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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

   وفاء جاسم سلمان علي الدليمي  :  الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

 24/12/1978الكرخ  -بغداد  : الميـالد ومكان تاريخ 

  مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 غير متزوجة الحالة الزوجية :

 اقتصاد منزليالتخصص العام  : 

 غذاء وتغذية :    الدقيق  صــالتـخـص

 كلية التربية للبنات /جامعة بغداد:       عنوان العمل

 07816175552 :  الهاتف النقال

                       :        

 wafaajasim2017@gmail.com : كترونيأاللالبريد 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

  بكالوريوس

 

 2003 اقتصاد منزلي التربية للبنات جامعة بغداد

 2011 اقتصاد منزلي التربية للبنات جامعة بغداد ماجستير

 

 

    

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2008 – 2006 جامعة بغداد / لكية الرتبية للبنات م . مالحظ 1

 2011 - 2008 جامعة بغداد / لكية الرتبية للبنات  طالبة ماجس تري  2

 2014 - 2011 جامعة بغداد / لكية الرتبية للبنات تدريس ية /مدرس مساعد 3

 2019 – 2014 جامعة بغداد / لكية الرتبية للبنات تدريس ية / مدرس 4
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 صورة
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 2017 – 2006 جامعة بغداد لكية الرتبية للبنات  1

2    

3    

4    

5    

 بتدريسها ماق لتيارابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2016 – 2006 العميل )مرحةل اثلثة(حفظ الاغذية  الاقتصاد املزنيلقسم  1

 2008 - 2006 )مرحةل رابعة(تصممي الزنل  قسم الاقتصاد املزنيل 2

  2018, 2017 , 2012 كميياء الاغذية العميل )املرحةل الثانية( قسم الاقتصاد املزنيل 3

 2016 – 2012 )املرحةل الرابعة(التغذية العالجية العميل  قسم الاقتصاد املزنيل  4

 2019– 2011 تغذية الطفل العميل )مرحةل اثلثة( قسم الاقتصاد املزنيل 5

 2019 – 2017 اهجزة املزنل العميل )مرحةل اوىل( قسم الاقتصاد املزنيل  6

 2019 -2016  (صناعات غذائية )مرحةل رابعة قسم الاقتصاد املزنيل  7

 :، الرسائل ( التي أشرف عليها االطاريح )خامساً: 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

   اليوجد 

    

    

 ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشهاسادساً: 

 

الشهادة و  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

     اليوجد 1

2      



3 

 

3 

 

 )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومهاسابعا: 

اسم األطروحة  أو  الرسالة او  ت

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

الشهادة و 

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 التقويم

     اليوجد 1

2      

3      

4      

5      

 

 

 

  ألخرىاثامنا : األنشطة العلمية  

 

 خارج الكلية داخل الكلية

  2012معرض الاقتصاد املزنيل /قاعة احلكمي/لكية الرتبية للبنات

 

 

 

 

 

الثقافي  دورة تأهلية الستخدام الحاسوب /المركز

 2008االوربي/كلية العلوم للبنات 

احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار )خدام  

 2012كلية التربية للبنات  الرسول واله(

 

 

 

 

 

 

قاعة النشاط الفني والرياضي  معرض الجامعة /

 2011جامعة بغداد /

ل السنوي / جمعية النحالين العراقيين / كلية مهرجان العس

 2012التربية للبنات 

قاعة النشاط الفني  معرض قسم االقتصاد المنزلي /

 2012والرياضي 

املهرجان الرابع للمولود النبوي / قسم علوم القرآ ن / لكية الرتبية 

 2013للبنات 

الفعالية المركزية االعالمية الجامعية بعنوان 

حكيم قاعة ال الثاني ( )االسبوع االعالمي الجامعي

2012 

عن كيفية ملئ اس امترة تقيمي الاداء للتدريسني حضور ورشة 

 2012 لضامن اجلودة /لكية الرتبية للبنات 

االطالع على كتب ضمن االختصاص في معرض 

 2012 المركزيةالكتاب/قاعة المكتبة 

حضور ورشة معل ) واقع اخمللفات اخلطرة يف العراق ( لكية 

 2012الهندسة حتت شعار )بيئة خالية من التلوث( 
التي  Windows 7الشتراك في دورة نظام التشغيلا

