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 اوال : المؤهالت العلمية :

 

 
 التاريخ

 
 الكلية

 
 الجامعة

 

 الدرجة العلمية

 
30  /6  /1992  

 
 كلية التربية للبنات

 
 بغداد

 
 بكالوريوس

 
17 /6  /2000  

 
التربية للبناتكلية   

 
 بغداد

 
 الماجستير

    
 الدكتوراه

 

 

 ثانياُ : التدرج الوظيفي :

 

الى -الفترة من   ت الوظيفة الجهة 

10/3/1993  1 معيدة جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

27  /7  /2000  2 مدرس مساعد جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

8  /4  /2007 كلية التربية للبناتجامعة بغداد /    3 مدرس 

7 /11  /2010  4 استاذ مساعد جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 

7/11/2016  5 أ. ستاذ جامعة بغداد /كلية التربية للبنات  

   6 
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 ثالثاً : التدريس الجامعي :

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

1993-9201 / قسم االقتصاد المنزلي التربية للبناتكلية  بغداد   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها :

 ت القسم المادة السنة

االقتصاد  مبادئ اقتصاد منزلي  2004
 المنزلي

1 

االقتصاد  اجهزة وادوات منزلية  2004
 المنزلي

2 

 9201ـ  2004
 ولغاية 

االقتصاد  مبادئ اختياروتحضير  االغذية 
 المنزلي

3 

ولغاية  9201ـ2004 االقتصاد  حفظ االغذية  
 المنزلي

4 

2018ـ2015 االقتصاد  ادارة وتخطيط وجبات  
 المنزلي 

5 

2018ـ2017 االقتصاد  ندوة علمية  
 المنزلي 

6 
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ولغاية  2016-2019 تغذية   
  دراسات عليا  /فئات خاصة 

االقتصاد 
 المنزلي 

7 

االقتصاد  تغذية انسان / اولية  2016,2108,2019
 المنزلي

 8 

2018-2019 عليا دراسات  تغذية انسان متقدم /  االقتصاد  
 المنزلي 

9 

    
 

 خامساً : ) االطاريح , الرسائل ( التي اشرف عليها :

 
 السنة

 
 القسم

 
 اسم االطروحة او الرسالة

 
 ت

2016-2017  لبة طلدى الوعي الغذائي والصحي  االقتصاد المنزلي  
وعالقته ببعضالمرحلة المتوسطة    

   تغيراتمال

1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 
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 سادساً : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها :

 ت العنوان السنة مكان انعقادها نوع
مشاركة في 

 بحث
كلية التربية 

 للبنات
31/3/2009 المؤتمر العلمي االول  

بعنوان )المرأة العراقية في 
 ظل تحديات العصر(

1 

كلية التربية  مشاركة
 للبنات

المؤتمر العلمي الثاني  2009
بعنوان )االفاق المستقبلية 

 للمرأة العراقية(

2 

كلية التربية  مشاركة
 للبنات

المؤتمر الدولي االول )دور  2010
المجتمع مرأة في بناء ال

 والدولة(
وزارة التعليم العالي مع 

 وحدة بحوث المرأة

3 

مشاركة 
 بورقة عمل

كلية التربية 
للبنات / وحدة 
بحوث المرأة 
بالتعاون مع 

وزارة التعليم 
 العالي

3/5/2010 مؤتمر بمناسبة اليوم  
العالمي لالمتناع عن 

التدخين تحت شعار )التبغ 
خطر على كال الجنسين.. 

الرجال واالن تمكن من 
(يستهدف المرأة  

4 

مشاركة 
 بحث

كلية التربية 
للبنات قاعة 

 المصطفى 

21/6/2010 مشاركة في ندوة بمناسبة  
اليوم العالمي لالمتناع عن 
التدخين تحت شعار )التبغ 
خطر على كال الجنسين.. 

