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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

 المشهدانيد ومحم خالد محمد نادين :  الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

 23/1/1985-بغداد  : الميـالد ومكان تاريخ 

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 متزوجة الحالة الزوجية :

 اقتصاد منزليالتخصص العام  : 

 يمنزل اقتصاد :    الدقيق  صــالتـخـص

 يةجامعة بغداد / الجادر:       عنوان العمل

  07713073789   : الهاتف النقال

 nadeen.m@coeduw.uobaghdad.edu.iq : كترونيأاللالبريد  

 

 أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 2006 اد املزنيلالاقتص لكية الرتبية للبنات جامعة بغداد باكلوريوس

 2018 الاقتصاد املزنيل لكية الرتبية للبنات جامعة بغداد املاجس تري

 

 
    

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي 

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت
ىل    2006من  لكية الرتبية للبنات /قسم الاقتصاد املزنيل  ابحثمساعد  1  2011ا 

ىل   2011من  ة الرتبية للبناتقسم الاقتصاد املزنيل /لكي ابحث 2  2014 ا 

ىل      2014من  قسم الاقتصاد املزنيل /لكية الرتبية للبنات  ابحث أ قدم  3  2018ا 

 الآنوحلد  2018/ 3/  12من  قسم الاقتصاد املزنيل /لكية الرتبية للبنات مدرس مساعد 4

5    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

  الآن حلد  2007  جامعة بغداد  لكية الرتبية للبنات  1

2    

3    

4    

5    

 
 بتدريسها امق التيرابعاً : المقررات الدراسية 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

دارة مزنل  الاقتصاد املزنيل  1  حلد الآن -2007 معيل/ا 

 حلد الآن  -2007 /معيل تصممي مزنل  يل الاقتصاد املزن 2

 2009-2008 معيل /منسوجات الاقتصاد املزنيل  3

  2009 ـ 2008 معيل/خياطة متقدمة الاقتصاد املزنيل  4

 2013ـ  2009 معيل/مالبس أ رسة الاقتصاد املزنيل  5

 2014ـ  2009 معيل/1أ سس خياطة  الاقتصاد املزنيل  6

 2018_2009 / معيل 2سس خياطة أ   الاقتصاد املزنيل  7

 حلد الآن _2018 /معيل يدويةصناعات  الاقتصاد املزنيل  8

9    

10    
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   :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً: 

   

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

    

    

    

 

 ناقشها) االطاريح ، الرسائل ( التي سادساً: 

 

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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  األخرىثامنا : األنشطة العلمية 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

 

 الحاسوب يلية الستخدامهالتأ دورة الالمشاركة في الحصول على شهادة 

 - 2007/3/18كلية التربية للبنات-في قسم الحاسبات 

 الس تخدام  هيلية ادلورة التأ  يف  املشاركةاحلصول عىل شهادة 

الثقايف يف لكية العلوم للبنات /جامعة  احلاسوب/ املركز 

 .8/4/2008 -30/11/2007بغداد 

 
 / لكية الرتبية همرجان العسل الس نوي /مجعية النحاليني العراقيني

 / الرتبية للبنات 2012للبنات

 
 

احلصول عىل شهادة املشاركة يف ادلورة التأ هيلية لطلبة 

ادلراسات العليا يف جامعة بغداد / مركز احلاس بة الالكرتوين 

 . 27/4/2009يف 

 Microsoft Excelالمشاركة في دورة الحصول على شهادة 

ربية للبنات /للفترة من / في قسم الحاسبات / كلية الت  2010

16/11/2014 – 18/11/2014 . 