 2014كلية التربية للبنات  /اقامها قسم الحاسبات 

)دور معايري حضور حمارضة ملدير اداء التقومي يف وزارة التعلمي 

الاعامتد الااكدميي يف حتقيق متطلبات جودة التعلمي العايل والمتزي 

2013 

المشاركة في الدورة الثانية والسبعون بعد المئة 

 2013للتأهيل التربوي / قاعة التعليم المستمر 

حضور ومشاركة يف ورشة معل قسم الاقتصاد املزنيل )املشالك 

 2013سة (التغذوية لالطفال دون سن اخلام 

المشاركة في الدورة السادسة واالربعون بعد المئة 

 2013للغة العربية / قاعة التعليم المستمر 

حضورهمرجان العسل العارش مجلعية النحالني حتت شعار )تعزيز 

 2013دور املرآ ة يف الاقتصاد /لكية العلوم للبنات 

مشاركة في اسبوع االعالم الجامعي الرابع / جامعة 

 2014بغداد 
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حضور همرجان محةل س يد الشهداء "ع"الوطنية للحفاظ عىل 

البيئة العراقية حتت شعار )العراق ابحلسني "ع" امجل / مركز 

حبوث السوق وحامية املس هتكل ابلتعاون مع وزارة الاعامر 

  2013والاساكن

المشاركة في دورة الترقيات العلمية في كفاءة 

الحاسبة الجامعة /مركز  الحاسوب الخاصة باساتذة

المكتب االستشاري لنظم المعلومات -االلكترونية

 2014والحاسبات 

لكية /حضور املعرض الس نوي لقسم العلوم النفس ية والرتبوية 

 2014الرتبية للبنات 

 2014الحصول على حساب في المكتبة االفتراضية 

لكية /حضور احتفالية قسم الاقتصاد املزنيل مبناس بة عيد الام 

 2014الرتبية للبنات 

العمل مع فريق مركز استقراء للبحوث والدراسات 

في االستفتاء الشعبي لميثاق الشرف الوطني الذي 

 2012تبنته منظمات المجتمع المدني 

حضور ورشة معل يف قسم الاقتصاد املزنيل 

 2014)االتيكيت(

ناشطة في منظمة نور الحياة لالغاثة االنسانية 

2011 

ورشة معل قسم اخلدمة الاجامتعية )التمنية الاجامتعية  حضور

 2013يف العراق( 

المشاركة في لجنة الغذاء والتغذية التي تشكلت 

بمناسبة عقد الندوة العلمية لقسم االقتصاد المنزلي 

  2014والموسومة)افاق االقتصاد المنزلي(

 مراقبة الطالبات يف قاعات الامتحاانت الهنائية :    
 ( 2012_2011اجلعرافية لس نة )قسم 

 (2014_2013( و )2013_2012قسم علوم القرآ ن لس نة)

المشاركة في لجنة الغذاء والتغذية التي تشكلت 

 بمناسبة االحتفالية بيوم الجامعة

الارشاف عىل طالبات املرحةل الرابعة خالل فرتة التطبيق يف 

 2015, 2014,  2013,  2012املدارس للس نوات :)

,2016 ,2017  ,2018) 

المشاركة في لجنة الغذاء والتغذية لغرض نماذج 

 2014متنوعة من الكيك والمعجنات الصحية 

حضور ورشة معل )الاستامثر الامثل الوقات الفراغ دلى 

 2013طالبات لكية الرتبية للبنات (

  Microsoftالمشاركة في دورة قسم الحاسبات 

Excel 2010  ولغاية 27/11/2016بتاريخ 

1/12/2016 

حضور ندوة وحدة التعلمي املس متر بعنوان )الاهداف السلوكية 

 2011واثرها يف تمنية جودة التعلمي العايل (/لكية الرتبية للبنات 

 Microsoftالمشاركة في دورة قسم الحاسبات 

PowerPoint 2010  ولغاية  30/4/2017بتاريخ

3/5/2017 

واملوسومة )الامن الغذايئ حضور الندوة العلمية لقسم اجلغرافية 

 11/1/2017يف العراق( بتارخي 

المشاركة في دورة مركز التطوير والتعليم المستمر 

Google scholar الترقية العلمية بتاريخ  ألغراض

13/12/2016 

 

 

 