تمكن من الرجال واالن 
 يستهدف المرأة(

5 

مشاركة 
 حضور

قسم اللغة 
االنكليزية / 

ليةك  

2010اذار /  التاسع المؤتمر السنوي  
 للغة واالداب والترجمة

6 

مشاركة 
 تشريفات

كلية التربية 
 للبنات

تشرين /11-12
2011االول/  

المؤتمر العلمي الدولي 
االول )التربية والتعليم في 

7 
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 المجتمع المعاصر(

مشاركة 
 بحث

كلية التربية 
 للبنات

11/3/2012 ندوة بعنوان )اضاءات في  
 الغذاء والتغذية(

8 

كلية التربية  مشاركة
 للبنات

15/4/2012 المعرض العلمي الشامل  
 لالعمال اليدوية والغذائية

9 

كلية التربية  مشاركة
 للبنات

13/3/2012  10 معرض االبتكارات الفنية 

مشاركة 
 بحث

مركز احياء 
التراث / 

 جامعة بغداد

2-3/4/2012 المؤتمر العلمي الثاني  
)الحيوانات الداجنة بين 

التراث والمعاصر( مشاركة 
ببحث )االمراض التنفسية 

البياض  التي تصيب الدجاج
 واالمهات

11 

مشاركة 
 بحث

20/6/2012 جامعة بغداد الندوة العلمية لمركز بحوث  
ومتحف التاريخ الطبيعي 

بعنوان )سمكة البلطي 
اثرها على البيئة العراقية(و  

12 

20/6/2012 جامعة بغداد بحث سمك البلطي في وصفات  
 غذائية

13 

20/6/2012 جامعة بغداد بحث القيمة الغذائية لسمك  
البلطي بحوث ومتحف 

تاريخال  

14 

مشاركة 
 حضور 

 جامعة بغداد
 قاعة الحكيم 

كانون  -7-8
 2016االول 

المؤتمر العلمي النسوي 
الثالث كلية العلوم للبنات / 
 جامعة بغداد )المراة

العراقية عالمية ... مبدعة 
.. مضحية.. شمس مضيئة 
 لبناء مستقبل زاهر 

15 

مشاركة 
 حضور 

 جامعة بغداد
 كلية االعالم  

الملتقى الوطني للسينمائية  22/12/2016
 2016في دورته الثالثة 

كلية االعالم جامعة بغداد 

16 



 

7 
 

تحت شعار المناهج 
 السينمائية وافاق تطبيقها 

مشاركة 
 حضور 

 امعة بغداد ج
المكتبة 

 المركزية 

21-
22/12/2016 

مؤتمر مركز احياء التراث 
 جامعة بغداد 

17 

 

 سابعاً : االنشطة العلمية االخرى :

 داخل الكلية خارج الكلية
قيام الباحثة بالتعاون مع مركز احياء 
 التراث العربي العلمي/د.شهرزاد محمد

2012\2\15الشديدي   

االشراف على بحوث طالبات المرحلة 
الرابعة )بحوث التخرج( االشراف على 

العلمية )الخاصة بالدراسات  المختبرات
 العليا( في القسم

تعاون علمي مع متحف التاريخ الطبيعي 
 مع الدكتور فارس عبد علي

شاركت في ورشة االتكيت 
(, شاركت في ورشة 10/3/2014)

اعداد وجبات غذائية متوازنة 
 (, شاركت في يوم الجامعة9/1/2014)
( بعمل معرض تغذية14/5/2014)  