املشاركة يف ادلورة التدريبية )صالحية اللغة العربية وضبط 

القران الكرمي ( يف وحدة التعلمي املس متر / جامعة بغداد لكية 

 . 17/5/2018 – 14/5/2018الآداب للفرتة من  

يل املوسومة )تصنيع حضور يف الورشة العلمية ال وىل لقسم الاقتصاد املزن

 / لكية الرتبية للبنات . 15/1/2015الكيك( يف 

 للتاهيل التربوي(248)المشاركة في الدورة 

التعليم /  (222واللغة العربية في الدورة )

 2018 /23/9المستمر /جامعة بغداد للفترة من 

– 4/10/2018 . 
)تصميم  الموسومة الثانية العلمية للورشةالحصول على شهادة مشاركة 

 2015/1/22.  االقتصاد المنزلي /كلية التربية للبنات  في قسم األزياء(
( / Research Gateالمشاركة في دورة )

 /30/9التعليم المستمر / جامعة بغداد في 

حضور يف الورشة العلمية الثامنة لقسم الاقتصاد املزنيل املوسومة )مناذج  . 2018

 / لكية الرتبية للبنات . 2/4/2015 من تصاممي ادليكور املزنيل ( يف
( (0Google Scholarالمشاركة في دورة 

 /30/9التعليم المستمر / جامعة بغداد في  /

2018 . 
يف  Microsoft Power Pointاحلصول عىل شهادة املشاركة يف دورة 

 – 20/4/2015قسم احلاس بات /لكية الرتبية للبنات من 

22/4/2015. 

 

المة اللغة العربية / المشاركة في دورة س

-4التعليم المستمر/ جامعة بغداد للفترة من 

8/11/2018 . 
تأ ييد حضور احتفالية يوم الطفل العاملي يف خمترب الطفل / قسم الاقتصاد 

 . 22/11/2017املزنيل يف 
( للصفوف 34المشاركة في الدورة )

في مركز   Google Classroomالتعليمية 

-30تروني ابن سينا للتعليم االلك

31/1/2019. 
تأ ييد حضور لدلورة التخصصية الثانية املوسومة )متكني املرأ ة يف املشاريع 

. اخلاصة بوحدة  2018 /1 /17احلقيبة املدرس ية أ منوذجا (/  –الصغرية 

 التأ هيل والتوظيف واملتابعة  /لكية الرتبية للبنات .

 

المشاركة في فعاليات مهرجان لقاء األشقاء 

.في  12/2018/ 30-26 العرب من

المحطة العالمية للسكك الحديدية  ،جامعة 

 الكرخ للعلوم
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تأ ييد حضور الورشة العلمية املوسومة )الاقتصاد املزنيل ودوره يف تمنية 

 . 11/3/2018اجملمتع يف ظل العوملة( يف 

تنظيم قاعة المكتبة المركزية / جامعة بغداد / لالحتفال 

دراسات المسائية في بإعالن نتائج القبوالت لل

16/11/2017 . 

يف قسم   Microsoft Excelاحلصول عىل شهادة مشاركة  يف دورة 

 . 5/4/2018 -1/4/2018احلاس بات /لكية الرتبية للبنات من 
 

تأ ييد حضور احملارضة العلمية لوحدة التعلمي املس متر يف لكية الرتبية 

يف كتابة الرسائل . املوسومة )القواعد ال ساس ية 1/4/2018للبنات/

 والاطارحي وما هو الاقتباس املسموح وغري املسموح (  

 

  

تقان ال عامل  تأ ييد حضور ادلورة التخصصية السادسة املوسومة ) همارات ا 

. اخلاصة بوحدة  2/4/2018اليدوية  الستامثرها يف سوق العمل( 

 التأ هيل والتوظيف واملتابعة / لكية الرتبية للبنات .

 

  

 

 

تأ ييد حضور يوم التصممي الثاين املوسوم )معنا تربز همارتك ويزداد متزيان ( 

 . 2/5/2018اخلاص بوحدة التأ هيل والتوظيف / لكية الرتبية للبنات يف 
 

مراقبة الطالبات يف القاعات الامتحانية )الامتحان الهنايئ ( يف قسم 

 (.2018-2017اجلغرافية لس نة  
 

املوسومة )فرصتك مع التأ هيل امضن ( اخلاصة تأ ييد حضور ورشة العمل 

بوحدة التأ هيل والتوظيف واملتابعة / لكية الرتبية للبنات يف 

11/12/2018 . 