حضور ورشة معل للمدرس يرسى شاكر محمد جواد يف قسم 

اخلياطة الاقتصاد الزنيل )اخلياطة املزنلية (يف قاعة 

21/4/2016 

المشاركة في الدورة التدريبية في قبرص والموسومة 

 19/2/2017)االتيكيت والبرتوكول( يتاريخ 

القاء حمارضة علمية يف حلقة نقاش ية يف قسم الاقتصاد املزنيل / 

لكية الرتبية للبنات واملوسومة )السمنة وحبوب النحافة مالها وما 

 26/4/2017علهيابتارخي

المشاركة في المحاضرة الفديوية في مركز التطوير 

والموسومة حول المجالت ذات  والتعليم المستمر

  31/10/2016التأثير بتاريخ 

امراض النبات والسموم  الإدارةحضور الندوة الوطنية الاوىل 

الفطرية يف لكية الزراعة /قسم وقاية النبات واملوسومة )الافاق 

الامراض النباتية ومسبباهتا ومنتجاهتا الايضية  املس تقبلية الدارة

 2/5/2017من اجل غذاء خايل من امللواثت (بتارخي 

المشاركة في الدورة التأهيلية في نظام الجودة 

واعتماد المختبرات التي اقامها قسم ضمان الجودة 

 3- 2واالداء الجامعي / رئاسة جامعة بغداد للفترة 

 ة العلوم للبناتوالتي اقيمت في كلي 2/2016/
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حضور ورشة العمل للمدرس وداد فاضل عباس يف قسم 

الاقتصاد املزنيل واملوسومة )امهية مضادات الاكسدة يف الغذاء 

 17/3/2016(بتارخي 

مع  المشاركة في دورة ) كورسات االونالين

الجامعات االمريكية والبريطانية واالسترالية( التي 

اقامها مركز التطوير والتعليم المستمر  بتاريخ 

20/12/2017  

املقامة  Microsoft power point 2010املشاركة يف دورة 

 – 18يف قسم احلاس بات يف لكية الرتبية للبنات للفرتة 

20/4/2016 

التي اقامها الفريق المشاركة في الورشة التدريبية 

الدولي للسلم االجتماعي وكانت الورشة بعنوان ) 

 25/10/2017اساسيات التعايش السلمي ( بتاريخ 

املشاركة يف الندوة العلمية الاوىل لقسم الاقتصاد املزنيل 

 4/1/2017واملوسومة )املراة والطفل وملواثت البيئة( بتارخي 

الكهرباء  حضور الحلقة النقاشية التابعة لوزارة

ان ) اهمية االستثمار في مجال خدمة وكانت بعنو

والتي  27/12/2017وجباية الكهرباء ( بتاريخ 

اقيمت على قاعة مركز بحوث السوق وحماية 

 المستهلك 

القاء حمارضة علمية يف حلقة نقاش ية يف قسم الاقتصاد املزنيل 

واملوسومة )اغذية الرضع بني الواقع والطموح ( بتارخي 

30/3/2017 

المشاركة الفعلية في دورة سالمة اللغة العربية في 

 – 11مركز التعليم والتطوير المستمر بتاريخ 

15/11/2018 

القاء مسنار يف قسم الاقتصاد املزنيل /لكية الرتبية للبنات 

واملوسوم )اس تخدام مواد نباتية مدرة للحليب دلى عينة من 

 1/2/2017النساء املرضعات بتارخي 

 

حضور ورشة العمل اليت اقاهما قسم اجلغرافية واملوسومة 

 5/4/2017)التصحر وتدهور الارايض يف العراق( بتارخي 

 

 واملوسومةحضور احللقة النقاش ية يف قسم اللغة الانلكزيية 

(Introduction to corpus Linguistics)   بتارخي

26/12/2016 

 

 

 

 
التا هيل والتوظيف احلضور يف ورشة العمل اخلاصة بوحدة 

واملوسومة )همارات النجاح مفتاحك لسوق العمل( بتارخي 

23/3/2017 

 

 

املشاركة يف املهرجان الثقايف الثالث لقسم الاقتصاد املزنيل 

 6/4/2017واذلي اقمي يف لكية الرتبية للبنات بتارخي 

 

