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 السيرة الذاتية والعلمية
 

 

 هالة عبد المنعم ياسين محمد الشيخلي  االســــــــــــم  الرباعي واللقب :

 16/5/1972-بغداد  : تاريخ ومكان الميـالد

 مسلمة  :الديـــــــــــانة 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 اقتصاد منزلي التخصص العام  :

 وتغذية غذاءالتـخـصــص  الدقيق  :   

 جامعة بغداد / الجادرية    : عنوان العمل 

  07902546950   الهاتف النقال :

 _yahoo.com72009hala@ البريد أاللكتروني : 

 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية 

 
 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 1994 االقتصاد المنزلي كلية التربية للبنات جامعة بغداد بكالوريوس

 2010 االقتصاد المنزلي كلية التربية للبنات جامعة بغداد الماجستير

     

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي  ●

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

-2005ومن 1999-1994 قسم االقتصاد المنزلي /كلية التربية للبنات  مساعد باحث 1

2010 

  25/7/2010 قسم االقتصاد المنزلي /كلية التربية للبنات  مدرس مساعد 2

 21/9/2015 قسم االقتصاد المنزلي /كلية التربية للبنات مدرس 3

4    

 

 

 

 

mailto:hala_72009@yahoo.com
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  ●

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

 ولحد االن 2005 جامعة بغداد  كلية التربية للبنات  1

2    

3    

4    

5    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التي قام بتدريسها ●
 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1995-1994 احياء مجهرية /عملي االقتصاد المنزلي  1

 1997-1996 تغذية طفل /عملي  االقتصاد المنزلي  2

 2006-2005 تغذية طفل /عملي  االقتصاد المنزلي  3

 ولحد االن  2010 احياء عام /عملي  االقتصاد المنزلي  4

 ولحد االن 2010 احياء مجهرية /عملي  االقتصاد المنزلي  5

 ولحد االن2010 تغذية عالجية /عملي االقتصاد المنزلي  6

 2011_2010 ندوة علمية )سيمنار ( االقتصاد المنزلي  7

 2016_2015 صناعات غذائية /عملي /مسائي االقتصاد المنزلي  8

 2016-2015 تجارب غذائية /عملي /مسائي االقتصاد المنزلي  9

10    

 

 خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها: ●
 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت
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1    

2    

 ( التي ناقشها سادساً: ) االطاريح ، الرسائل ●

 

 تاريخ المناقشة القســـم الشهادة و التخصص  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

   سابعا: )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومها 

 الرسالةاسم األطروحة  أو   ت

 البحثاو

اسم الطالبة/ 

 اوالمجلة

 الشهادة

 التخصص و

 تاريخ  القســـم

 التقويم

      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 ثامنا : األنشطة العلمية األخرى  ●
 

 خارج الكلية داخل الكلية
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 االمتحانية )االمتحان النهائي (مراقبة الطالبات في القاعات 

 (2012-2011(و)2011-2010في قسم الجغرافية لسنة  

 (2013-2012وقسم علوم القران لسنة )

