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 وانعهًُخ انذاتُخ انسُزح
 

 

 هبنخ عجذ انًُعى َبسٍُ يحًذ انشُخهٍ :  انزثبعٍ وانهقت ـى ـــــــــاالســ

 61/5/6791-ثغذاد  : انًُـالد ويكبٌ تبرَخ 

 يسهًخ  :   انذَـــــــــــبَخ

 يتزوجخ انزوجُخ : انحبنخ

 اقتصبد يُزنٍانتخصض انعبو  : 

 غذاء وتغذَخ :    انذقُق  ضــانتـخـص

 َخجبيعخ ثغذاد / انجبدر:       عُىاٌ انعًم

  09701521750   : انهبتف انُقبل

 hala_72009@yahoo.com : كتزوٍَأالنانجزَذ  

 

 أوالً : انًؤهالد انعهًُخ 

 انتبرَخ االختصبص انكهُـــخ  انجبيعخ انذرجخ انعهًُخ

 4661 الاكتطاد املزنيل  لكية امرتبية نوبنات  جامعة بغداد  باكموريوس

 0242 الاكتطاد املزنيل  لكية امرتبية نوبنات  جامعة بغداد  املاجس خري

 

 
    

 

 حبَُبً : انتذرد انىظُفٍ  

 إنً –انفتزح يٍ  انجهخ انىظُفخ د
 0242-0222ومن 4666-4661 /لكية امرتبية نوبنات كسم الاكتطاد املزنيل  ابحثمساعد  1

 وحلد الان 02/4/0242 كسم الاكتطاد املزنيل /لكية امرتبية نوبنات  مدرس مساعد 
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 حبنخبً : انتذرَس انجبيعٍ  

 انى –يٍ انفخزة   انجايؼت )انًؼهذ / انكهٍت(  انجهت ث

 وحلد الان 0222 جامعة بغداد  لكية امرتبية نوبنات  1

2    

3    

4    

5    

 
 ثتذرَسهب بوق انتٍراثعبً : انًقزراد انذراسُخ  

 انسُـــــخ انًـــــبدح انقســـى د

 4662-4661 احياء جمهرية /معًل الاكتطاد املزنيل  1

 4664-4663 ثغذية طفل /معًل  الاكتطاد املزنيل  2

 0223-0222 ثغذية طفل /معًل  الاكتطاد املزنيل  3

 وحلد الان  0242 احياء عام /معًل  الاكتطاد املزنيل  4

 وحلد الان 0242 احياء جمهرية /معًل  الاكتطاد املزنيل  5

 وحلد الان0242 ثغذية عالجية /معًل الاكتطاد املزنيل  6

 0244_0242 هدوة عومية )س مينار ( الاكتطاد املزنيل  7

 0243_0242 ضناعات غذائية /معًل /مسايئ الاكتطاد املزنيل  8

 0243-0242 جتارب غذائية /معًل /مسايئ الاكتطاد املزنيل  9

11    
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 :) االطبرَح ، انزسبئم ( انتٍ أشزف عهُهبخبيسبً:  

 انسُــخ انقســـى اسى األطزوحخ  أو  انزسبنخ د

    

    

    

 

 

 

 ) االطبرَح ، انزسبئم ( انتٍ َبقشهبسبدسبً:  

 

انشهبدح و  اسى انطبنجخ اسى األطزوحخ  أو  انزسبنخ د

 انتخصض 

تبرَخ  انقســـى

 انًُبقشخ
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 سبثعب: )انزسبئم ،االطبرَح ، انجحىث( انتٍ قىيهب 

اسى األطزوحخ  أو  انزسبنخ او  د

 انجحج

اسى 

انطبنجخ/ 

 اوانًجهخ

انشهبدح و 

 انتخصض 

تبرَخ  انقســـى

 انتقىَى
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  األخزيحبيُب : األَشطخ انعهًُخ  

 