لقاء حمارضة علمية يف ورشة معل )الساعة احلرة( واملوسومة 

وعالقته ابمحلل وآ عراضه وطرق عالجه( يف قسم  )داء القطط

 26/3/2017الاقتصاد املزنيل /لكية الرتبية للبنات بتارخي 

 

احلضور يف احللقة النقاش ية لقسم الاقتصاد املزنيل )مناجه 

 25/1/2016الاقتصاد املزنيل بني النظرية والتطبيق (بتارخي 

 

)ظاهرة التسول حضور احللقة النقاش ية لقسم علوم القران 

اس باهبا وطرق عالهجا وفق الرشيعة الاسالمية(بتارخي 

1/2/2016 

 

 

 

 
املشاركة يف الورشة العلمية الثانية املوسومة )الواقع واملعوقات 

 25/2/2016اليت تواجه قسم الاقتصاد املزنيل(بتارخي 
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املشاركة الفعلية يف احللقة النقاش ية لقسم الاقتصاد املزنيل 

املوظفة(  املرآ ةعىل معل  واملوسومة )دور احلضانة وانعاكسها

 11/4/2016بتارخي 

 

املشاركة الفعلية يف احللقة النقاش ية لقسم الاقتصاد املزنيل 

 2016واملوسومة )اليات فنية مزنلية لربة البيت العرصية( 

 

اقامة ورشة معل بعنوان )طرق وادوات تزيني الالك ( يف 

  14/4/2016خمترب الغذاء والتغذية بتارخي 

 

الارشاف عىل مشاريع حبث طالبات املرحةل الرابعة للعام 

2016 ,2017 ,2018 ,2019 

 

 

 

 
حضور ادلورة التخصصية الثانية اخلاصة بوحدة التا هيل 

والتوظيف واملتابعة واملوسومة ) متكني املراة يف املشاريع الصغرية 

 17/1/2018احلقيبة املدرس ية ...امنوذجابتارخي  –

 

حضور ادلورة التخصصية السادسة املوسومة )همارات اتقان 

الاعامل اليدوية الستامثرها يف سوق العمل(  اخلاصة بوحدة 

 2/4/2018التاهيل والتوظيف بتارخي 

 

اقامة ورشة معل مضن نشاط الساعة احلرة واكنت بعنوان ) دور 

 26/4/2018املراة يف الارسة واجملمتع( بتارخي 

 

معل مضن نشاطات الساعة احلرة واكنت بعنوان اقامة ورشة 

)مشالك الغذاء دلى الطفل واحللول النفس ية لها( بتارخي 

14/12/2017 

 

 

 

 

الورشة العلمية الاوىل لقسم الاقتصاد  املشاركة الفعلية الجناز

املزنيل واملوسومة ) الاقتصاد املزنيل ودوره يف تمنية اجملمتع يف 

 11/3/2018ظل العوملة( بتارخي 

 

اقامة حلقة نقاش ية واملوسومة ) احلساس ية الغذائية والعالج 

 29/11/2017الغذايئ( بتارخي 

 

 

 

خمترب الطفل / قسم حضور احتفالية يوم الطفل العاملي يف  

 يف لكية الرتبية للبنات 22/11/2017الاقتصاد املزنيل املوافق 

 

حضور حفل املودل النبوي الرشيف اذلي اقامه قسم علوم القران 

يف لكية  3/12/2017لكية الرتبية للبنات يوم الاحد املوافق  /

 الرتبية للبنات

 

 

 

 

حضور يوم التصممي الثاين املوسوم )معنا تربز همارتك ويزداد 

متزيان( اخلاص بوحدة التاهيل والتوظيف الوافق يوم الاربعاء 

 يف لكية الرتبية للبنات 2/5/2018بتارخي 
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املشاركة الفعلية يف الندوة العلمية لقسم الاقتصاد املزنيل 

العرصية( بتارخي واملوسومة ) الاقتصاد املزنيل منوذج للحياة 

 يف لكية الرتبية للبنات 21/1/2018

 

 

 

 

املشاركة الفعلية يف الندوة الارشادية لقسم الاقتصاد املزنيل 

واملوسومة ) تعزيز القمي الاجيابية وتمنية الشخصية( يوم امخليس 

 يف لكية الرتبية للبنات 19/4/2018املصادف 

 

 

 

 