المشاركة في دورة اللغة العربية /قاعة التعليم المستمر 

2011 

 معرض االقتصاد المنزلي

 2012قاعة الحكيم /كلية التربية للبنات /

 للتاهيل التربوي 157المشاركة في الدورة 

 2011قاعة التعليم المستمر 

 احتفالية المولد النبوي تحت شعار )خدام رسول هللا (

 2012كلية التربية للبنات 

معرض الجامعة /قاعة النشاط الرياضي والفني جامعة بغداد 

2011 

مهرجان العسل السنوي /جمعية النحاليين العراقيين / كلية 

 2012تربية للبناتال

 معرض االقتصاد المنزلي 

 2012قاعة النشاط الرياضي والفني /

 المهرجان الرابع للمولد النبوي /قسم علوم القران

 2013كلية التربية للبنات 

الفعالية  المركزية االعالمية الجامعية بعنوان )االسبوع 

 االعالمي الجامعي الثاني (

 2012قاعة الحكيم 

في ورشة عمل االقتصاد المنزلي )المشاكل  حضور ومشاركة

 2013التغذوية لالطفال دون سن الخامسة (

 االطالع على كتب الخاصة بالتغذية في معرض الكتاب 

 2012قاعة المكتبة المركزية 

حضور مهرجان العسل العاشر لجمعية النحاليين تحت شعار 

 تعزيز دور المراة في االقتصاد

 2013كلية العلوم للبنات 

المشاركة في لجنة الغذاء والتغذية التي تشكلت بمناسبة عقد 

الندوة العلمية لقسم االقتصاد المنزلي والموسومة )افاق قسم 

 االقتصاد المنزلي(

حضور ورشة عمل ورشة عمل قسم الخدمة االجتماعية/ التنمية 

 االجتماعية بالعراق

2013 

بمناسبة المشاركة في لجنة الغذاء والتغذية التي تشكلت 

 االحتفالية بيوم الجامعة

 حضور المعرض السنوي لقسم العلوم النفسية والتربوية

 2014كلية التربية للبنات 

المشاركة في دورة تدريبية في سالمة اللغة العربية 

 14-18/10/2018 

 قتصاد المنزلي بمناسبة عيد االمحضور احتفالية قسم اال

 2014كلية التربية للبنات 

  research gate & google scholarدورة تدريبية في 

 26-29/11/2018 

 قسم االقتصاد المنزلي بعنوان االتكيت لحضور ورشة عم

2014 

المشاركة في ورشة عمل بعنوان مواصفات المختبر الجيد

 8/12/2018 

الحصول على شهادة مشاركة في برنامج حكمة لتشغيل طاقات 

 االنسان

2015 

 

ساعة حرة لطالبات قسم االقتصاد المنزلي بعنوان )فوائد اعداد 

 األغذية المخمرة (

 

في قسم  power pointالمشاركة في دورة تعلم برنامج الـ 

 2016كلية التربية للبنات–الحاسبات 

 

منار بعنان استخدام الصموغ النباتية في تصنيع بعض إقامة س

 األغذية القشدية

1/2/2017 

 

 



 

 

 
5 

 
  

 

عمل بعنوان أنواع اواني الطهي المصنوعة من إقامة ورشة 

 مواد مختلفة فوائدها واضرارها

30/3/2017 

 

حضور مهرجان قسم االقتصاد المنزلي الثالث العلمي يوم 

6/4/2017 

 

 إقامة حلقة نقاشية بعنوان المضادات الحيوية

 6/4/2017في يوم 

 

حضور حلقة دراسية لقسم اإلنكليزي عن طرق التدريس 

 والمناهج

11/11/2017 

 

 حضور احتفالية يوم الطفل العالمي

28/11/2017 

 

حضور حلقة نقاشية عن القراءة الرقمية واثرها على الدماغ 

 والذاكرة

29/11/2017 

 

حضور احتفالية لقسم اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة 

 العربية

20/12/2017 

 

نادين محمد بعنوان العيوب حضور مناقشة طالبة الماجستير 

 المظهرية للمعطف الطبي

28/12/2017 

 

حضور مناقشة طالبة الماجستير رشا علي بعنوان إيجاد مقايس 

 جديدة لالجسام العراقية

9/1/2018 

 

االقتصاد المنزلي ودوره في المشاركة في ورشة عمل بعنوان 

 تنمية المجتمع في ظل العولمة

  /3 /2018 

 

أسس العمل المختبري في المشاركة في دورة تدريبية  بعنوان 

 المختبرات الكيميائية والبايولوجية

       /4 /2018 

 

إقامة سمنار بعنوان تدعيم الخبز المختبري ببعض أنواع التوابل 

 المتوفرة محليا  

 12/12/2018في 

 

المشاركة في مهرجان التأهيل و التوظيف األول تحت شعار 

 مهارتك و احصل على وظيفتك فياعرض 

27/1/2019 
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 تاسعا: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم  ●

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

دراسة تأثير بكتريا حامض الالكتيك العالجية في  1

 نمو بعض انواع البكتريا المرضية .)بحث مستل(

 التربية للبناتمجلة 

 (1العدد) 

2012 

الخواص النوعية لمنتج الرز والشرش المخمر  2

 ببكتريا حامض الالكتيك.)بحث مستل(

 مجلة الكوفة للعلوم الزراعية 

 (1( ملحق العدد )5المجلد )

2013 

3 -Effect of storage of therapeutic 

product on LAB bacteria counts and 

acidity مستل(.)بحث   

Pakistan journal of 

nutrition14 (6), 366-369, 

2015 

تقويم القدرة التخمرية لخميرة الخبز التجارية  4

 وتأثير تركيز الملح على نفاشية الصمون المنتج

المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية 

 109-95, 7المستهلك 

2015 

استخدام ماء نقع الحمص في تخمير العجين  5

 وتأثيره في الصفات النوعية لخبز اللوف

جامعة  –مجلة كلية التربية للبنات 

 بغداد ,مقبول للنشر

2015 

6 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 nature 

2017 

 