 خبرد انكهُخ داخم انكهُخ

كهٍت -فً قسى انحاسباث  power pointانًشاركت فً دورة حؼهى بزَايج انـ 

 -2016انخزبٍت نهبُاث
معرض اجلامعة /كاعة امنشاط امراييض وامفين /جامعة بغداد 

0244 
اػذاد ساػت حزة نطانباث قسى االقخصاد انًُشنً بؼُىاٌ )فىائذ األغذٌت 

 -2016انًخًزة (
 0240امنشاط امراييض وامفين /معرض الاكتطاد املزنيل /كاعة 

-انحصىل ػهى شهادة يشاركت فً بزَايج حكًت نخشغٍم طاقاث االَساٌ 

2015- 
امفعامية  املرنزية الاعالمية اجلامعية بعنوان )الاس بوع الاعاليم 

 0240اجلامعي امثاين (كاعة احلكمي 

 0240/كاعة احلكمي /لكية امرتبية نوبنات معرض الاكتطاد املزنيل 

 

الاطالع عىل نخب اخلاضة ابمخغذية يف معرض امكتاب /كاعة 

 0240املكتبة املرنزية 
احتفامية املوزل امنبوي حتت شعار )خدام رسول هللا (لكية امرتبية نوبنات 

0240 
للتاهيل التربوي / قاعة 157المشاركة في الدورة 

 2111التعليم المستمر

امرتبية لكية  امعراكيني / /مجعية امنحاميني امس نوي همرجان امعسل

 0240نوبنات

 بناتنو امرتبية

 

 

  

 نوبووبنات 

المشاركة في دورة اللغة العربية /قاعة التعليم 
 2111المستمر 

 0242املهرجان امرابع نوموزل امنبوي /كسم عووم املران /لكية امرتبية نوبنات 

 

 

المشاركة في لجنة الغذاء والتغذية التي تشكلت 
الندوة العلمية لقسم االقتصاد بمناسبة عقد 

المنزلي والموسومة )افاق قسم االقتصاد 
 المنزلي( 

مالطفال حضور ومشارنة يف ورشة معل الاكتطاد املزنيل )املشالك امخغذوية 

 0242دون سن اخلامسة (
في لجنة الغذاء والتغذية التي تشكلت المشاركة 

 بمناسبة االحتفالية بيوم الجامعة 

حضور همرجان امعسل امعارش دلعية امنحاميني حتت شعار ثعزيز دور املراة يف 

 0242الاكتطاد /لكية امعووم نوبنات 
 

حضور املعرض امس نوي ملسم امعووم امنفس ية وامرتبوية /لكية امرتبية نوبنات 

0241 

 

حضور احتفامية كسم الاكتطاد املزنيل مبناس بة عيد الام /لكية امرتبية نوبنات 

0241  

 

  0241حضور ورشة عٌل كسم الاكتطاد املزنيل بعنوان الاحكيت 

حضور ورشة معل ورشة معل كسم اخلدمة الاجامتعية /امخمنية الاجامتعية 

 0242ابمعراق /

 

 

 

 

الامتحاهية )الامتحان اههنايئ ( يف كسم اجلغرافية مراكبة امطامبات يف املاعات 

-0240(وكسم عووم املران مس نة )0240-0244)(و0244-0242 مس نة 

0242) 
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تبسعب: انًشزوعبد انجحخُخ فٍ يجبل انتخصض نخذيخ انجُئخ وانًجتًع أو تطىَز  

 انتعهُى 

 

 انسُخ يحم انُشز أسى انجحج د
منو بعظ اهواع امالنخيم امعالجية يف دراسة ثأ جري بكرتاي حامظ  4

 )حبث مس خل(.امبكرتاي املرضية 

 0240 (4جمةل امرتبية نوبنات امعدد)

اخلواص امنوعية ملنخج امرز وامرشش اخملمر ببكرتاي حامظ  0

 .)حبث مس خل(امالنخيم

( 2جمةل امكوفة نوعووم امزراعية اجملسل )

 (4موحق امعدد )

0242 

2 -Effect of storage of therapeutic product on LAB 

bacteria counts and acidity.)حبث مس خل( 

Pakistan journal of 

nutrition14 (6), 366-369, 

0242 

ثلومي املدرة امخخمرية رلرية اخلزب امخجارية وثأ جري حرنزي املوح عىل  1

 هفاش ية امطمون املنخج

اجملةل امعراكية مبحوث امسوق وحٌلية 

 426-62, 4املس هتكل 

0242 

اس خخدام ماء هلع اذلص يف ختمري امعجني وثأ جريه يف امطفات امنوعية  2

 خلزب انووف

جامعة بغداد  –جمةل لكية امرتبية نوبنات 

 ,ملبول نونرش

0242 
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 عبشزا: انًؤتًزاد وانُذواد انعهًُخ انتٍ شبرك فُهب 