المشاركة في الدورة التدريبية الذي 
اقامه قسم ضمان الجودة في رحاب كلية 

2/2016-1العلوم للبنات للفترة من   

وتطوير عضوة في لجنة توصيف وتقييم 
المنهاج, عضوة في لجنة تجهيز اثاث 

ي لجنتين المختبرات في القسم, عضوة ف
 استالل الخاصة بالترقيات داخل القسم

المشاركة في معرض النشاطات لقسم 
في  15/4/2012االقتصاد المنزلي في 

 سنتر الجامعة

عضوة في لجنة متابعة النادي الطالبي 
للكلية, عضوة في لجنة متابعة البحوث 

 العلمية الخاصة باالساتذة داخل القسم
معاونة تكليف من الدكتور ايمان صادق 

 العميد
/كلية العلوم  3ICالمشاركة في دورة 

الى  20/6/2010للبنات 
20/7/2010 

عضوة في اللجنة االمتحانية سنة 
, عضوة في لجنة التشريفات 2008

الخاصة بالمؤتمر العلمي الدولي لعلوم 
2014نيسان//17-16التربية بتاريخ   
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حضور المؤتمر الدولي للنخب 
العراقية برعاية والكفاءات النسوية 

االستاذ سعد عاصم الجنابي/فندق 
فلسطين الدولي قاعة صالح الدين 

المشاركة في  21/5/2016السبت 
 الدورة

رئيس لجنة مشتريات خاصة بأحتفالية 
يوم الجامعة التي اقامها قسم االقتصاد 

التي اقيمت  8/4/2013المنزلي بتاريخ 
 بمركز جامعة بغداد 

 

 google scholarشاركة في دورة الم

22/11/2015 

 
ضوة في لجنة الغذاء والتغذية التي ع

تشكلت لغرض عمل الغذاء الصحي 
11/3/2014لمجلس الجامعة بتاريخ   

حضور الندوة الموسومة مكافحة 
المخدرات مسؤولية الجميع المنعقدة في 

مركز البحوث النفسية جامعة بغداد 
21/4/2016 

المشاركة في ورشة تصنيع انواع 
مختلفة من المعجنات )تصنيع الكيك( 

15/1/2015بتاريخ   

اجراء امتحان استطالعي في كلية 
التربية البن الرشد للعلوم االنسانية 

ألجراء امتحان  5/4/2015بتاريخ 
 اللغة االنكليزية

الحصول على شهادة تقديرية من قبل 
 عميد الكلية ورئيس القسم

 أ.م.د. شروق كاظم سلمان و
انتصار كمال قاسمأ.م.د.   

االشراف على الطالبات )المطبقات في 
 2015المرحلة الرابعة  المدارس(

في اللجنة االمتحانية لسنة عضوة 
والحصول على كتاب  2014-2015

 شكر من السيدة العميدة

 Googol Driveالمشاركة في دورة 

مركز التطوير والتعليم المستمر جامعة 
 22/11/2016الى  18بغداد من 

تقويم بحث بعنوان )العالقة بين عمر 
االم الحامل وقيم هيموغلوبين الدم( 

23/4/2015بتاريخ   

القاء محاضرة في كلية العلوم للبنات 
بعنوان )عالقة الغذاء باكياس المبايض( 

4/10/2016  

المشاركة في الندوة العمية االولى في 
قسم االقتصاد المنزلي الموسومة 

ايا تكنولوجيا )االقتصاد المنزلي وقض
4/1/2016العصر   

حضور الملتقى الوطنية السينمائية في 
كلية االعالم  2016دورته الثالثة 
تحت  22/12/2016جامعة بغداد 

المشاركة في الندوة العلمية الثانية في 
قسم االقتصاد المنزلي )بحث( )االقتصاد 

لمستدامه( المنزلي والتنمية ا
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  23/3/2016 شعار المناهج السينمائية وآفاق تطبيقها 
المشاركة في محاضرة )تمكين القيادات 

النسوية في التعليم العالي بتاريخ 
مركز التطوير والتعليم  20/12/2016

 المستمر في جامعة بغداد . 