الاطفال واملوسومة ) الرتبية حضور الندوة العلمية لقسم رايض 

البيئية لطفل ما قبل املدرسة( يوم الاحد املصادف 

 يف لكية الرتبية للبنات 18/3/2018

 

 

 

 

حضور الندوة العلمية لقسم اخلدمة الاجامتعية واملوسوم )احلشد 

 5/3/2018الشعيب : مواقف وحتدايت( يوم االثنني املوافق 

 يف لكية الرتبية للبنات

 

 

 

 

حضور الندوة التعريفية السادسة املوسومة )هدفنا تا هيكل 

وجناحك ميزيان( اخلاصة بوحدة التا هيل والتوظيف واملتابعة يوم 

 يف لكية الرتبية للبنات 24/1/2018الاربعاء املوافق 

 

 

 

 

والارشاد  حضور الندوة العلمية اليت اقاهما وحدة التوجية

الرتبوي يف لكية الرتبية للبنات واملوسومة ) الارهاب الالكرتوين 

ودوره يف جتنيد الش باب عرب الانرتنيت( املصادف 

 يف لكية الرتبية للبنات 25/2/2018

 

 

 

 

حضور الندوة العلمية اليت اقاهما قسم اللغة العربية واملوسومة ) 

والعامل العريب( بتارخي التخطيط والس ياسات اللغوية يف العراق 

 يف لكية الرتبية للبنات 12/2/2018

 

 

 

 

املشاركة الفعلية يف الندوة العلمية الثانية لقسم الاقتصاد املزنيل 

 27/12/2017واملوسومة )طفل اليوم ارشاقة الغد( املصادف 

 يف لكية الرتبية للبنات

 

 

 

 

) الرتبية حضور ندوة قسم العلوم الرتبوية والنفس ية واملوسومة 

يف  30/10/2017العلمية امليدانية بوابة املس تقبل( املصادف 

 لكية الرتبية للبنات

 

 

 

 
 حضور الندوة العلمية لقسم رايض الاطفال واملوسومة 

) املسؤولية الاجامتعية لطالبات اجلامعة( املصادف 

 يف لكية الرتبية للبنات 20/11/2017

 

 

 

 

حضور الندوة التعريفية اخلامسة املوسومة ) تواصل معنا لنتصل 

وتصل( اخلاصة بوحدة التاهيل والتوظيف املصادف 

 يف لكية الرتبية للبنات 15/10/2017

 

 

 

 

حضور الندوة العلمية لقسم علوم القران وحتت عنوان )ظاهرة 

اس باب ومعاجلات( يوم الاربعاء املوافق  –التفكك الارسي 

 يف لكية الرتبية للبنات  20/12/2017
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القاء مسنار الساتذة قسم الاقتصاد املزنيل بعنوان )عالقة املهنج 

الغذايئ ابرتفاع ضغط ادلم دلى الام احلامل وتا ثريه عىل نوع 

 12/2018/ 6الوالدة ( بتارخي 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

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

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
تا ثري املهنج الغذايئ للرضع عىل نسب الربوتني حبث مس تل ) 1

  (وادلهن يف حليب الام خالل الثالثة اشهر الاوىل بعد الوالدة

 2011 جمةل مركز احياء الرتاث العلمي العريب 

 2012 جمةل جامعة الانبار للعلوم الانسانية اختيار طريقة الارضاع والعوامل ذات العالقة  2

التقيمي التغذوي ملرشوابت الطاقة من وهجة نظر الرايضيني يف  3

 مدينة بغداد )دراسة اس تبيانية (

 2014 /جامعة بغداد جمةل لكية الرتبية للبنات

العالقة بني معر الام وقمي هميوغلوبني ادلم والكرايت  4

 يف الثلث الاخري لفئات معرية خمتلفة )  (PCVاملرصوصة

 2015 جمةل لكية الرتبية للبنات /جامعة بغداد

-20الوعي الصحي والثقافة الصحية دلى عينة من الاهمات ) 5

 بغدادس نة( مبنطقيت احلرض والريف يف 43

 2016 جمةل لكية الرتبية للبنات /جامعة بغداد

6 Fortification of some foods product for 

preschool age children 

International Journal of 

Science and Research (IJSR) 