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    
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 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها ●

 
 نوع المشاركة مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 )بحث/بوستر

 حضور(/

 كلية التربية للبنات 28/1/2013 احتفالية المولد النبوي الشرف المقام  1

 قسم علوم القرآن

 حضور

الورشة العلمية التخصصية  )المشاكل   2

 التغذوية  لألطفال دون سن الخامسة(

 كلية التربية للبنات 19-20/2/2013

 قسم االقتصاد المنزلي

 عمل ورقة 

)التلوث في مدينة بغداد الندوة العلمية الرابعة  3

 األسباب والمعالجات(

 كلية التربية للبنات 26/3/2013

 قسم الجغرافية

 حضور

ندوة )رفع الوعي الوطني بالمسؤولية   4

 المجتمعية(

الجهاز المركزي  27/8/2013

للتقييس والسيطرة 

 النوعية

 حضور

حضور في المؤتمر العلمي الثالث الذي عقده  5

العلمي العربي )علوم  مركز احياء التراث

 الحيوان بين التراث والمعاصرة(

 حضور مركز احياء التراث 25-26/12/2013

الحضور بالندوة العلمية الموسومة )فلسفة في  6

 الذكاء االصطناعي(

 حضور كلية التربية للبنات 24/2/2014

الحضور في المؤتمر العلمي الدولي الذي عقد  7

 في كلية التربية للبنات

 حضور كلية التربية للبنات 14/5/2014

المشاركة بورقة عمل في الندوة العلمية  8

السادسة لقسم االقتصاد المنزلي الموسومة 

 )دور االسرة في المجتمع العراقي الحديث(

 ورقة عمل كلية التربية للبنات 11/11/2014

المشاركة في الورشة العلمية األولى  9

الموسومة )تصنيع أنواع مختلفة من 

 المعجنات )تصنيع الكيك(( ورقة عمل 

 ورقة عمل كلية التربية للبنات 15/1/2015

الحضور في الورشة العلمية الهوية وحقوق  10

المواطنة خيارات من اجل تعزيز التعايش 

 لي واستدامة التنمية في قسم االقتصاد المنز

 حضور كلية التربية للبنات 26/2/2015

المشاركة في دورة تعليم اللغة اإلنكليزية  11

 جامعة بغداد   -المقامة في مركز الحاسبة 

  كلية التربية للبنات 11-15/10/2015

المشاركة في دورة صيانة الحاسبات المقامة  12

 في قسم الحاسبات في كلية التربية للبنات

  التربية للبناتكلية  5/10/2015

 لجنة تشريفات كلية التربية للبنات 29/12/2015المشاركة في لجنة التشريفات في الورشة  13
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العلمية التاسعة المقامة في قسم االقتصاد 

 المنزلي الموسومة )العناية بصحة المرأة(

 

 powerالمشاركة في دورة تعلم برنامج الـ  14

point  كلية التربية للبنات-في قسم الحاسبات 

18-20/4/2016   

 Google scholarالمشاركة في دورة الـ  15

في مركز التطوير والتعليم المستمر جامعة 

 بغداد

22 /11 / 2015   

المشاركة في الدورة التأهيلية لنظام جودة  16

 واعتماد المختبرات في كلية العلوم للبنات

2-3 /2 /2016   

المشاركة بورقة عمل في الندوة العلمية  17

األولى بقسم االقتصاد المنزلي وعنوانها 

 االقتصاد المنزلي وقضايا تكنولوجيا العصر

 ورقة عمل كلية التربية للبنات 2016  / 1 / 4

المشاركة بورقة عمل في الندوة العلمية الثانية  18

بقسم االقتصاد المنزلي بعنوان االقتصاد 

 والتنمية البشرية المستدامةالمنزلي 

 ورقة عمل كلية التربية للبنات 2016/ 3 / 23

حضور ندوة لعلوم القران عن ظاهرة التفكك  19

 االسري األسباب والمعالجة

 

