامتحانية

  عضو جلنة مؤقتة يف الندوة العلمية )الام وملواثت البيئة (

  2017عضو جلنة مؤقتة يف جلنة ترمزي الاهجزة اخملتربية 

عضو جلنة مؤقتة يف جلنة الترشيفات للمهرجان الثقايف الثالث 

 2017لقسم الاقتصاد املزنيل 

 

عضو جلنة مؤقتة يف اللجنة التحضريية ملؤمتر قسم الاقتصاد 

 2017/2018املزنيل 
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عضو جلنة مؤقتة الجناز ملئ اس امترة راي الطالب ابلتدرييس 

 2017/2018للعام ادلرايس 

 

عضو جلنة املشرتايت والضيافة للندوة العلمية املوسومة 

 2018)الاقتصاد املزنيل منوذج للحياة العرصية ( 

 

 Microsoft word 2010مشاركة  يف دورة 

 3/11/2016لغاية  1/11/2016للفرتة

 

 Microsoft power point 2010  مشاركة يف دورة

 12/12/2016-5للفرتة /

 

حضور املهرجان الثالث العلمي لقسم الاقتصاد املزنيل اذلي 

 6/4/2017اقمي 

 

الواقع  املشاركة ببحث يف احللقة النقاش ية )اغذية الرضع بني

والطموح ( عقدت يف قسم الاقتصاد املزنيل /لكية الرتبية 

 30/3/2017للبنات  

 

حلقة نقاش ية بعنوان )سالمة الاغذية املقواة )املدمعة( اقامت 

ابلعنارص الغذائية ( عقدت يف قسم الاقتصاد املزنيل لكية 

 12/4/2017الرتبية للبنات 

 

 Introduction to corpusحضور احللقة النقاش ية بعنوان )

linguistics )  26/12/2016عقدت يف قسم الانلكزيي 

 

اقامة ساعة حرة بعنوان ) عالقة التكنولوجيا احلديثة والسمنة 

 9عند الاطفال ( قسم الاقتصاد املزنيل /لكية الرتبية للبنات 

/3/2017 

 

 

اقامة مسنار بعنوان )اس تخدام عرق السوس يف تصنيع بعض 

ات الغذائية ( قسم الاقتصاد املزنيل /لكية الرتبية للبنات املنتج

25/1/2017 

 

التعلميية ( اقاهما  Googleحضور ورشة العمل )تطبيقات 

قسم احلاس بات عىل قاعة املصطفى / لكية الرتبية للبنات 

23/1/2017 

 

حضور ورشة العمل )ترمزي الاهجزة اخملتربية (اقاهما شعبة 

 22/1/2017اجلامعي  ضامن اجلودة والاداء

 

حضور ورشة العمل ) التقرير اذلايت ( اقاهما شعبة ضامن 

 17/1/2017اجلودة والاداء اجلامعي 
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اقامة ورشة العمل)امهية امللصق الغذايئ ومكوانته (يف قسم 

 21/12/2017الاقتصاد املزنيل/ خمترب الغذاء والتغذية

 

اقامة ورشة العمل )املشالكت التغذوية خالل مرحةل املراهقة 

 /15( عقدت يف قسم الاقتصاد املزنيل / لكية الرتبية للبنات 

11/ 2017  

 

 

 

 

تواجه قسم  شة العمل ) الواقع واملعوقات اليتحضور ور

رايض الاطفال ( اليت اقاهما قسم رايض الاطفال 

26/10/2017 

 

املوسومة ) تطوير املهارات الاساس ية حضور ورشة العمل 

للحصول عىل فرصة معل (اخلاصة بوحدة التاهيل والتوظيف 

19/11/2017 

 

حضور حلقة نقاش ية ) القراءة الرمقية واثرها عىل ادلماغ واذلاكرة 

( اليت اقاهما قسم احلاس بات عىل قاعة املصطفى / لكية الرتبية 

 11/2017 /23للبنات 

 

يوم الطفل العاملي اذلي اقامه قسم الاقتصاد حضور احتفالية 

 22/11/2017املزنيل يف خمترب الطفل / لكية الرتبية للبنات 

 