2017 

دراسة الاعالن التلفزيوين وتا ثريه يف السلوك الاس هتاليك دلى  7

 (12 – 9)عينة من الاطفال بعمر 

 2018 جمةل لكية الرتبية للبنات /جامعة بغداد

8 The nutritional and microbial properties of 

kids foods enriched by manufured germinated 

legumes laboratory 

Plant Archives 2018 

 

 

 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

 

نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(

 

املؤمتر العلمي ادلويل الاول )الرتبية  1

 والتعلمي يف اجملمتع املعارص 

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2011

 بغداد

 حضور

املؤمتر العلمي ادلويل الاول )ابلهندسة  2

 الوراثية نرتقي حنو الافضل(

 حضور بغدادقاعة احلكمي / جامعة  2011

املؤمتر الوطين الاول للكميياء )الكميياء  3

 حياة وتكنولوجيا (

لكية العلوم للبنات /جامعة  2012

  بغداد   

 حضور 

 حضور  قاعة احلكمي / جامعة بغداد 2013املؤمتر العلمي الوطين املشرتك للكية  4
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الادارة والاقتصاد واملعهد العايل 

لدلراسات احملاسبية )اس تخدام املنطق 

العلمي والتارخيي يف وضع احلركة 

 الاقتصادية 

 حضور بغدادقاعة احلكمي / جامعة  2013 املؤمتر العاملي الثاين دلراسات نفط العراق  5

املؤمتر ادلويل للتنوع البيولويج يف حوض  6

 هنري دجةل والفرات 

لكية الرتبية للبنات /  2013

 جامعة بغداد

 حضور

املؤمتر العاملي الاول لتقاانت الاستشعار  7

 عن بعد ومعاجلة الصور الرمقية 

لكية العلوم للبنات /  2013

 جامعة بغداد

 حضور

الثاين )دور الرتبية  املؤمتر العلمي ادلويل 8

 يف تمنية اجملمتع (

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2013

 بغداد 

 حضور

املؤمتر العلمي السادس )تطوير قطاع  9

النقل حاجة اساس ية للهنوض يف 

 القطاعات الاخرى (

 حضور قاعة احلكمي /جامعة بغداد 2012

املؤمتر العلمي الثاين )احليواانت ادلاجنة  10

 الرتاث واملعارصة (بني 

لكية العلوم الس ياس ية /  2012

 جامعة بغداد

 حضور

مؤمتر بغداد الس نوي )العربية واملناجه  11

 احلديثة بني النظرية والتطبيق(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2012

 بغداد

 حضور

حضور املؤمتر العلمي ادلويل )الرتبية  12

والتعلمي ركزياتن اساسيتان يف معلية 

 التمنية املس تدامة(

 حضور قاعة احلكمي /جامعة بغداد 2014

املؤمتر الوطين الثاين للكميياء )الكميياء  13

 مرآ ة التمنية والتطور 

لكية العلوم للبنات /جامعة  2015

 بغداد

 حضور

ندوة )منتجات حنل العسل غذاء ووقاية  14

 ودواء(

لكية الرتبية للبنات /  2011

 جامعة بغداد

 حضور

ندوة علمية ختصصية )ظاهرة التسول  15

 اس باهبا وطرق عالهجا(

لكية الرتبية للبنات/جامعة  2011

 بغداد

 حضور

ندوة علمية )التقاانت املعلوماتية وعمل  16

 احلاس بة (

لكية العلوم للبنات /جامعة  2011

 بغداد

 حضور

ندوة )الصحة النفس ية لالطفال  17

 والاهمات يف ظل الظروف الراهنة(

 حضور لكية الرتبية للبنات 2011

ندوة علمية )البحريات العراقية بيئة قابةل  18

 لالستامثر(

لكية العلوم للبنات /  2011

 جامعة بغداد

 حضور

ندوة علمية )اذلاكء العاطفي والتمنية  19

 البرشية(

لكية العلوم للبنات /جامعة  2012

 بغداد

 حضور

ندوة ختصصية )واقع اخلدمات الطبية  20

 عىل املواطن العرايق وحقوق املس هتكل 

 حضور قاعة احلكمي /جامعة بغداد 2012

 حضورلكية العلوم للبنات/جامعة  2012 ندوة علمية )ابلبحث نرتقي بعلوم احلياة( 21
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 بغداد