المشاركة في الورشة العلمية الثانية 
 الواقع والمعوقات التي تواجه قسم 

 
25/2/2016االقتصاد المنزلي   

حضور الندوة االرشادية المقامة من قبل 
هيئة النزاهة تحت عنوان )وظيفتي 

امانة( المقامة على قاعة علي الوردي 
مركز البحثو النفسية والتربوية 

20/12/2016  

 
 
 

المشاركة في الدورات التي تقيمها وحدة 
 التعليم المستمر في كلية التربية للبنات

Microsoft Excel 
4/4/2016من   

ر احتفالية تخرج طالبات المقامة حضو
على حدائق كلية التربيةالرياضية بتاريخ 

4/12/2016  

 Mecosotالمشاركة في دورة 
Excel2010  27/11من -

التعليم المستمر كلية  1/12/2016
 التربية للبنات 

حضور المؤتمر النسوي العلوم للبنات 
  7/12/2016على قاعة الحكيم 

مناقشة طالبة الماجستير السمنار 
30/11/2016  

القاء المحاضرة)الغذاء وعالقته باكياس 
المبايض ( على قاعة التعليم المستمر 

 4/10/2016في كلية العلوم للبنات 

 

المشاركة في الندوة االرشادية المنعقدة  
في قسم االقتصاد المنزلي 

7/12/2016  

المشاركة في العمل التطوعي الجماعي  
في قسم االقتصاد المنزلي بتاريخ 

7/12/2016  

القاء محاضرة بعنوان) االلوان والغذاء  
الصحي ( / الساعة الحرة 

29/12/2016  

المشاركة بورقة عمل في الندوة المقامة  
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في قسم االقتصاد المنزلي )قاعة 
المصطفى( تحت عنوان)المراة والطفل 

 ثات البيئة ( الورقة بعنوان )تأثير وملو
التدخين على صحة االم والطفل 

4/1/2017 

حضور الحلقة النقاشية للتدريسية مها 
محمد نافع )استبدال طحين الحنطة 

بمسحوق الشبنت وزيته في الصفات 
 الحسية للبسكت المصنع مختبريا(

القاء بحث في السمنار المقام في قسم 
االقتصاد المنزلي ضمن نشاطات القسم 

)تقييم المنهج  8/1/2017بتاريخ 
الغذائي والصحي لطالبات المرحلة 

 االعدادية وعالقته ببعض المتغيرات. 

  
 القاء محاضرة ارشادية بعنوان 

)السلوك الجامعي ..التحديات  والفرص( 
7/12/2016 

  
محاضرة في الورشة المقامة من  القاء 

الوحدة االرشادية )تنمية السلوكيات 
االيجابية للطالبة وتعديل السلوك السلبي 

 16/11/2017بتاريخ  لها(

   
القاء محاضرة في الحلقة الدراسية 
المقامة في القسم )االكريالميد في 

 18/10/2017االغذية( 

  
القاء محاضرة بعنوان السلوك واالخالق 

 3/12/2017الجامعية بتاريخ/
 

القاء محاضرة ضمن نشاطات الساعة  
الحرة بدائل السكر استخدامها وسالمتها 

 23/11/2017بتاريخ 
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تقويم بحوث للباحثة رأفت احمد  
 28/11/2017(بتاريخ 7عدد)

 
تقويم بحث في مجلة كلية التربية للبنات 
بحث للنشر  )دراسة االعالن التلفزيوني 

االستهالكي لدى عينة من والسلوك 
(سنة بتاريخ  12_9االطفال بعمر 

25/10/2017 
 

25/10/2017 

26/9/ 2018 
 
 

القاء محاضرة تحت عنوان ) دور 
اللحوم في نقل االمراض المشتركة بين 

 االنسان والحيوان 

21/ 1/ 2018 
 
 

)ندوة ـــ االقتصاد القاء محاضرة في ال
على  المنزلي نموذج للحياة العصرية (

قاعة المصطفى /كلية التربية للبنات 
بعنوان )تفعيل الغذاء في مواجهة 

 21/1/2018امراض العصر(

القاء بحث في السمنار المقام ضمن  14/3/2018
نشاطات القسم بعنوان )المركبات 

السامة الطبيعية في االغذية وتاثيرها 
 على صحة االنسان (

القاء بحث في  السمنار المقام ضمن  2018 14/11
نشاطات القسم بعنوان )دور وسائل 

االعالم والتكنولوجيا الحديثة في 
التثقيف الغذائي لالسرة العراقية 

 وعالقته ببعض المتغيرات .
 

