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 وانعهًُخ انذاتُخ انسُزح
 

 

   وفبء جبسى سهًبٌ عهٍ انسنًٍُ  :  انزثبعٍ وانهقت ـى ـــــــــاالســ

 42/24/2791انكزخ  -ثغساز  : انًُـالز ويكبٌ تبرَد 

  يسهًخ  :   انسَـــــــــــبَخ

 غُز يتزوجخ انحبنخ انزوجُخ :

 اقتظبز يُزنٍانترظض انعبو  : 

 غذاء وتغذَخ :    انسقُق  ضــانتـرـظ

 كهُخ انتزثُخ نهجُبد /جبيعخ ثغساز:       عُىاٌ انعًم

 29127297774 :  انهبتف انُقبل

                       :        

 wafaa_jasim2002@yahoo.com : كتزوٍَأالنانجزَس 

 أوالً : انًؤهالد انعهًُخ  

 انتبرَد االذتظبص انكهُـــخ  انجبيعخ انسرجخ انعهًُخ

  بكالوريوس
 

 3004 اقتصاد منزلً التربٌة للبنات جامعة بغداد

 3022 اقتصاد منزلً التربٌة للبنات جامعة بغداد ماجستير

 
 

    

 

 حبَُبً : انتسرد انىظُفٍ  

 إنً –انفتزح يٍ  انجهخ انىظُفخ د
 6002 – 6002 خامـة تغداد / لكية امرتتية نوبيات م . مالحغ 1

 6022 - 6002 خامـة تغداد / لكية امرتتية نوبيات  ظامبة ماحس تري 2

 6022 - 6022 خامـة تغداد / لكية امرتتية نوبيات ثدريس ية /مدرس مساؿد 3

 6022 -6022 خامـة تغداد / لكية امرتتية نوبيات ثدريس ية / مدرس 4

5  

 

  

 

 

 

 طىرح
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 حبنخبً : انتسرَس انجبيعٍ  

 انى –يٍ انفخشة   انجايعت )انًعهذ / انكهٍت(  انجهت ث

 6022 - 6002 خامـة تغداد لكية امرتتية نوبيات  1

2    

3    

4    

5    

 ثتسرَسهب بوق انتٍراثعبً : انًقزراد انسراسُخ  

 انسُـــــخ انًـــــبزح انقســـى د

 6022 – 6002 امـمًل )مرحةل اثمثة(حفغ الاغذية  الاكتصاد املزنيلكسم  2

 6002 - 6002 )مرحةل راتـة(ثصممي امزنل  كسم الاكتصاد املزنيل 3

 6026 كميياء الاغذية امـمًل )املرحةل امثاهية( كسم الاكتصاد املزنيل 4

 6022 - 6026 امراتـة(امتغذية امـالحية امـمًل )املرحةل  كسم الاكتصاد املزنيل  5

 6022 - 6022 ثغذية امعفل امـمًل )مرحةل اثمثة( كسم الاكتصاد املزنيل 6

 6022 امصياؿات امغذائية )مرحةل راتـة( كسم الاكتصاد املزنيل  7

7    

8    

9    

20    

 

 :االطبرَح ، انزسبئم ( انتٍ أشزف عهُهب )ذبيسبً:  

 انسُــخ انقســـى اسى األطزوحخ  أو  انزسبنخ د

   اليوخد 
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 ) االطبرَح ، انزسبئم ( انتٍ َبقشهبسبزسبً: 

 

انشهبزح و  اسى انطبنجخ اسى األطزوحخ  أو  انزسبنخ د

 انترظض 

تبرَد  انقســـى

 انًُبقشخ

     اليوخد 2

4      

3      

2      

7      

7      

9      

1      

7      

22      

 

 سبثعب: )انزسبئم ،االطبرَح ، انجحىث( انتٍ قىيهب

اسى األطزوحخ  أو  انزسبنخ او  د

 انجحج

اسى 

انطبنجخ/ 

 اوانًجهخ

انشهبزح و 

 انترظض 

تبرَد  انقســـى

 انتقىَى

     اليوخد 1

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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  األذزيحبيُب : األَشطخ انعهًُخ  

 

 ذبرد انكهُخ زاذم انكهُخ

  6026مـرض الاكتصاد املزنيل /كاؿة احلكمي/لكية امرتتية نوبيات

 