 

تأ ييد حضور ورشة العمل املوسومة )كيف تطور همارتك يف البحث العلمي 

 . 23/1/2019والنرش العاملي ( يف 
 

ال ول(عىل قاعة تأ ييد حضور ملهرجان التأ هيل والتوظيف الس نوي )

 . 27/1/2019الروضة /يف 

 

شهادة مشاركة يف همرجان التأ هيل والتوظيف الس نوي )ال ول( حتت 

 . 27/1/2019عنوان )اعرض همارتك واحصل عىل وظيفتك ( يف 
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 تاسعا: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم 

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
اس تخدام ال مقشة الصناعية يف املعطف الطيب النسايئ)الصدرية  1

 )حبث مس تل(. ( أ منوذجا

 2017 مقبول للنرش/جمةل الرتبية للبنات 

2    

 

 

 

 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها

 

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 ضور(ح/بحث/بوستر)

الندوة العلمية لقسم رياض األطفال الموسومة  1

 )المسؤولية االجتماعية لطالبات الجامعة ( 

 حضور لكية الرتبية للبنات   20/11/2017

الندوة العلمية لقسم علوم القران  2

أسباب   -الموسومة)ظاهرة التفكك األسري 

 ومعالجات ( 

 حضور  لكية الرتبية للبنات 20/12/2017

ندوة العلمية الثانية لقسم االقتصاد المنزلي ال 3

 الموسومة )طفل اليوم اشراقة الغد (

 حضور لكية الرتبية للبنات 27/12/2017

العلمية / لقسم االقتصاد المنزلي/ الحضور للندوة  4

الموسومة )االقتصاد المنزلي نموذج للحياة 

 العصرية ( .

 حضور  لكية الرتبية للبنات   21/1/2018

احلضور للندوة العلمية / قسم اللغة العربية /املوسومة  5

) التخطيط والس ياسات اللغوية يف العراق والعامل 

 العريب(.

 حضور لكية الرتبية للبنات  12/2/2018

املؤمتر العلمي ال ول /قسم الاقتصاد املزنيل / املوسوم  6

)رؤية مس تقبلية لالقتصاد املزنيل يف ظل حتدايت 

 العرص ( . 

 حضور لكية الرتبية للبنات  4/4/2018

 /قسم الاقتصاد املزنيل  حضور الندوة اال رشادية 7

 املوسومة )تعزيز القمي الاجيابية وتمنية الشخصية( . 

 حضور  لكية الرتبية للبنات  19/4/2018

مؤمتر ادلراسات العليا /شعبة ادلراسات العليا املوسوم  8

 ) ادلراسات العليا طموح وحتدي( .

لكية الرتبية   19/4/2018

 للبنات 

 حضور 

املؤمتر الس نوي لقسم علوم القران املوسوم)املناجه  9

 ادلراس ية الرشعية بني الواقع والطموح( 

 حضور   لكية الرتبية للبنات  30/4/2018
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آفاق  10 الندوة العلمية لقسم الاقتصاد املزنيل املوسومة )أ

بلية التعاون مع سوق العمل خللق فرص مس تق 

 خلرجيات الاقتصاد املزنيل(. 