13/12/2018  
القاء محاضرة ضمن نشاطات القسم / 

الساعة الحرة تحت عنوان )الخصائص 
ية الوظيفية المستخدمة في تقن



 

12 
 

 النانوتكنولوجي في صناعة الغذاء (

القيام بزيارة علمية الى الشركة العامة  3/12/2018
للمنتوجات الغذائية / وزارة الصناعة 

والمعادن مع بعض التدريسيات 
 والطالبات 

المشاركة في فعاليات مهرجان االشقاء  12/2018/ 26-30
 30-26الخامس عشر للفترة من 

في المحطة العالمية 12/2018/
 و/جامعة الكرخ للعلوم / خارج الجامعة 

الحصول على شهادة مشاركة في  1/10/2018
التي اقيمت في جامعة بغداد الدورة 

مركز التطوير والتعليم المستمر )) /
المجالت كتابة ونشر البحوث في 

  العالمية ذات معامل التأثير ((

الحصول على شهادة مشاركة من قبل  7-8/11/2018
كلية الهندسة خوارزمي/ جامعة بغداد  

 للورشة ))ادارة المشاريع((

الحصول على شهادة مشاركة في دورة  12/2018/ 20-16للمدة من 

EXCEL/ التعليم المستمر /جامعة بغداد 

القاء محاضرة ضمن نشاطات القسم  30/1/2019
الحلقة النقاشية  )االعشاب المنحفة بين 

 الضار والنافع(

 عضوة في اللجنة العلمية في القسم  2019_2018

القاء محاضرة في الندوة العلمية للوحدة  18/2/2019
االرشادية بعنوان ) قنوات التيارات 
المعادية وأساليب تأثيرها في مبادئ 

 شخصية الشباب ( وقيم وسلوك و
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القاء محاضرة في الندوة العلمية للوحدة  2019 /20/2
االرشادية بعنوان )األثار السلبية 

والنتائج المترتبة على النزوح القسري 
 للعوائل (

الحصول على شهادة مشاركة من قبل  1/2019 /27
وحدة التأهيل والتوظيف للمشاركة في 
المهرجان تحت شعار) اعرض مهارتك 

 واحصل على وظيفتك (

منظمة الشباب للتنمية وحقوق االنسان 
 14/2/2019منظمة غير حكومية/  /

الحصول على شهادة مشاركة في 
الورشة  التي  اقامتها اللجنة العليا 

للتعايش السلمي  تحت عنوان ) مفاهيم 
التعايش السلمي ضمن برنامج تنفيذ 

الورش التدريبية الربيعية ( على قاعة 
 مة في محافظة بغدادالمنظ

  

  

 

ثامناً : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير 

 التعليم:

  

 ت اسم البحث محل النشر السنة
تأثير نقص الفيتامينات والمعادن  مجلة مسلمة للعلوم 2006

المتناولة على تساقط الشعر لدى 
 الحامل والمرضع )مجلة مسلمة(

1 

تأثير نوع الرضاعة على النمو  مجلة مسلمة للعلوم 2007 2 
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 الجسمي لدى الطفل الرضيع
مجلة كلية التربية  2010

 للبنات / مجلد
2العدد  /21  

دور االسرة في استثمار تأثير 
( 5-3القران تقبل االطعمة المفيدة)
سنة وترسيخ مفاهيم المحبة 