 

 

 

 

الثقافً  دورة تأهلٌة الستخدام الحاسوب /المركز
 3008االوربً/كلٌة العلوم للبنات 

احتفالٌة ذكرى المولد النبوي الشرٌف تحت شعار )خدام  
 3023كلٌة التربٌة للبنات  الرسول واله(

 
 
 
 
 
 

معرض الجامعة /قاعة النشاط الفنً والرٌاضً 
 3022/جامعة بغداد 

ل السنوي / جمعٌة النحالٌن العراقٌٌن / كلٌة مهرجان العس
 3023التربٌة للبنات 

معرض قسم االقتصاد المنزلً /قاعة النشاط الفنً 
 3023والرٌاضً 

نومومود اميبوي / كسم ؿووم املرآ ن / لكية امرتتية املهرخان امراتؽ 

 6022نوبيات 

الفعالٌة المركزٌة االعالمٌة الجامعٌة بعنوان 
حكٌم قاعة ال الثانً ( )االسبوع االعالمً الجامعً

3023 
ؾن كيفية موئ اس امترة ثليمي الاداء نوتدريسني حضور ورشة 

 6026 مضٌلن اجلودة /لكية امرتتية نوبيات 

االطالع على كتب ضمن االختصاص فً معرض 
 3023 الكتاب/قاعة المكتبة المركزٌة

حضور ورشة معل ) واكؽ اخملوفات اخلعرة يف امـراق ( لكية 

 6026امهيدسة حتت شـار )تيئة خامية من امتووث( 
التً  Windows 7الشتراك فً دورة نظام التشغٌلا

 3025 / كلٌة التربٌة للبناتاقامها قسم الحاسبات 

حضور حمارضة ملدير اداء امتلومي يف وزارة امتـومي )دور مـايري 

الاؾامتد الااكدميي يف حتليق متعوبات حودة امتـومي امـايل واهمتزي 

6022 

المشاركة فً الدورة الثانٌة والسبعون بعد المئة 
 3024للتأهٌل التربوي / قاعة التعلٌم المستمر 

الاكتصاد املزنيل حضور ومشاركة يف ورشة معل كسم 

 6022)املشالك امتغذوية مالظفال دون سن اخلامسة (

المشاركة فً الدورة السادسة واالربعون بعد المئة 
 3024للغة العربٌة / قاعة التعلٌم المستمر 

حضورهمرخان امـسل امـارش دلـية اميحامني حتت شـار )ثـزيز 

 6022دور املرآ ة يف الاكتصاد /لكية امـووم نوبيات 

مشاركة فً اسبوع االعالم الجامعً الرابع / جامعة 
 3025بغداد 

حضور همرخان محةل س يد امشهداء "ع"اموظيية نوحفاظ ؿىل 

امبيئة امـراكية حتت شـار )امـراق ابحلسني "ع" امجل / مركز 

حبوث امسوق وحٌلية املس هتكل ابمتـاون مؽ وزارة الاؾٌلر 

  6022والاساكن

المشاركة فً دورة الترقٌات العلمٌة فً كفاءة 
الحاسبة الحاسوب الخاصة باساتذة الجامعة /مركز 

المكتب االستشاري لنظم المعلومات -االلكترونٌة
 3025والحاسبات 

/لكية حضور املـرض امس يوي ملسم امـووم اميفس ية وامرتتوية 

 6022امرتتية نوبيات 

 2114اضٍت انحصىل عهى حساب فً انًكخبت االفخش

حضور احتفامية كسم الاكتصاد املزنيل مبياس بة ؾيد الام /لكية 

 6022امرتتية نوبيات 

انعًم يع فشٌك يشكز اسخمشاء نهبحىد وانذساساث 

فً االسخفخاء انشعبً نًٍثاق انششف انىطًُ انزي 

 2112حبُخه يُظًاث انًجخًع انًذًَ 
حضور ورشة معل يف كسم الاكتصاد املزنيل 

 6022)االثيكيت(

َاشطت فً يُظًت َىس انحٍاة نالغاثت االَساٍَت 

2111 
حضور ورشة معل كسم اخلدمة الاحامتؾية )امتمنية الاحامتؾية 

 6022يف امـراق( 

انًشاسكت فً نجُت انغزاء وانخغزٌت انخً حشكهج 

بًُاسبت عمذ انُذوة انعهًٍت نمسى االلخصاد انًُزنً 

  2114وانًىسىيت)افاق االلخصاد انًُزنً(

 مراكبة امعامبات يف كاؿات الامتحاانت اههنائية :    
 ( 6026_6022كسم اجلـرافية مس ية )