حضور حفل املودل النبوي الرشيف اذلي اقامه قسم علوم 

 3/12/2017القران عىل قاعة املصطفى / لكية الرتبية للبنات 

 

حضور ادلورة التعريفية التخصصية املوسومة )متكني املرأ ة يف 

احلقيبة املدرس ية .. امنوذجا ( اخلاصة  –املشاريع الصغرية 

بوحدة التاهيل والتوظيف عىل قاعة املالبس واملنسوجات / 

 2018 /1 /17لكية الرتبية للبنات 

 

حضور احتفالية يوم الطفل العاملي اذلي اقامه قسم الاقتصاد 

 22/11/2017املزنيل يف خمترب الطفل / لكية الرتبية للبنات 

 

حضور الورشة العلمية لقسم الاقتصاد املزنيل  املوسومة 

)الاقتصاد املزنيل ودوره يف تمنية اجملمتع يف ظل العوملة ( لكية 

 11/3/2018الرتبية للبنات / قاعة املصطفى 
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الرتبوي حضور ورشة العمل لوحدة التوجيه والارشاد 

املوسومة )املشالكت السلوكية والنفس ية دلى طالبات السكن 

 16/4/2018اجلامعي (لكية الرتبية للبنات 

 

 

 

 

اقامة ورشة العمل يف قسم الاقتصاد املزنيل بعنوان )تعلمي 

املراة بني املايض واحلارض ( قسم الاقتصاد املزنيل 

26/4/2018 

 

يف  Microsoft Power Point 20210مشاركة يف دورة 

احلاسوب /لكية الرتبية للبنات /جامعة بغداد للفرتة من قسم 

 17/4/2018لغاية  15/4/2018

 

حضور الندوة التخصصية اخلامسة املوسومة ) دور املراة 

الارسي فن واانقة سلوكية ( اخلاصة بوحدة التاهيل والتوظيف 

 26/3/2018يف قاعة املالبس واملنسوجات 

 

التخصصية السادسة املوسومة )همارات اتقان حضور الندوة 

الاعامل اليدوية الستامثرها يف سوق العمل (اخلاصة بوحدة 

التاهيل والتوظيف واملتابعة  يف قاعة املالبس 

 2/4/2018واملنسوجات

 

املشاركة ابملعرض العلمي اذلي اقمي ابملؤمتر الاول لقسم 

قتصاد املزنيل يف الاقتصاد املزنيل املوسوم )رؤية مس تقبلية لال

 4/4/2018ظل حتدايت العرص ( لكية الرتبية للبنات 

 

اقامة مسنار بعنوان )تدعمي القمية الغذائية للفالفل ببذور الكتان 

 25/4/2018( قسم الاقتصاد املزنيل /لكية الرتبية للبنات 

 

اقامة مسنار بعنوان ) دراسة اخلواص النوعية النواع اللحم 

الاقتصاد املزنيل /لكية الرتبية للبنات املرثوم ( قسم 

12/12/2018 

 

اقامة ساعة حرة  بعنوان ) دور املرأ ة يف احلفاظ عىل البيئة ( 

 31/1/2019قسم الاقتصاد املزنيل /لكية الرتبية للبنات 
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اقامة حلقة نقاش ية  بعنوان )احملليات الصناعية وبدائل السكر 

لكية الرتبية للبنات  /فوائدها ومضارها ( قسم الافتصاد املزنيل 

20/3/2019 

 

 

 

 

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

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
 2012 جمةل بغداد للعلوم  اتثري الطحينة بديال لدلهن يف اخلواص النوعية للكيك املقرص  1

اتثري استبدال طحني احلنطة بطحني امحلص املنبت يف اخلواص  2

 النوعية للكيك

اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامية 

 املس هتكل

2012 

 2013 والبيئةمؤمتر الوراثة  دراسة عن التلوث الاشعاعي للغذاء 3

اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامية  تقومي القدرة التخمريية مخلرية اخلزب التجارية واتثري تركزي امللح 4

 املس هتكل

2015 

5 Fortification of Some Food Products (cake) for 

Preschool Ageg Children                            

International Journal of 

Science and Research(IJSR) 