 َىع انًشبركخ يكبٌ اَعقبدهب انسُــخ  انعُىاٌ  ت

 حضىر(/ثحج/ثىستز)

 لكية امرتبية نوبنات  22/1/2113 احخفانٍت انًىنذ انُبىي انشزف انًقاو  1

 كسم عووم املرآ ن
 حضور

  امورشة امعومية امخخططية  )املشالك امخغذوية  2

 مل طفال دون سن اخلامسة(

 لكية امرتبية نوبنات 11-21/2/2113

 كسم الاكتطاد املزنيل
 بوركة معل مشارنة

امندوة امعومية امرابعة )امخووث يف مدينة بغداد  3

 ال س باب واملعاجلات(

 لكية امرتبية نوبنات 26/3/2113

 كسم اجلغرافية
 حضور

وخلييس اجلهاز املرنزي ن  22/2/2113 )رفع اموعي اموطين ابملسؤومية اجملمتعية( هدوة  4

 وامس يطرة امنوعية 
 حضور

ضور يف املؤمتر امعومي امثامث اشلي علده مرنز ح 5

احياء امرتاث امعومي امعريب )عووم احليوان بني امرتاث 

 واملعارصة(

25-

26/12/2113 

 حضور  مرنز احياء امرتاث 

احلضور ابمندوة امعومية املوسومة )فوسفة يف اشلاكء  6

 الاضطناعي(

 حضور  لكية امرتبية نوبنات  24/2/2114

احلضور يف املؤمتر امعومي ازلويل اشلي علد يف لكية  2

 امرتبية نوبنات

 حضور لكية امرتبية نوبنات 14/5/2114

ملسم املشارنة بوركة معل يف امندوة امعومية امسادسة  2

الاكتطاد املزنيل املوسومة )دور الارسة يف اجملمتع 

 امعرايق احلديث(

 وركة معل  لكية امرتبية نوبنات  11/11/2114

انًشاركت فً انىرشت انؼهًٍت األونى  1

انًىسىيت )حصٍُغ أَىاع يخخهفت يٍ 

 انًؼجُاث )حصٍُغ انكٍك(( ورقت ػًم 

 وركة معل  لكية امرتبية نوبنات  15/1/2115

انحضىر فً انىرشت انؼهًٍت انهىٌت  11

وحقىق انًىاطُت خٍاراث يٍ اجم حؼشٌش 

انخؼاٌش واسخذايت انخًٍُت فً قسى 

 االقخصاد انًُشنً 

 حضور  لكية امرتبية نوبنات  26/2/2115

انًشاركت فً دورة حؼهٍى انهغت اإلَكهٍشٌت  11

 جايؼت بغذاد   -انًقايت فً يزكش انحاسبت 

11-

15/11/2115 

  لكية امرتبية نوبنات

12  15/6/2115   

المشاركة في دورة صيانة الحاسبات  13

المقامة في قسم الحاسبات في كلية التربية 

 للبنات

  لكية امرتبية نوبنات 5/11/2115

انًشاركت فً نجُت انخشزٌفاث فً انىرشت  14

انؼهًٍت انخاسؼت انًقايت فً قسى االقخصاد 

 )انؼُاٌت بصحت انًزأة(انًُشنً انًىسىيت 

 جلنة جرشيفات  لكية امرتبية نوبنات  21/12/2115
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انًشاركت فً دورة حؼهى بزَايج انـ  15