 (6022_6022( و )6022_6026كسم ؿووم املرآ ن مس ية)

انًشاسكت فً نجُت انغزاء وانخغزٌت انخً حشكهج 

 بًُاسبت االحخفانٍت بٍىو انجايعت
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الارشاف ؿىل ظامبات املرحةل امراتـة خالل فرتة امتعبيق يف 

 6022, 6022,  6022,  6026املدارس نوس يوات :)

,6022 ) 

انًشاسكت فً نجُت انغزاء وانخغزٌت نغشض ًَارج 

 2114وانًعجُاث انصحٍت يخُىعت يٍ انكٍك 

حضور ورشة معل )الاستامثر الامثل الوكات امفراغ دلى 

 6022ظامبات لكية امرتتية نوبيات (

انًشاسكت فً انذوسة انخأهٍهٍت فً َظاو انجىدة 

واعخًاد انًخخبشاث انخً الايها لسى ضًاٌ انجىدة 

-2واالداء انجايعً / سئاست جايعت بغذاد نهفخشة 

 لًٍج فً كهٍت انعهىو نهبُاث وانخً ا3/2/2116

حضور هدوة وحدة امتـومي املس متر تـيوان )الاهداف امسووكية 

 6022واثرها يف تمنية حودة امتـومي امـايل (/لكية امرتتية نوبيات 

 

 

 

امللامة  Microsoft PowerPoint 2010املشاركة يف دورة 

 60 -22يف كسم احلاس بات بلكية امرتتية نوبيات نوفرتة 

/2/6022 

 

امتسول حضور احلولة اميلاش ية ملسم ؿووم املران ) ػاهرة 

 2/6/6022اس باهبا وظرق ؿالهجا وفق امرشيـة الاسالمية(
 

ملسم الاكتصاد املزنيل )مٌاجه احلضور يف احلولة اميلاش ية 

 62/2/6022الاكتصاد املزنيل تني اميؼرية وامتعبيق( 
 

املوسومة ) امواكؽ واملـوكات  املشاركة يف امورشة امـومية امثاهية

 اميت ثواخه كسم الاكتصاد املزنيل ( يف كسم الاكتصاد املزنيل
62/6/6022 

 

املشاركة امفـوية يف احلولة ادلراس ية ملسم الاكتصاد املزنيل 

واملوسومة ) دور احلضاهة واهـاكسها ؿىل معل املراة املوػفة( 

22/2/6022 

 

اميلاش ية امثاهية ملسم الاكتصاد املزنيل املشاركة امفـوية يف احلولة 

 6022 واملوسومة ) اميات فٌية مزنمية مرتة امبيت امـرصية (
 

حضور ورشة معل نومدرس يرسى شاكر محمد حواد يف كسم 

الاكتصاد املزنيل واملوسومة )اخلياظة املزنمية( يف كاؿة اخلياظة 

62/2/6022 

 

يف كسم  حضور ورشة امـمل نومدرس وداد فاضل ؾباس

الاكتصاد املزنيل واملوسومة ) امهية مضادات الاكسدة يف 

 22/2/6022امغذاء(

 

اكامة ورشة معل تـيوان ) ظرق وادوات تزيني الالك( يف 

 22/2/6022خمترب امغذاء وامتغذية املصادف 
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 تبسعب: انًشزوعبد انجحخُخ فٍ يجبل انترظض نرسيخ انجُئخ وانًجتًع أو تطىَز انتعهُى 

 

 انسُخ يحم انُشز أسى انجحج د
ثب جري املهنج امغذايئ نورضؽ ؿىل وسة امربوثني وادلهن حبث مس تل ) 2

  (يف حوية الام خالل امثالجة اشهر الاوىل تـد اموالدة

 6022 جمةل مركز احياء امرتاث امـومي امـريب 

 6026 نوـووم الاوساهيةجمةل خامـة الاهبار  اختيار ظريلة الارضاع وامـوامل ذات امـالكة  6