 االجتماعية

3 

المجلة العراقية  2010
لبحوث السوق 

 وحماية 
/2المستهلك/مجلد

14 

تأثير استخدام بيكاربونات 
الصوديوم وعشبة االسنان في 

زمن الطهي والمكونات الغذائية 
 للبقول المطهية

4 

 مجلة بغداد للعلوم  2010
3العدد/8مجلد   

دراسة تأثير زيت الريحان في 
 الصفات الحسية للبسكت المختبري

5 

للعلوم  مجلة تكريت 2013
الصرفة/جامعة 

 تكريت

تأثير فقر الدم الحاد على سالمة 
الحمل واالنجاب لدى المراهقات 

( سنة 18-14بعمر )   

6 

25/4/2014 منشور في كلية  
 التربية للبنات

(4العدد)/25
2014 

دور االم في تنمية الوعي الغذائي 
لدى ابناء االسرة وعالقته ببعض 

جلة كلية المتغيرات منشور في م
( 25التربية للبنات المجلة )

2014( 4العدد)  

7 

19-
2013اذار//20  

مركز احياء التراث 
جمعية صيانة /

المصادر/تحت 
عنوان الوراثة 

 والبيئة

التلوث الجيني )االغذية المعدلة 
وراثيا او المتعدية الجينات( ما لها 

 وما عليها )الصفات الوراثية( 

8 
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منشور في وقائع  2013
المؤتمر العلمي 

)علوم  الثالث
الحيوان بين 

 التراث(

بين  (H5N1)انفلونزا الطيور 

 الحقيقة والوهم

9 

2-3/4/2012 منشور في وقائع  
المؤتمر الذي اقيم 

في مركز احياء 
التراث العلمي 

 والعربي

االمراض التنفسية التي تصيب 
 الدجاج البياض واالمهات

10 

20/6/2012 منشور في الندوة  
العلمية لمركز 
بحوث وتحف 

 التاريخ الطبيعي

 11 سمك البلطي في وصفات غذائية

20/6/2012 بحث منشور في  
الندوة العلمية 
لمركز بحوث 

ومتحف التاريخ 
 الطبيعي بعنوان

 12 القيمة الغذائية لسمك البلطي

16/6/2015  
(6)مجلد   

)العدد السادس 
 عشر(

مجلة 
اماراباك/االكاديمية 

العربية االمريكية 
للعلوم والتكنولوجيا 

عمان-مسقط  

دراسة التأثير التأزري لكل من 
الترمس وبروتين  عزيت النعنا

في في الصفات النوعية الحلو 
للكيك المصنع مختبرياً بحث 

 ي مجلة اماراباكفمنشور

13 
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17/6/2015  
(6)مجلد   

 )العدد السابع عشر(

 مجلة اماراباك
االكاديمية 

االمريكية للعلوم 
والتكنولوجيا 

عمان-مسقط  

دراسة بكتيريا للسلطات المقدمة 
 في كافتريا مجمع بغداد )الجادرية(

14 

منشور /مجلد 
ايلول //4العدد /27  

بحث مشترك2016  

مجلة كلية التربية 
 للبنات

العالقة بين فصيلة الدم ونوع 
الغذاء المتناول وتأثيره على 

 الصحة

15 

 1العدد  8المجلد 
/2016  

مركز بحوث 
وحماية  السوق

 المستهلك

تأثير الغذاء على ضهور اكياس 
المبايض لدى عينة من النساء 

( في مدينة بغداد 54-15لعمر)
 )منشور(وعالقته ببعض المتغيرات

16 

العدد  28المجلد  
1/7201  

مجلة كلية التربية 
 للبنات

تقييم المنهج الغذائي لطلبة االقسام 
الداخلية في جامعة بغداد)الجادرية( 

 (منشوروالجامعة المستنصرية)

17 

September 
2017 

INTERNATION
AL JOURNAL  
OF SCIENCE  
-India  

Effect of wheat Flour 
Replacement and 
Enrichment by Eggshells 
on the Quality Properties 
of a Laboratory Produced 
Biscuit 