2017 

6 EFFECT OF UTILIZATION OF DATE FIBER 

FROM DATE SYRUP MANUFACTURE ON 

ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF 

CHOCOLATE CAKE AND EXTENDING THE 

STORAGE LIFE OF THE PRODUCT 

International Journal of 

Science and Nuture 

2017 

دراسة التا ثري التا زري للك من بذور احللبة املنبتة وزيت الزيتون يف  7

 الصفات النوعية للخزب الرسيع )املفن ( املصنع خمترباي 

املؤمتر العلمي العارش للبحوث الزراعية 

 وزارة الزراعة  /

2017 

8 Fortifiying Kids Food With Laboratory Grown-

Legumes and Studying of Microbial and 

Nutritional Properties                                   

Plant Archives Vol.18 

No.2,2018 pp.1951-1956 

2018 

9    

10    

11    

    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    
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20    

21    

22    

23    

24    

25    

 

 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

  

نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(

 

اقتصاد مزنيل/ لكية الرتبية  2009 من اجل منط حياة افضلندوة  1

 للبنات

 حبث مشاركة 

اضاءات يف الغذاء والتغذية وعالقهتا ندوة  2

 بصحة الانسان

اقتصاد مزنيل /لكية الرتبية  2012

 للبنات 

حبث /عضو يف جلنة مشاركة 

 حتضري وجبات الغذاء 

 حبثمشاركة   2013 مؤمتر الوراثة والبيئة   3

الرتبية اقتصاد مزنيل / لكية  2014 ندوة دور الارسة يف اجملمتع العرايق احلديث 4

 للبنات

 حبث

ندوة منتجات حنل العسل غذاء ووقاية  5

 ودواء

لكية الرتبية للبنات /قاعة  2011

 املصطفى

 حضور

املؤمتر العلمي ادلويل للكية الرتبية للبنات  6

حتت عنوان الرتبية والتعلمي يف اجملمتع 

 املعارص

 حضور قاعة احلكمي 2011

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2011 ندوة مشالكت طالبات اجلامعة  7

 للبنات

 حضور

ندوةعلمية متخصصة )ظاهرة  8

 التسول،اس باهبا،وطرق عالهجا(

مركز ادلراسات الرتبوية  2011

 والاحباث النفس ية

 حضور

ندوة دور الاهداف السلوكية واثرها يف  9

 تمنبة جودة التعلمي العايل 

لكية الرتبية للبنات /قاعة  2011

 املصطفى

 حضور

املؤمتر العلمي ادلويل الاول ملعهد الهندسة  10

الوراثية )ابلهندسة الوراثية نرتقي حنو 

 الافضل(

 حضور قاعة احلكمي /جامعة بغداد 2011

-1921نشاة ادلوةل العراقية العارصة  11

1932 

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2011

 للبنات

 حضور

ندوة الصحة النفس ية لالطفال والاهمات  12

 يف ظل الظروف الراهنة 

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2011

 للبنات

 حضور

 حضور لكية العلوم للبنات 2012 ندوة البحريات العراقبة قابةل لالستامثر 13

 حضور قاعة احلكمي /جامعة بغداد 2012 مؤمتر ابلبحث العلمي نرتقي بعلوم احلياة 14
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ندوة التطبيقات التدريس ية بني الواقع  15