ندوة علمية )اضاءات يف الغذاء والتغذية  22

 وعالقهتام بصحة الانسان(

لكية الرتبية للبنات/جامعة  2012

 بغداد

 حضور

ندوة علمية لوحدة حبوث املرآ ة)تعزيز الثقة  23

 ابلنفس دلى طالبات لكية الرتبية للبنات(

لكية الرتبية للبنات/جامعة  2012

 بغداد

 حضور

ندوة علمية )تمنية التطبيقات التدريس ية  24

 لطالبات الصف الرابع (

/جامعة  لكية الرتبية للبنات 2013

 بغداد

 حضور

لكية الرتبية للبنات/جامعة  2013 ندوة علمية )رصاع البداوة واحلضارة( 25

 بغداد

 حضور

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2013 ندوة علمية )الارشاد والابداع( 26

 بغداد

 حضور

ندوة علمية )مثاقب ال البيت علهيم  27

 السالم

لكية الرتبية للبنات/جامعة  2013

 بغداد

 حضور

ندوة )ثقافة الطفل يف ظل جودة التنش ئة  28

 الاجامتعية(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2013

 بغداد

 حضور

ندوة )اعداد وحترير الاوراق العلمية  29

 للنرش يف اجملالت العلمية العاملية (

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2013

 بغداد

 حضور

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2014 يف الاصطناعي( ندوة علمية )فلفسة 30

 بغداد

 حضور

ندوة علمية )الش باب والعوملة .قلق الهوية  31

 وخيارات المتكني(

لكية الرتبية للبنات/جامعة  2014

 بغداد

 حضور

املؤمتر الوطين الثاين للكميياء)الكميياء مرآ ة  32

 التمنية والتطور (

جامعة /لكية العلوم للبنات  2015

 بغداد

 حضور

ندوة علمية )الاقتصاد املزنيل وقضااي  33

 تكنولوجيا العرص(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2016

 بغداد

 حضور

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2012 ندوة علمية )الغذاء ال ادلواء( 34

 بغداد

 مشاركة

مركز احياء الرتاث العلمي  2016 (املؤمتر العلمي )اترخي العلوم عند العرب 32

 العريب 

 حضور

املؤمتر العلمي الرابع والعرشين لقسم اللغة  33

 العربية )حتوالت املهنج يف اللغة والادب(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2016

 بغداد

 حضور

املؤمتر النسوي للنخب والكفاءات  34

العراقية برعاية الاس تاذ عامص  النسوية

 اجلنايب

فلسطني /قاعة  فندق 2016

 صالح ادلين

 حضور

الندوة العلمية الثانية املوسومة )  35

الاقتصاد املزنيل والتمنية البرشية 

 املس تدامة(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2016

 بغداد

 مشاركة

 مشاركةلكية الرتبية للبنات/جامعة  2016الندوة العلمية السابعة لقسم الاقتصاد  36
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املزنيل واملوسومة )الاقتصاد املزنيل 

 العرص(وقضااي تكنولوجيا 

 بغداد

مؤمتر قسم اللغة الانلكزيية واملوسوم  37

)افاق التداخل املعريف للغة والادب 

 وطرائق التدريس والرتمجة(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2017

 بغداد

 حضور

مؤمتر اللغة العربية واملوسوم )مؤمتر  38

 بغداد(

الرتبية للبنات /جامعة لكية  2017

 بغداد

 حضور

املؤمتر العلمي الثالث لقسم اخلدمة  39

الاجامتعية واملوسوم ) الش باب العرايق 

 ينبوع عطاء وخزائن ابداع(

لكية الرتبية للبنات/جامعة  2017

 بغداد

 حضور

مؤمتر بغداد الس نوي املوسوم )التفاعل  40

 ادلاليل يف دراسة النص(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2018

 قسم اللغة العربية –بغداد 

 حضور

 مؤمتر ادلراسات العليا املوسوم ) 41

 ادلراسات العليا طموح وحتدي(

لكية الرتبية للبنات /جامعة  2018

شعبة ادلراسات  -بغداد

 العليا

 حضور

املؤمتر الس نوي الثالث عرش  42

املوسوم ) مساهامت جديدة يف 

والادب والرتمجة علوم اللغة 

 وطرائق التدريس("

