السٌرة العلمٌة
األسم  :نادٌة حسٌن منخً عودة الشهابً
الموالٌد  :بغداد 29991/3/3
التحصٌل الدراسً :
 .2بكالورٌوس  /أقتصاد منزلً .
 .1ماجستٌر  /تغذٌة .
السٌرة الوظٌفٌة :
التخرج من كلٌة التربٌة  /قسم االقتصاد المنزلً

2991/ 3/03

التعٌٌن فً كلٌة التربٌة  /قسم االقتصاد المنزلً

1331/23/29

الحصول على اللقب العلمً (مدرس مساعد )

1331/23/29

الحصول على ترقٌة علمٌة (مدرس)

1323/ 9/03

المهام التدرٌسٌة :
تأرٌخه
للفترة من 1331_2991

الموضوع
العمل فً مختبرات التغذٌة كمحاضرة بكتاب تأٌٌد
من الكلٌة فً 1332/8/29
العمل تدرٌسٌة للمواد الدراسٌة :تغذٌة عالجٌة عملً للفترة من 1321_1331
و نظري ,تغذٌة طفل عملً  ,األشراف على بحوث
التخرج للمرحلة الرابعة
المهام األدارٌة و العلمٌة :
 .2االشراف العام على جمٌع مختبرات القسم .
 .1االشراف العام على مكتبة و مجانٌة القسم .
اللجان العلمٌة المشاركة بها:
 .1عضو فً اللجنة االمتحانٌة للقسم لالعوام :1321,1321, 1339, 1333, 1332, 1331
 .2عضو هٌئة لجنة مجلة القسم وتوثٌق نشاطات القسم للعام .1321-1322
 .3عضو لجنة معرض الغذاء والتغذٌة للعام .1321-1322
 .4عضو لجنة مشترٌات القسم للعام 1321-1322
 .5عضو لجنة فحص الكتب واالطارٌح والرسائل التً تمجد النظام السابق للعام .1322
 .3عضو لجنة متابعة وتوثٌق بحوث اساتذة القسم للعام 1321-1321

 .9عضو لجنة تطوٌر مصادر التعلٌم فً القسم للعام 1321-1321
 .8عضو لجنة الخطة البحثٌة لمركز بحوث السوق وحماٌة المستهلك للعام 1321-1321
 .9عضو اللجنة التحضٌرٌة والمساندة لندوات لندوات القسم والكلٌة للعام 1321-1321
.23

عضو لجنة تطوٌر وتاهٌل االجهزة العلمٌة فً القسم للعام .1321-1320

.22

عضو لجنةورش العمل العلمٌة فً القسم للعام 1321-1320

.21

عضو لجنة عضو لجنة تحدٌث مناهج التعلٌم فً القسم للعام 1321-1320

.20

عضو لجنة استالل بحوث الترقٌة العلمٌة الساتذة القسم للعام .1321

.21

عضو لجنة كتابة التقرٌر الذاتً للقسم مع ضمان الجودة واالداء الجامعً للعام 1321

.22

رئٌس لجنة شراء الكتب التربوٌة والمنهجٌة فً الكلٌة للعام 1321-1320

.23

رئٌس لجنة شراء مستلزمات مختبرٌة فً الكلٌة للعام 1321-1320

عدد البحوث المنجزة(  )9والمقبولة للنشر ()2
 .2العالقة بٌن الحالة الغذائٌة وبعض العوامل التً تلعب دورا مهما فً االصابة بسوء التغذٌة لدى اطفال دور
الحضانة بمدٌنة بغداد  /مجلة كلٌة التربٌة للبنات المجلد ( )22العدد ( )1عام .1331
 .1العالقة بٌن الحالة الغذائٌة والنمو للتحقق من انتشار سوء التغذٌة لدى اطفال دور الحضانة فً مدٌنة بغداد/مجاة
كلٌة التربٌة للبنات المجلد ()22العدد( )0عام .1331
 .0التقٌٌم الصحً والعادات الغذائٌة غٌر السلٌمة الطفال دور الحضانة فً مدٌنة بغداد /مجلة ام سلمة للعلوم
المجلد ( )0عام 1333
 .1التقٌٌم الغذائً لوجبات طعام اطفال دور الحضانة فً مدٌنة بغداد/.مجلة ام سلمة للعلوم المجلد( )2العدد()1عام
.1338
 .2دراسة الكفاٌة التغذوٌة التً تجهزها بعض مستحضرات حلٌب الرضع المستوردة المتوافرة فً االسواق المحلٌة
لمدٌنة بغداد .مجلة كلٌة التربٌة للبنات المجلد ( )12العدد( )0عام .1323
 .3دراسة محتوى بعض العناصر النزرة الضرورٌة فً نوع واحد من غذاء الرضع الحبوبً المستورد  /المجلة
العراقٌة لبحوث السوق وحماٌة المستهلك المجلد ( )1العدد()1عام .1323
 .9دراسة نوعٌة بسكت االطفال المتوافرة فً االسواق المحلٌة لمدٌنة بغداد /الكتاب السنوي لمركز ابحاث الطفولة
واالمومة /جامعة دٌالى .المجلد ()8العدد( )1عام 1320
 .8انتشار السمنة بٌن النساء وعالقتها ببعض المتغٌرات فً مدٌنة بغداد /المجلة العراقٌة لبحوث السوق وحماٌة
المستهلك /قبول نشر بتارٌخ 1321/1/23
 .9دراسة بطاقة الداللة الغذائٌة النواع من حلوى االطفال المتوافرة فً االسواق المحلٌة  /المجلة العراقٌة لبحوث
السوق وحماٌة المستهلك /قبول نشر بتارٌخ 1321/0/12
عدد كتب الشكر والتقدير (:)33
 -2تقدٌر للجهود المبذولة خالل العمل فً اللجنة االمتحانٌة بتارٌخ .1331/3/13
 -1تقدٌر للجهود المبذولة للقٌام بالواجبات بكل دقة وحرص بتارٌخ .1332/3/2
 -0تقدٌر للجهود المبذولة خالل العمل فً اللجنة االمتحانٌة بتارٌخ1332/3/10