 كلية التربية للبنات 2017/12/20

 قسم علوم القران

 حضور

االقتصاد المنزلي نموذج حضور ندوة بعنوان  20

 للحياة العصرية

 كلية التربية للبنات / 1 /2018

 قسم االقتصاد المنزلي

 حضور

هدفنا تاهيلك حضور في ندوة بعنوان  21

 ونجاحك يميزنا

 كلية التربية للبنات /1 /2018

 قسم االقتصاد المنزلي

 حضور

حضور مؤتمر بعنوان المشكالت االجتماعية  22

 في المناطق المتاثرة بالنزاع / حالة العراق

 التربية للبناتكلية  2018/ 2/

 قسم الخدمة االجتماعية

 حضور

التفاعل الداللي في حضورمؤتمر بعنوان   23

 دراسة النص

 كلية التربية للبنات 2018/ 3/

 قسم اللغة العربية

 حضور

المناهج الدراسية حضور مؤتمر بعنوان  24

 الشرعية بين الواقع والطموح

 كلية التربية للبنات / 2018/4

 قسم علوم القران

 حضور

رؤية مستقبلية حضور مؤتمر بعنوان  25

 لالقتصاد المنزلي في ظل تحديات العصر

 كلية التربية للبنات / 2018/4

 قسم االقتصاد المنزلي

 حضور

تعزيز القيم اإليجابية حضور ندوة بعنوان  26

 وتنمية الشخصية

 كلية التربية للبنات / 2018/4

 قسم االقتصاد المنزلي

 حضور

حضور ندوة في إمكانيات استثمار الهضبة  27

 الغربية 

13/11/2018   

   6/11/2018 حضور ندوة في الحوسبة و فلسفة العلوم  28

حضور ندوة في الكشف المبكر لسرطان  29

 الثدي

4/12/2018   

 حضور كلية التربية للبنات 2019/1/24حضور الندوة العلمية لقسم علوم القران  30
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بعنوان توظيف السنة النبوية في عالج 

 المشكالت العصرية 

 

 

 قسم علوم القران

الحضور في ندوة قسم االقتصاد المنزلي  31

بعنوان آفاق التعاون مع سوق العمل لخلق 

فرص مستقبلية لخريجات قسم االقتصاد 

 المنزلي 

 كلية التربية للبنات 27/1/2019

 فسم االقتصاد المنزلي

 حضور

 

 حادي عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير ●

 
 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

شكر وتقدير للمساهمة في اغناء مكتبة الكلية ببعض المصادر  1

 العلمية واالنسانية.

 12/12/2005 كلية التربية للبنات

وتقدير للجهود المبذولة خالل تزويد مكتبة قسم االقتصاد شكر  2

 المنزلي وقسم الخدمة االجتماعية بكتب قيمة.

 5/2010 /12 كلية التربية للبنات

شكر وتقدير للجهود المبذولة خالل المشاركة في معرض الغذاء  3

 والتغذية في قسم االقتصاد المنزلي في الكلية.

 2011/ 5/ 3 كلية التربية للبنات

شكر وتقدير للجهود المبذولة إلنجاح الندوة العلمية السادسة لقسم  4

 االقتصادالمنزلي في الكلية.

 2012/ 28/5 كلية التربية للبنات

شكر وتقدير للجهود المبذولة واالنضباط العالي والدوام ليوم  5

 السبت

 2013/ 3/ 5 كلية التربية للبنات

شكر وتقدير للمشاركة في مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية  6

 المقام من قبل قسم االقتصاد المنزلي  2013لعام 

 9/5/2013 كلية التربية للبنات

شكر وتقدير للجهود المبذولة خالل المشاركة في التحضير  7

 .2013لمهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 

 2013/ 17/6 كلية التربية للبنات

شكر وتقدير مقدم من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  8

 لكافة منتسبي جامعة بغداد

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

 العلمي

24/2/2014 

 2014/ 20/3 كلية التربية للبنات شكر وتقدير للجهود المبذولة خالل العمل في لجنة المشتريات. 9

 2014/ 19/6 كلية التربية للبنات المبذولة خال المشاركة في يوم الجامعة.شكر وتقدير للجهود  10

شكر وتقدير للجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية للدراسات  11

 2015-2014األولية 

 20/10/2015 كلية التربية للبنات

مكتب رئيس  شكر وتقدير من مكتب رئيس الوزراء 12

 الوزراء

4/9/2016 

 26/5/2016 كلية التربية للبنات إلقامة مهرجان قسم االقتصاد المنزلي شكر وتقدير 13

 

   شكر و تقدير من رئيس القسم النهاء مهام مقررية القسم  14
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 عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة نيثا ●

 

 سنة ومكان النشر أسم الكتاب ت

   

   

   

   

   

   

 

 

 عشر : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيها ثالث ●

 

 السنة المكان العضوية ت
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  