 والطموح 

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2012

 للبنات

 حضور

املؤمتر العلمي السادس ملركز حبوث السوق  16

)خدمات النقل واقعها وافاق تطورها يف 

 العراق (

 حضور قاعة احلكمي /جامعة بغداد 2012

ندوة تعزيز الثقة ابلنفس دلى طالبات لكية  17

 الرتبية للبنات

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2012

 للبنات

 حضور

ندوة دور معايري الاعامتد يف حتقيق  18

 متطلبات جودة التعلمي العايل والمتيزي 

قاعة الصطفى /لكية الرتبية  2013

 للبنات

 حضور

دور الواثئق واخملطوطات يف حفظ تراث  19

 العراق 

 قاعة املصطفى /لكية الرتبية 2013

 للبنات

 حضور

قاعة احلرية/لكية العلوم  2013 مؤمتر )علوم احليوان بني الرتاث واملعارصة ( 20

 الس ياس ية

 حضور

 حضور قاعة احلكمي  2013 املؤمتر العلمي الثاين دلراسات نفط العراق  21

 حضور قاعة احلكمي 2014 املؤمتر العلمي ادلويل لعلوم الرتبية 22

 حضور قاعة احلكمي 2014 املؤمتر العلمي التاسع للبحوث الزراعية  23

ندوة علمية )الاقتصاد املزنيل وقضااي  24

 تكنولوجيا العرص (

قاعة املصطفى/ لكية الرتبية  2016

 للبنات

 حبث

ندوة علمية )الاقتصاد املزنيل والتمنية  25

 البرشية املس تدامة(

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2016

 للبنات

 حبث

ندوة علمية )الارشاد النفيس  26

 واسرتاتيجيات بناء الانسان(

قاعة املصطفى/لكية الرتبية  2016

 للبنات

 حضور

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2016 ندوة علمية)الانسانيات الرمقية( 27

 للبنات

 حضور

ندوة علمية)اساليب الارتقاء يف البحث  28

 العلمي اجلامعي(

املصطفى /لكية الرتبية  قاعة 2016

 للبنات

 حضور

املؤمتر العلمي )متكني املراة اساس هنوض  29

 اجملمتع وازدهاره(

قاعة املصطفى/لكية الرتبية  2016

                          للبنات

 حضور

املؤمتر العلمي )الاعالم واثره يف تربية املرأ ة  30

 والبيت املسمل (

الرتبية قاعة املصطفى / لكية  2017

 للبنات

 حضور

املؤمتر العلمي )جهرة ش باب العرايق , رصاع  31

 البقاء والضياع (

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2017

 للبنات

 حضور

املؤمتر العلمي )افاق التداخل املعريف للغة  32

 والادب وطرائق التدريس والرتمجة (

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2017

 للبنات

 حضور

العارش للبحوث الزراعية املؤمتر العلمي  33

 وزارة الزراعة /

 مشاركة ببحث  قاعة احلكمي / جامعة بغداد 2017

 حبثقاعة املصطفى / لكية الرتبية  2017 ندوة علمية )املرأ ة والطفل وملواثت البيئة ( 34
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 للبنات

الرتبية قاعة املصطفى / لكية  2017 ندوة علمية )الامن الغذايئ يف العراق ( 35

 للبنات

 حضور

ندوة علمية )الصورة اذلاتية لالنسان عن  36

 نفسه(

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2017

 للبنات

 حضور

ندوة علمية )العلوم الرتبوية والنفس ية يف  37

 الرتاث العريب والاساليم (

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2017

 للبنات

 حضور

والامن الانساين : ندوة علمية )الزنوح  38

 التكيف مع احملتوم (

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2017

 للبنات

 حضور

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2017 ندوة علمية )العودة اىل القران ملاذا وكيف ( 39

 للبنات

 حضور

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2017 ندوة علمية )التقاانت الناش ئة ( 40

 للبنات

 حضور 

املؤمتر العلمي النسوي الثالث )املرأ ة   41

/اكنون  8-7والعلوم يف العراق ( للفرتة 

 2016الاول /

 حضور قاعة احلكمي /جامعة بغداد 2016

ندوة علمية ) الاقتصاد املزنيل منوذج للحياة  42

 العرصية (

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حبث

ندوة تعريفية ) تواصل معنا لنتصل وتصل  43

 ( اخلاصة بوحدة التاهيل والتوظيف 

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2017

 للبنات

 حضور

 –ندوة علمية ) ظاهرة التفكك الارسي  44

اس باب ومعاجلات ( اليت اقاهما قسم علوم 

 القران

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2017

 للبنات

 حضور

 