امتليمي امتغذوي ملرشوابت امعاكة من وهجة هؼر امرايضيني يف مديية  2

 تغداد )دراسة اس تبياهية (

 6022 /خامـة تغداد جمةل لكية امرتتية نوبيات

امـالكة تني معر الام وكمي هميوغووتني ادلم وامكرايت  2

 يف امثوث الاخري مفئات معرية خمتوفة )  (PCVاملرصوصة

 6022 جمةل لكية امرتتية نوبيات /خامـة تغداد

-60)ؾيية من الاهمات اموؾي امصحي وامثلافة امصحية دلى  2

 يف تغداد (س ية يف مٌعليت احلرض وامريف 22

 6022 جمةل لكية امرتتية نوبيات / خامـة تغداد 

 

 

 

 انتٍ شبرك فُهب عبشزا: انًؤتًزاد وانُسواد انعهًُخ 

 

َىع انًشبركخ ) ثحج /  يكبٌ اَعقبزهب انسُــخ  انعُىاٌ  ت

 ثىستز / حضىر(

 

املؤمتر امـومي ادلويل الاول )امرتتية  1

 وامتـومي يف اجملمتؽ املـارص 

لكية امرتتية نوبيات  6022

 /خامـة تغداد

 حضور

املؤمتر امـومي ادلويل الاول )ابمهيدسة  2

 حنو الافضل(اموراجية ىرثلي 

كاؿة احلكمي / خامـة  6022

 تغداد

 حضور

املؤمتر اموظين الاول نوكميياء )امكميياء  3

 حياة وتكٌوموحيا (

لكية امـووم نوبيات /خامـة  6026

  تغداد   

 حضور 

املؤمتر امـومي اموظين املشرتك ملكية  4

الادارة والاكتصاد واملـهد امـايل 

ندلراسات احملاسبية )اس تخدام امليعق 

امـومي وامتارخيي يف وضؽ احلركة 

 الاكتصادية 

كاؿة احلكمي / خامـة  6022

 تغداد

 حضور 

كاؿة احلكمي / خامـة  6022 املؤمتر امـاملي امثاين دلراسات هفط امـراق  5

 تغداد

 حضور

املؤمتر ادلويل نوتيوع امبيومويج يف  6

 حوض هنري دخةل وامفرات 

لكية امرتتية نوبيات /  6022

 خامـة تغداد

 حضور

املؤمتر امـاملي الاول متلاانت الاستشـار  7

 ؾن تـد ومـاجلة امصور امرمقية 

لكية امـووم نوبيات /  6022

 خامـة تغداد

 حضور

 حضور لكية امرتتية نوبيات  6022املؤمتر امـومي ادلويل امثاين )دور امرتتية  8
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 /خامـة تغداد  يف تمنية اجملمتؽ (