power point كهٍت - فً قسى انحاسباث

 انخزبٍت نهبُاث

12-21/4/2116   

 Googleانًشاركت فً دورة انـ  16

scholar  فً يزكش انخطىٌز وانخؼهٍى

 انًسخًز جايؼت بغذاد

22 /11  /2115   

انًشاركت فً انذورة انخأهٍهٍت نُظاو جىدة  12

 واػخًاد انًخخبزاث فً كهٍت انؼهىو نهبُاث

2-3 /2 /2116   

انًشاركت بىرقت ػًم فً انُذوة انؼهًٍت  12

األونى بقسى االقخصاد انًُشنً وػُىاَها 

االقخصاد انًُشنً وقضاٌا حكُىنىجٍا 

 انؼصز

 وركة معل  لكية امرتبية نوبنات    2116/   1/  4

انًشاركت بىرقت ػًم فً انُذوة انؼهًٍت  11

انثاٍَت بقسى االقخصاد انًُشنً بؼُىاٌ 

االقخصاد انًُشنً وانخًٍُت انبشزٌت 

 انًسخذايت

 وركة معل  لكية امرتبية نوبنات  2116/ 3/  23

     

     

     

     

     

     

 انجىائز  و شهبداد انتقذَزحبدٌ عشز: كتت انشكز ،  

 

 انسُخ انجهخ انًبَحخ كتبة انشكز أو انجبئزح أو شهبدح انتقذَز د
حقذٌز نهًساهًت فً اغُاء يكخبت انكهٍت ببؼط انًصادر شكز و 1

 انؼهًٍت واالَساٍَت.

 12/12/2115 لكية امرتبية نوبنات

 قخصادالحقذٌز نهجهىد انًبذونت خالل حشوٌذ يكخبت قسى اشكز و 2

 .جخًاػٍت بكخب قًٍتالانًُشنً وقسى انخذيت ا

 5/2111/ 12 لكية امرتبية نوبنات

نهجهىد انًبذونت خالل انًشاركت فً يؼزض انغذاء  حقذٌزشكز و 3

 قخصاد انًُشنً فً انكهٍت.وانخغذٌت فً قسى اال

 2111/ 5/ 3 لكية امرتبية نوبنات

َجاح انُذوة انؼهًٍت انسادست نقسى إلحقذٌز نهجهىد انًبذونت شكز و 4

 انًُشنً فً انكهٍت.قخصادالا

 2112/ 22/5 لكية امرتبية نوبنات

باط انؼانً وانذواو نٍىو ضنهجهىد انًبذونت واالَ حقذٌزشكز و 5

 انسبج

 2113/ 3/ 5 لكية امرتبية نوبنات

شكز وحقذٌز نهًشاركت فً يهزجاٌ بغذاد ػاصًت انثقافت انؼزبٍت  6

 انًقاو يٍ قبم قسى االقخصاد انًُشنً  2113نؼاو 

 1/5/2113 لكية امرتبية نوبنات

حقذٌز نهجهىد انًبذونت خالل انًشاركت فً انخحضٍز شكز و 2

 .2113نًهزجاٌ بغذاد ػاصًت انثقافت انؼزبٍت نؼاو 

 2113/ 12/6 لكية امرتبية نوبنات
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شكز وحقذٌز يقذو يٍ يؼانً وسٌز انخؼهٍى انؼانً وانبحث انؼهًً  2

 نكافت يُخسبً جايؼت بغذاد

وزارة امخعومي امعايل 

 وامبحث امعومي

24/2/2114 

 2114/ 21/3 لكية امرتبية نوبنات حقذٌز نهجهىد انًبذونت خالل انؼًم فً نجُت انًشخزٌاث.شكز و 1

 2114/ 11/6 لكية امرتبية نوبنات انًبذونت خال انًشاركت فً ٌىو انجايؼت.حقذٌز نهجهىد شكز و 11

شكز وحقذٌز نهجهىد انًبذونت فً انهجُت االيخحاٍَت نهذراساث  11

 2115-2114األونٍت 

 21/11/2115 لكية امرتبية نوبنات

 4/1/2116 مكتب رئيس اموزراء شكز وحقذٌز يٍ يكخب رئٍس انىسراء 12

 26/5/2116 لكية امرتبية نوبنات إلقامة مهرجان قسم االقتصاد المنزلي شكر وتقدير 13

 

 

 حبٍَ عشز :انكتت انًؤنفخ أو انًتزجًخ 

 انُشز ويكبٌ سُخ أسى انكتبة د

   

   

   

   

   

   

 

 

 عضىَخ انهُئبد انعهًُخ انًحهُخ وانذونُخ انًشبرك فُهبحبٍَ عشز :  

 انسُخ انًكبٌ انعضىَخ د
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