ندوة علمية املوسومة ) طفل اليوم ارشاقة  45

 الغد ( اليت اقاهما قسم الاقتصاد املزنيل 

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2017

 للبنات

 حضور

الندوة التعريفية السادسة املوسومة )هدفنا  46

اتهيكل وجناحك ميزيان ( اخلاصة بوحدة 

 التاهيل والتوظيف

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور

الندوة العلمية املوسومة ) الاقتصاد املزنيل  47

منوذج للحياة العرصية ( اليت اقاهما قسم 

 الاقتصاد املزنيل 

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حبث

الندوة العلمية املوسومة ) الارهاب  48

الالكرتوين ودوره يف جتنيد الش باب عرب 

نت ( اليت اقامهتا وحدة التاهيل الانرت 

 والارشاد الرتبوي 

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور

املؤمتر العلمي املوسوم ) املشالكت  49

الاجامتعية يف املناطق املتاثرة ابلزناع / 

 حاةل العراق (

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور
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املوسومة ) احلشد الشعيب : الندوة العلمية  50

مواقف وحتدايت ( اليت اقاهما قسم اخلدمة 

 الاجامتعية

قاعة املصطفى / لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور

املؤمتر العلمي املوسو ب)املشالكت  51

الاجامتعية يف املناطق املتا ثرة ابلزناع/حاةل 

 العراق(

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور

املؤمتر العلمي الس نوي الثالث للغة  52

جديدة يف الانلكزيية املوسوم)مساهامت 

والرتمجة وطرائق علوم اللغة والادب 

 التدريس(

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور

مؤمتر ادلراسات العليا املوسوم)ادلراسات  53

 العليا طموح وحتدي (

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2018

 لبناتل 

 حضور

املؤمتر العلمي الاول لقسم الاقتصاد املزنيل  54

املوسوم)رؤية مس تقبلية لالقتصاد املزنيل 

 يف ظل حتدايت العرص (

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور

املؤمتر الس نوي لقسم علوم القران وحتت  55

جه ادلراس ية الرشعية بني الواقع عنوان)املنا

 والطموع(

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور

حضور الندوة العلمية لقسم رايض  56

الاطفال املوسومة )التطور التقين 

والتكنلويج وعالقته ابلصحة النفس ية 

 لطفل الروضة ( 

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور

 

حضور الندوة الارشادية لقسم الاقتصاد  57

املوسومة)تعزيز القمي الاجيابية وتمنية املزنيل 

 الشخصية(

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور

حضور الندوةلقسم احلاسوب املوسومة  58

 )انرتنت الاش ياء (

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور

حضور الندوة العلمية لقسم التارخي   59

 املوسومة)امهية دراسة التارخي(

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2018

 للبنات

 حضور

املؤمتر العلمي اخلامس لقسم اخلدمة  60

 الاجامتعيىة املوسوم 

)التا هيل اجملمتعي وبناء ادلوةل يف العراق 

 :الاشاكليات واخليارات (

الرتبية قاعة املصطفى /لكية  2019

 للبنات

 حضور

املؤمتر العلمي الاول لقسم علوم القران  61

املوسوم ) حنو الاعامتدية يف لكيات الرتبية 

) 

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2019

 للبنات

 حضور
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الندوة التعريفية الثامنة اخلاصة بوحدة  62

التاهيل والتوظيف واملتابعة املوسومة )دور 

الارتقاء ابحلياة التا هيل والتوظيف يف 

 املهنية (

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2019

 للبنات

 حضور

الندوة العلمية اليت اقاهما قسم علوم القران  63

وحتت عنوان )توظيف الس نة النبوية يف 

 عالج املشالكت العرصية (

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2019

 للبنات

 حضور

الاقتصاد الندوة العلمية اليت اقاهما قسم  64

املزنيل  املوسومة ) افاق التعاون مع سوق 

العمل خللق فرص مس تقبلية خلرجيات 

 الاقتصاد املزنيل (

قاعة املصطفى /لكية الرتبية  2019

 للبنات

 حضور

65     

 

 حادي عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

  

 السنة المانحةالجهة  كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2009 لكية الرتبية للبنات 11/1678كتاب شكر عدد  1