املؤمتر امـومي امسادس )ثعوير كعاع  9

اميلل حاخة اساس ية نوهنوض يف 

 املعاؿات الاخرى (

 حضور كاؿة احلكمي /خامـة تغداد 6026

)احليواانت ادلاحٌة املؤمتر امـومي امثاين  11

 تني امرتاث واملـارصة (

لكية امـووم امس ياس ية /  6026

 خامـة تغداد

 حضور 

مؤمتر تغداد امس يوي )امـرتية واملياجه  11

 احلديثة تني اميؼرية وامتعبيق(

لكية امرتتية نوبيات  6026

 /خامـة تغداد

 حضور 

حضور املؤمتر امـومي ادلويل )امرتتية  12

ركزياتن اساسيتان يف معوية وامتـومي 

 امتمنية املس تدامة(

 حضور  كاؿة احلكمي /خامـة تغداد 6022

املؤمتر اموظين امثاين نوكميياء )امكميياء  13

 مرآ ة امتمنية وامتعور 

لكية امـووم نوبيات /خامـة  6022

 تغداد

 حضور

هدوة )مٌتجات حنل امـسل غذاء ووكاية  14

 ودواء(

نوبيات / لكية امرتتية  6022

 خامـة تغداد

 حضور

هدوة ؿومية ختصصية )ػاهرة امتسول  15

 اس باهبا وظرق ؿالهجا(

لكية امرتتية نوبيات/خامـة  6022

 تغداد

 حضور

هدوة ؿومية )امتلاانت املـووماثية وؿمل  16

 احلاس بة (

لكية امـووم نوبيات /خامـة  6022

 تغداد

 حضور 

هدوة )امصحة اميفس ية مالظفال  17

 والاهمات يف ػل امؼروف امراهية(

 حضور لكية امرتتية نوبيات 6022

هدوة ؿومية )امبحريات امـراكية تيئة كاتةل  18

 مالستامثر(

لكية امـووم نوبيات /  6022

 خامـة تغداد

 حضور

هدوة ؿومية )اذلاكء امـاظفي وامتمنية  19

 امبرشية(

لكية امـووم نوبيات /خامـة  6026

 تغداد

 حضور

هدوة ختصصية )واكؽ اخلدمات امعبية  21

 ؿىل املواظن امـرايق وحلوق املس هتكل 

 حضور كاؿة احلكمي /خامـة تغداد 6026

لكية امـووم نوبيات/خامـة  6026 هدوة ؿومية )ابمبحث ىرثلي تـووم احلياة( 21

 تغداد

 حضور

هدوة ؿومية )اضاءات يف امغذاء وامتغذية  22

 وؿالكهتٌل تصحة الاوسان(

لكية امرتتية نوبيات/خامـة  6026

 تغداد

 حضور 

هدوة ؿومية موحدة حبوث املرآ ة)ثـزيز  23

امثلة ابميفس دلى ظامبات لكية امرتتية 

 نوبيات(

لكية امرتتية نوبيات/خامـة  6026

 تغداد

 حضور

هدوة ؿومية )تمنية امتعبيلات امتدريس ية  24

 معامبات امصف امراتؽ (

نوبيات لكية امرتتية  6022

 /خامـة تغداد

 حضور

لكية امرتتية نوبيات/خامـة  6022 هدوة ؿومية )رصاع امبداوة واحلضارة( 25

 تغداد

 حضور



8 

 

8 

 

لكية امرتتية نوبيات  6022 هدوة ؿومية )الارشاد والاتداع( 26

 /خامـة تغداد

 حضور

هدوة ؿومية )مثاكة ال امبيت ؿوهيم  27

 امسالم

نوبيات/خامـة لكية امرتتية  6022

 تغداد

 حضور

هدوة )جلافة امعفل يف ػل حودة  28

 امتًش ئة الاحامتؾية(

لكية امرتتية نوبيات  6022

 /خامـة تغداد

 حضور

هدوة )اؿداد وحترير الاوراق امـومية  29

 نوًرش يف اجملالت امـومية امـاملية (

لكية امرتتية نوبيات  6022

 /خامـة تغداد

 حضور 

لكية امرتتية نوبيات  6022 )فوفسة يف الاصعياؾي(هدوة ؿومية  31

 /خامـة تغداد

 حضور

هدوة ؿومية )امش باب وامـوملة .كوق  31

 امهوية وخيارات اهمتكني(

لكية امرتتية نوبيات/خامـة  6022

 تغداد

 حضور

املؤمتر اموظين امثاين نوكميياء)امكميياء مرآ ة  32

 امتمنية وامتعور (

نوبيات /خامـة لكية امـووم  6022

 تغداد

 حضور 

هدوة ؿومية )الاكتصاد املزنيل وكضااي  33

 تكٌوموحيا امـرص(

لكية امرتتية نوبيات  6022

 /خامـة تغداد

 حضور

لكية امرتتية نوبيات  6026 هدوة ؿومية )امغذاء ال ادلواء( 34

 /خامـة تغداد

 مشاركة

املؤمتر امـومي امراتؽ وامـرشين ملسم انوغة  46

امـرتية )حتوالت املهنج يف انوغة 

 والادب( 

لكية امرتتية نوبيات  6022

 /خامـة تغداد

 حضور 

فٌدق فوسعني /كاؿة  6022 املؤمتر امًسوي نويخة وامكفاءات امن 22

 صالح ادلين

 حضور 

اميدوة امـومية امثاهية املوسومة )الاكتصاد  22

 املزنيل وامتمنية امبرشية املس تدامة(

لكية امرتتية نوبيات /  6022

 خامـة تغداد

 مشاركة

املؤمتر ادلويل نويخة وامكفاءات حضور  22

امًسوية امـراكية برؿاية الاس تاذ سـد 

 ؿامص اجليايب 

كاؿة صالح ادلين / فٌدق  6022

 فوسعني 

 حضور 

اميدوة امـومية امساتـة ملسم الاكتصاد  49

املزنيل واملوسومة )الاكتصاد املزنيل 

 وكضااي تكٌوموحيا امـرص ( 

لكية امرتتية نوبيات /  6022

 خامـة تغداد

 مشاركة

     