18 
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January 
15th2013 

Journal of 
Genetic and 

Environmental 
Resources 

Conservation 

Microbial and chemical 
quality of bottled drinking 

water in Baghdad 

19 

للنشر في مقبول   
مجلة كلية التربية 

 للبنات 

الوعي الغذائي والصحي لدى طلبة 
المرحلة المتوسطة وعالقته ببعض 

 المتغيرات 

20 

  

 تاسعاً : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية

  

 عضوة في الجنة العلمية في القسم 2019

 

1 

 2 عضو ارتباط مع مسؤول الصف االلكتروني في القسم  2019
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 عاشراً : كتب الشكر , الجوائز وشهادات التقدير

كتاب الشكر او  الجهة المانحة السنة
 الجائزة او الشهادة

 ت

18/4/2010 معالي وزير التعليم العالي  
 والبحث العلمي

أ.د.عبد ذياب العجيلي 
للمشاركة في المؤتمر 

العلمي االول )دور المرأة 
 في بناء المجتمع والدولة

 وتقدير كتاب شكر
(1)  

1 

31/1/2010 السيد مساعد رئيس جامعة  
 بغداد

 أ.د.رياض هادي عزيز

كتاب شكر وتقدير 
(1)  

2 

4/1/2012 السيد مساعد رئيس جامعة  
 بغداد

 أ.د.بهاء طعمة جبار

كتاب شكر وتقدير 
(1)  

3 

12/12/2005 السيد عميد كلية التربية  
 للبنات

 أ.د.ناظم رشيد

كتاب شكر وتقدير 
(1)  

4 

29/4/2009 السيد عميد كلية التربية  
 للبنات 

 أ.د.عامر محمد علي

كتاب شكر وتقدير 
(1)  

5 

7/5/2009 شكر وتقدير كتاب  ====== 
(1)  

7 

13/5/2009 كتاب شكر وتقدير  ====== 
(1)  

7 

13/4/2010 كتاب شكر وتقدير  ====== 
(1)  

8 

3/5/2011 كتاب شكر وتقدير  ====== 
(1)  

9 

3/5/2012 كتاب شكر وتقدير  عميد كلية التربية للبنات   10 
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28/5/2012 (1) أ.م.د.شروق كاظم سلمان   
10/3/2014  عميد كلية التربية للبنات  

 أ.م.د.شروق كاظم سلمان
 11 منح قدم

 
 

2-3/2/2016  

 
 

 من قبل رئيس الجامعة
أ.د.عالء عبدالحسين 
عبدالرسول /الدورة 

في )نظام جودة التأهيلية 
واعتماد المختبرات( قسم 

 ضمان الجودة

 
 

 شهادة مشاركة

 
12 

 

1-2/2/2016  من قبل 
عبدالحميد  أ.م.د.مروان 

عاشور في الدورة التدريبية 
التي اقامها قسم ضمان 
الجودة واالداء الجامعي 

 كلية العلوم للبنات

 13 تأييد مشاركة

17/8/2016 مكتب رئيس الوزراء  
لحصول الجامعة على 

مراتب متقدمة ضمن افضل 
جامعة عربية( على 50)

 (Qs)وفق تصنيف 

 14 شكر وتقدير

24/2/2014 معالي وزير التعليم من قبل  
 العالي والبحث العلمي

 15 منح قدم

12/10/2015 السيدة عميدة كلية التربية  
للبنات ألتمام مهام اللجنة 

 االمتحانية

 16 كتاب شكر وتقدير

27/8/2012  من قبل 
أ.م.د.فارس عبد علي 
العبيدي رئيس جمعية 

صيانة المصادر الوراثية 

وتقديركتاب شكر   17 
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 والبيئية العراقية