 2011 لكية الرتبية للبنات 11/3925كتاب شكر عدد  2

 2011 لكية الرتبية للبنات 11/1389كتاب شكر عدد 3

 2012 لكية الرتبية للبنات 11/2388كتاب شكر عدد  4

 2013 لكية الرتبية للبنات 11/2266كتاب شكر عدد  5

 2014 لكية الرتبية للبنات 11/2393كتاب شكر عدد  6

 2014 وزير التعلمي العايل والبحث العلمي 1147كتاب شكر عدد م ش/ 7

 2014 لكية الرتبية للبنات  11/3648كتاب شكر عدد  8

 2016 مكتب رئيس الوزراء 69/10262كتاب شكر عدد م . ر. و.  9

العلمية لصيانة املصادر الوراثية امجلعية  شهادة تقديرية 10

والبيئية /وزارة التعلمي العايل دائرة 

 البحث والتطوير

2013 

 2013 لكية الرتبية للبنات /الوحدة الارشادية شهادة تقديرية 11

قسم الاقتصاد املزنيل/ لكية الرتبية  شهادة مشاركة 12

 للبنات

2013 

املزنيل/لكية الرتبية قشم الاقتصاد  شهادة مشاركة  13

 للبنات

2014 

قسم الاقتصاد املزنيل /لكية الرتبية  شهادة مشاركة 14

 للبنات

2015 
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 2016 لكية الرتبية للبنات 11/1532كتاب شكرعدد  15

 2016 مكتب رئيس الوزراء 69كتاب شكر عدد م.ر.و . 16

شهادة مشاركة يف ادلورة التاهيلية يف )نظام جودة واعامتد  17

 اخملتربات(

جامعة بغداد/قسم ضامن اجلودة 

 والاداء اجلامعي

2016 

شهادة مشاركة يف الندوة العلمية الثانية املوسومة )الاقتصاد  18

 املزنيل والتمنية البرشية(

قسم الاقتصاد املزنيل / لكية الرتبية 

 للبنات

2016 

 شهادة مشاركة يف الندوة العلمية الاوىل املوسومة )الاقتصاد 19

 املزنيل وقضااي تكنولوجيا العرص(

قسم الاقتصاد املزنيل/لكية الرتبية 

 للبنات

2016  

شهادة حضور يف املؤمتر العلمي النسوي الثالث )املرأ ة والعلوم  20

 يف العراق (

  2016 لكية العلوم للبنات

شهادة مشاركة يف ادلورة التدريبية املوسومة ) التحليالت  21

 اخملتربية للغذاء (

  2017 لكية الزراعة / قسم الانتاج احليواين 

شهادة مشاركة يف الندوة العلمية املوسومة )الاقتصاد املزنيل  22

 منوذج للحياة العرصية (

قسم الاقتصاد املزنيل / لكية الرتبية 

 للبنات

2018 

للفترة   google scholarشهادة مشاركة في دورة   23

في مركز التطوير والتعليم 31/10/2017

 المستمر/جامعة بغداد

مركز التطوير والتعلمي املس متر / جامعة 

 بغداد

2017 

 2018 لكية الرتبية للبنات 11/2108كتاب شكر عدد 33

 2018 لكية الرتبية للبنات 11/3523د كتاب شكر عد 34

 2018 لكية الرتبية للبنات 11/3905كتاب شكر عدد 35

 2019 رئيس جامعة بغداد 567كتاب شكر عدد ش ع/ 36

شهادة مشاركة في دورة )سالمة اللغة العربية (للفترة من  37

7-11/10/2018 
مركز التطوير والتعلمي املس متر / جامعة 

 بغداد

2018 

شهادة مشاركة  للمشاركة في مهرجان التأهيل والتوظيف  38

واحصل على االول  تحت شعار )اعرض مهارتك 

 وظيفتك(

وحدة التا هيل والتةظيف واملتابعة / 

 لكية الرتبية للبنات 

2019 

39    

 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

  

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت
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 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيهاثاني عشر : 

 

 السنة المكان العضوية ت
وزارة التعليم العالي  جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية 1

 والبحث العلمي
الى 1/1/2013

31/12/2013 
    

    

    

    

    

    

    

    

 