     

     

 
 

 

 حبزٌ عشز: كتت انشكز ، انجىائز  و شهبزاد انتقسَز 
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 انسُخ انجهخ انًبَحخ كتبة انشكز أو انجبئزح أو شهبزح انتقسَز د
بذو ة يف املـرض امتشكيًل اذلي ؾن اجلهود امل كتاب شكر وثلدير  2

 املمي مبياس بة احتفاالت خامـة تغداد

مساؿد رئيس خامـة تغداد 

 نوشؤون امـومية

6002 

ؾن اجلهود املبذو ة من خالل املشاركة امفاؿةل  كتاب شكر وثلدير 6

 يف الاوشعة امفٌية وامرايضية 

لكية امرتتية نوبيات / 

 خامـة تغداد

6026 

ؾن املشاركة يف امتحضري ملهرخان تغداد ؿامصة كتاب شكر وثلدير  2

 امثلافة امـرتية

لكية امرتتية نوبيات / 

 خامـة تغداد

6022 

ؾن اجلهود املبذو ة يف يوم اجلامـة ويوم امعفل كتاب شكر وثلدير  2

الاتكيت وافتتاح مـرض امـاملي وؾيد الام ووشة موسـة ؾن 

 خاص تلسم الاكتصاد املزنيل

لكية امرتتية نوبيات / 

 خامـة تغداد

6022 

ؾن امهية امليجز امـومي واملـريف ؿىل صـيد كتاب شكر وثلدير  2

 امبحوث

امتـومي امـايل  وزير

  وامبحث امـومي 

6022 

كتاب شكر وثلدير ؾن اجلهود املبذو ة من خالل امـمل مضن  2

مركز اس تلراء نوبحوث وادلراسات يف الاس تفتاء امشـيب فريق 

 مليثاق امرشف اموظين

مركز اس تلراء نوبحوث 

 وادلراسات

6026 

كتاب شكر وثلدير تمثييا نوجهود امعيبة من خالل املهرخان اذلي  2

 اكامه كسم الاكتصاد املزنيل امثاين 

لكية امرتتية نوبيات / 

 خامـة تغداد

6022 

كتاب شكر وثلدير نوجهود املتواصةل والاجنازات امـومية وامتـوميية  2

املمية وحلصول خامـة تغداد ؿىل مراثة متلدمة من مضن افضل 

 QSخامـة ؾرتية ومضن ثصييف  20

مدير مكتة رئيس اموزراء 

 واك ة 

6022 

 

 

 حبٍَ عشز :انكتت انًؤنفخ أو انًتزجًخ 

 

 انُشز ويكبٌ سُخ أسى انكتبة د

  اليوخد 
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 عضىَخ انهُئبد انعهًُخ انًحهُخ وانسونُخ انًشبرك فُهبحبٍَ عشز : 

 

 انسُخ انًكبٌ انعضىَخ د
لكية امرتتية نوبيات /كسم  ؾضوة يف جلية متاتـة امغياابت  2

 الاكتصاد املزنيل

6002 – 6022 

لكية امرتتية نوبيات /كسم  ؾضوة يف جلية متاتـة اجنازات ووشاظات امعامبات  6

 الاكتصاد املزنيل

6002 – 6022 

لكية امرتتية نوبيات /كسم  خمترب امعفل وامـالحية جلية ؾضوة يف  2

 الاكتصاد املزنيل

6022 

لكية امرتتية نوبيات /كسم  جلية متاتـة امبحوث ؾضوة يف  2

 الاكتصاد املزنيل

6022 – 6022 

2 

 

لكية امرتتية نوبيات /كسم  جلية امغذاء وامتغذية ؾضوة يف 

 الاكتصاد املزنيل

6022 - 6022 

2 

 

لكية امرتتية نوبيات / كسم  ؾضوة يف جلية امتحاهية 

 الاكتصاد املزنيل 

6022 

 


