
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 ندى شهاب احمد :  ـم ـــــــــاالســ

  1968 : تاريخ الميـالد 

  متزوجة  الحالة الزوجية :

 /              دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

  فقه مقارن/ التخصص الدقيق  علوم إسالميةالتخصص العام  :    صــالتـخـص

    / كلية الزراعة / جامعة بغداد شعبة العلوم األساسية دريسية في ت :     ةالوظيف

              مدرس مساعد الدرجة العلمية :

 / كلية الزراعة / جامعة بغداد  شعبة العلوم األساسية:    عنوان العمل

  / العمل   :        هاتف

  /    :       الهاتف النقال

  shihab. nada.shihab@coagn.uoboghdod.edu.iq : االلكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2002-2001  كلية العلوم اإلسالمية بغداد 

 2010  الشريعة  العراقية الماجستير

 رة 

mailto:shihab.nada@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 حد اآلن_ ول2013 بغداد كلية الزراعة 1

 

 . قمت بتدريسها يرابعاً : المقررات الدراسية الت 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  2013 اللغة العربية اإلرشاد 1

 2013 اللغة العربية المكائن 2

 2014 اللغة العربية االقتصاد 3

 2014 اللغة العربية اإلنتاج الحيواني 4

 2014 اللغة العربية التربة 5

 2014 اللغة العربية محاصيلال 6

 2015 اللغة العربية صناعات 7

 2015 اللغة العربية الوقاية 8

 2016 اللغة العربية البستنة 9

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2013-2004 مقر وزارة التعليم العالي موظفة 1

 ولحد اآلن 2013 كلية الزراعة / جامعة بغداد تدريسية / ماجستير 2



 

 

 

 

 

 

 

( رسالة ماجستير ودبلوم عالي 80) :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 . وبحث علمي

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 

 داخل الكلية الكلية خارج

)المرأة المشاركة بالدورة التدريبية والمسماة 

 2011/  جمهورية إيران اإلسالميةواألسرة( 

 

- 

 / الدورة التأهيلية لتعليم الحاسوب

 2009/  جامعة بغداد / كلية التربية / أبن الهيثم
- 

 /ائق تدريس للترقيات العلمية دورة طر

بغداد / مركز التعليم  –الجامعة اإلسالمية 

 2010/  المستمر

- 

 / الدورة التأهيلية المتحان التوفل

مركز  –ابن رشد  –جامعة بغداد / كلية التربية 

 2010/  التوفل

- 

الهيئة  / IC3 شهادة مشاركة في اختبار شهادة

 2010/  العراقية للحاسبات والمعلوماتية
- 

 كفاءة الحاسوب / في دورة ترقيات علمية

 2015/  مركز الحاسبة / جامعة بغداد
- 

مركز الحاسبة /  -مشاركة في المكتبة االفتراضية 

 2015/  جامعة بغداد
- 

مشاركة في المحاضرة )محاضرة تعريفية عن 

 / فولبرايت(

 2016/  في األمانة العامة للمكتبة المركزية

- 

 

 ضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .تاسعا: ع 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2004 مكتب معالي الوزير تثمين جهودكتاب  1

 2005 مكتب معالي الوزير تثمين جهودكتاب  2

 2010 معالي الوزيرمكتب  وتقدير كتاب شكر 3

 2011 مكتب معالي الوزير وتقدير كتاب شكر 4

 2013 مكتب معالي الوزير وتقدير كتاب شكر 5

 2014 مكتب معالي الوزير وتقدير كتاب شكر 6

مكتب النائب )د. حنان  وتقدير كتاب شكر 7

 الفتالوي(

2015 

 2016 مكتب رئيس الوزراء وتقدير كتاب شكر 8

 

 . أو المترجمة تب المؤلفةالكعشر : حادي 

 

 ات .ــاللغ ثاني عشر : 

   اللغة العربية         

 