لكية الرتبية للبنات /  2018

 جامعة بغداد

 حضور

مؤمتر اخلدمة الاجامتعية املوسوم)  43

املشالكت الاجامتعية يف املناطق 

 املتا ثرة ابلزناع /حاةل العراق(

لكية الرتبية للبنات /  2018

 جامعة بغداد 

 حضور

املؤمتر العلمي العارش للبحوث  44

 الزراعية 

لكية الزراعة /جامعة  2018

 بغداد

 حضور

املؤمتر الاول لقسم الاقتصاد املزنيل  45

واملوسوم ) رؤية مس تقبلية لالقتصاد 

 املزنيل يف ظل التحدايت(

لكية الرتبية للبنات /  2018

 جامعة بغداد

 مشاركة

     

     

 

 لجوائز  و شهادات التقديراحادي عشر: كتب الشكر ،  

 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
بذوةل يف املعرض التشكييل اذلي القمي عن اجلهود امل كتاب شكر وتقدير  1

 مبناس بة احتفاالت جامعة بغداد

مساعد رئيس جامعة بغداد 

 للشؤون العلمية

2008 

عن اجلهود املبذوةل من خالل املشاركة الفاعةل يف  كتاب شكر وتقدير 2

 الانشطة الفنية والرايضية 

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2012 

 2013لكية الرتبية للبنات / جامعة عن املشاركة يف التحضري ملهرجان بغداد عامصة الثقافة كتاب شكر وتقدير  3
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 بغداد العربية

عن اجلهود املبذوةل يف يوم اجلامعة ويوم الطفل العاملي كتاب شكر وتقدير  4

وعيد الام ووشة موسعة عن الاتكيت وافتتاح معرض خاص بقسم 

 الاقتصاد املزنيل

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2014 

 التعلمي العايل والبحث وزير عن امهية املنجز العلمي واملعريف عىل صعيد البحوثكتاب شكر وتقدير  5

  العلمي 

2014 

كتاب شكر وتقدير عن اجلهود املبذوةل من خالل العمل مضن فريق مركز  6

 اس تقراء للبحوث وادلراسات يف الاس تفتاء الشعيب مليثاق الرشف الوطين

مركز اس تقراء للبحوث 

 وادلراسات

2012 

كتاب شكر وتقدير عن اجلهود املبذوةل من خالل العمل يف اللجان  7

 )الاولية والعليا(  الامتحانية

لكية الرتبية للبنات /جامعة 

 بغداد

2016 

كتاب شكر وتقدير مبناس بة حصول اجلامعة عىل مراتب متقدمة مضن  8

 2016لعام  QSجامعة عربية مضن تصنيف  50افضل 

    2016 واكةلمكتب رئيس الوزراء 

كتاب شكر وتقدير تمثينا للجهود الطيبة يف املهرجان اذلي اقامه قسم  9

 الاقتصاد املزنيل الثاين 

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

2016    

كتاب شكر وتقدير  تمثينا للجهود املبذوةل من خالل العمل يف اللجان  10

 2018 - 2017الامتحانية للعام ادلرايس 

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد 

 2018 

كتاب شكر وتقدير تمثينا للجهود الطيبة والسعي ادلامئ الجناح العملية  11

 31/12/2018بتارخي 2018/ 2017التعلميية للعام 

لكية الرتبية للبنات / جامعة 

 بغداد

 2018 

 

 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

  اليوجد 

   

 

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيهاثاني عشر : 

 

 السنة المكان العضوية ت
لكية الرتبية للبنات /قسم  عضوة يف جلنة متابعة الغياابت  1

 الاقتصاد املزنيل

2006 – 2018 

الرتبية للبنات /قسم لكية  عضوة يف جلنة متابعة اجنازات ونشاطات الطالبات  2

 الاقتصاد املزنيل

2006 – 2016 

لكية الرتبية للبنات /قسم  خمترب الطفل والعالجية جلنة عضوة يف  3

 الاقتصاد املزنيل

2013 

 2018 – 2014لكية الرتبية للبنات /قسم  جلنة متابعة البحوث عضوة يف  4
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 الاقتصاد املزنيل

5 

 

 

 

لكية الرتبية للبنات /قسم  جلنة الغذاء والتغذية عضوة يف 

 الاقتصاد املزنيل

2014-- 2017   

6 

 

 

 

لكية الرتبية للبنات /قسم  عضوة يف جلنة الامتحانية 

 الاقتصاد املزنيل

2015-2016  

2017- 2018 

 