 حضور لكية الرتبية للبنات  27/1/2019

املؤمتر العلمي اخلامس لقسم اخلدمة الاجامتعية  11

املوسوم)التأ هيل اجملمتعي وبناء ادلوةل يف العراق : 

 اال شاكليات واخليارات( 

 حضور لكية الرتبية للبنات 24/2/2019

      

 

 

 

 

 ر ، الجوائز  و شهادات التقديرحادي عشر: كتب الشك

 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
بمناسبة اليوبيل  انجاز المعرض العلميتقدير للمساهمة في شكر و 1

 .الذهبي لجامعة بغداد 

 23/4/2007 لكية الرتبية للبنات

فالية يوم احت في المشاركةتقدير للجهود المبذولة خالل شكر و 2

 .قتصاد المنزلي الا الجامعة في قسم

 4/2008 /29 لكية الرتبية للبنات

مقدم من مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  تقديرشكر و 3

 بمناسبة الشامل التشكيليمعرض ال إقامة فيللجهود المبذولة 

 .األغر بيومها الجامعة احتفاالت

مساعد رئيس اجلامعة 

 للشؤون العلمية

23 /4 /2008 

 الواجبات إدآء في الشديد والتفانيتقدير للجهود المبذولة شكر و 4

بكل دقة وأمانة للفصل الدراسي األول لعام  عاتقكم الملقاة على

2008-2009 . 

 2009/ 3/2 لكية الرتبية للبنات

 لالحتفالية والتنظيم اإلعداد خاللللجهود المبذولة  تقديرشكر و 5

 ث المرأة في كلية التربية للبنات التي أقامتها وحدة بحو

 2009/ 4/ 2 لكية الرتبية للبنات

 إقامة في الفعالة والمساهمة المبذولة للجهودشكر وتقدير  6

  المنزلي االقتصاد لقسم المعرض السنوي

 19/4/2010 لكية الرتبية للبنات

 المعرضتقدير للجهود المبذولة خالل المشاركة في شكر و 7

 .المنزلي قتصاداال لقسم السنوي

 2011/ 5/4 لكية الرتبية للبنات

في قسم  كاملة المجانية نقل فيتقدير للجهود المبذولة شكر و 8

 .االقتصاد المنزلي وعمل جرد بكافة محتوياتها 

 2011/ 13/6 لكية الرتبية للبنات

 لألعمال اليدوية   الفني المعرض فيتقدير للجهود المبذولة شكر و 9

النحت في قسم النشاط الرياضي والفني بجامعة والسيراميك و

 .بغداد 

 2011/ 19/12 لكية الرتبية للبنات

 النشاطات لقسم معرض إقامةشكر وتقدير للجهود المبذولة في  10

 االقتصاد المنزلي

 15/4/2012 لكية الرتبية للبنات

شكر وتقدير مقدم من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  11

 منتسبي جامعة بغداد لكافة

وزارة التعلمي العايل 

 والبحث العلمي
24/2/2014 
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من  2013/2014شكر وتقدير للجهود المبذولة للعام الدراسي  12

خالل النشاطات في) يوم الجامعة ،يوم الطفل العالمي،عيد 

بقسم ،ورشة موسعة عن االتيكيت ،افتتاح المعرض الخاص األم

فة األعمال المكلفين بها بكل دقة االقتصاد المنزلي،وانجاز كا

 وأمانة  

 لكية الرتبية للبنات

 

 

 

 

19/6/2014 

شكر وتقدير للجهود المبذولة في انجاز اللجنة التحضيرية في  13

إقامة المعرض الخاص بنتاجات قسم االقتصاد المنزلي لالحتفال 

 بيوم المرأة 

 16/3/2015 لكية الرتبية للبنات

العملية التعليمية للعام  إلنجاح المبذولة للجهودشكر وتقدير  14

  2017/2018الدراسي 

 31/12/2018 لكية الرتبية للبنات

للهوايات  األشقاء لقاءمهرجان  للمشاركة في ريةتقدي شهادة 15
 والحرف المتنوعة

وزير الثقافة والس ياحة 

 والآاثر 

26- 

30/12/2018 

 

 

 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة

 

 النشر ومكان سنة م الكتابأس ت

   

   

   

   

   

   

 

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيهاثاني عشر : 

 السنة المكان العضوية ت
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