 -1تقدٌر للجهود المبذولة خالل ندوة القسم الثالثة بتارٌخ 1332/21/1
 -2تقدٌر للجهود المبذولة خالل العمل باللجنة االمتحانٌة بالقسم بتارٌخ 1333/9/18
 -3تقدٌر للجهود المتمٌزة من خالل اهداء مجموعة من الكتب الى قسم النشاط الفنً بالجامعة بتارٌخ 1333/1/0
 -9تقدٌر للجهود المبذولة خالل االشراف العلمً على مكتبة القسم بتارٌخ 1338 /2/8
 -8تقدٌر للجهود المبذولة خالل ندوة القسم الرابعة بتارٌخ 1338/ 2/3
 -9تقدٌر للجهود الطٌبة واالخالص فً اداء االعمال المكلفة بكل دقة بتارٌخ1338/22/1
-23

تقدٌر للجهود الطٌبة والتفانً فً اداء الواجبات بكل امانة بتارٌخ 1339/1/0

-22

تقدٌر للجهود المبذولة خالل الحصول على كتب حدٌثة من المكتبة المركزٌة بتارٌخ 1339/0/2

-21

تقدٌر للجهود المبذولة خالل العمل فً اللجنة االمتحانٌة بتارٌخ 1339/23/29

-20

تقدٌر للجهود الطٌبة من خالل تزوٌد مكتبة القسم بمجموعة من الكتب الحدٌثة بتارٌخ 1323/2/21

-21

تقدٌر للجهود الطٌبة برفد مكتبة الكلٌة بالكتب واالقراص العلمٌة بتارٌخ 1322/1/13

-22

تقدٌ ر للجهود المبذولة خالل المشاركة بمعرض الغذاء والتغذٌة بتارٌخ 1322/2/0

-23

تقدٌر للجهود المبذولة فً فحص الكتب والرسائل واالطارٌح التً تمجد البعث بتارٌخ 1322/22/21

-29

تقدٌر للجهود القٌمة المبذولة فً انجاح المؤتمر العلمً الدولً االول بالكلٌة بتارٌخ 1321/2/0

-28

تقدٌر للجهود الطٌبة المبذولة خالل العمل بلجنة المشترٌات لقسم االقتصاد المنزلً بتارٌخ 1321/2/2

-29

تقدٌر للجهود المبذولة من خالل المشاركة فً معرض االنشطة العلمٌة والفنٌة بالكلٌة بتارٌخ1321/2/22

-13

تقدٌر للجهود المبذولة من خالل رفد مكتبة القسم والمكتبة المركزٌة للكلٌة بكتب حدٌثة بتارٌخ 1321/1/22

-12

تقدٌر للجهود الطٌبة المبذولة فً اقامة معرض النشاطات العلمٌة فً الجامعة بتارٌخ 1321/2/3

-11

تقدٌر للجهود المبذولة النجاح الندوة العلمٌة السادسة للقسم بتارٌخ 1321/2/18

-10

تقدٌر للجهود المبذولة من خالل العمل باللجنة االمتحانٌة بالقسم بتارٌخ 1321/9/2

-11

تقدٌر للجهود الطٌبة من خالل الحضور فً حفل تخرج طالبات الكلٌة بتارٌخ 1321/ 8/21

-12

تقدٌر للجهود المبذولة فً شراء كتب علمٌة حدٌثة لمكتبة القسم بتارٌخ 1320/2/23

-13

تقدٌر للجهود المبذولة خالل المشاركة فً مهرجان بغداد عاصمة الثقافة بتارٌخ 1320 /3/29

-19

تق دٌر للجهود المبذولة فً لجنة شراء الكتب المنهجٌة والعلمٌة للكلٌة بتارٌخ 1321/1/21

-18

تقدٌر للجهود المبذولة فً لجنة شراء المستلزمات المختبرٌة بتارٌخ 1321/0/13

-19

تقدٌر للجهود المبذولة خالل المشاركة فً احتفاالت القسم بتارٌخ 1321/3/

-03

تقدٌر للجهود الطٌبة والمبذولة خالل النشاطات بٌوم الجامعة بتارٌخ 1321/3/29