20/6/2012 من قبل رئيس جامعة بغداد  
 أ.د.موسى جواد الموسوي

 19 شهادة تقديرية

19-20/2/2013  من قبل 
أ.م.د.شروق قاسم في 
اعمال الورشة العلمية 

التخصصية )مشاكل التغذية 
 لالطفال دون سن الخامسة

 20 شهادة تقديرية

16-
2014نيسان//17  

 من قبل 
كاظم سلمان  أ.م.د.شروق

في انجاز اعمال المؤتمر 
العلمي الدولي لعلوم التربية 

الذي اقامته كلية العلوم 
االنسانية ابن رشد والتربية 

 بنات

 21 شهادة تقديرية

28/5/2013  من قبل رئيس الجامعة  
أ.د.عالء عبدالحسين 

اقامة مهرجان  عبدالرسول
قسم االقتصاد المنزلي االول 

 في كلية التربية للبنات

 22 كتاب شكر وتقدير 

4/2/2013 حصولي على اللقب العلمي  
استاذ مساعد قبل المدة 

 المحددة

مدة خمس منح قدم 
 اشهر ويوم

23 
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2013اذار//9-20  

 
 

من قبل أ.م.د.محمد عبد 
عطية السراج المدير العام 

البحث والتطوير  لدائرة
أ.م.د.فارس عبدعلي 

للمشاركة في العبيدي 
المؤتمر العلمي الثاني 

لجمعية صيانة المصادر 
تحت عنوان )الوراثة 

 والبيئة(

 
 
 

 شهادة تقديرية
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من قبل عميد كلية العلوم  4/10/2016
للبنات االستاذ الدكتور احالم 

عنوان المحاضرة)الغذاء 
المبايض (  وعالقته باكياس

على قاعة التعليم المستمر 
 في كلية العلوم للبنات

 25 شهادة تقديرية 

من قبل االستاذ الدكتور  4/12/2016
شروق كاظم سلمان عميد 
كلية التربية للبنات وذلك 

ضمن احتفالية تخرج طلبة 
 جامعة بغداد 

 26 شكر وتقدير 

17/8/2016 
 
 

23/10/2017  

 مكتب رئيس الوزراء
 
 

السيدة العميدة /انهاء مهام 
 اللجنة االمتحانية  

 شكر وتقدير 
 
 

 شكر وتقدير 

27 
 
 

28 
 

السيدة العميدة المحترمة أ.د  3/1/2018
شروق كاظم سلمان ضمن 

 احتفالية تخرج طلبة جامعة 

 29 كتاب شكر وتقدير 
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 بغداد

السيدة عميد الكلية شروق  12/7/2018
كاظم سلمان /االمتحان 

 التنافسي للدراسات العليا 

 30 كتاب شكر وتقدير 

السبدة عميد كلية التربية  2018/ 31/12
للبنات أ.م د نوال فاضل 

 عباس 

كتاب شكر وتقدير 
 من 

31 

أ.د عالء عبد الحسين عبد  10/2/2019
 الرسول 

حصولي على تهنئة 
  من رئيس جامعة 

لترقية العلمية بغداد 
 الى مرتبة االستاذية 

 

4/ 3/ 2019 
 
 

االستاذ الدكتور عالء عبد 
 الحسين 

منح قدم لمدة شهر 
لحصولي على كتاب 

شكر وتقدير من 
 رئيس جامعة بغداد 

 

االستاذ الدكتور عالء عبد  2019 /2 /28
 الحسن 

, كتاب شكر وتقدير 
من رئيس جامعة 

لحصول على بغداد 
  الترقية لالستاذية 

 

حصولي على كتاب  أ. د نبيل كاظم عبد الصاحب  24/2/2019
تهنئة من رئيس 
جامعة النهرين , 

للحصول على مرتبة 
 االستاذية 
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 حادى عشر : الكتب المؤلفة او الترجمة :

 

 ت اسم الكتاب سنة النشر

  1 

  2 

  3 

 

اللغاتثاني عشر :   

  

 العربية 

 االنكليزية 
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Marital Status: Married 

Number of Children: Four 

Religion: Muslim 

Specialization: Department of Home / food economy and feed 

Date of Appointment: 10/03/1993 

Position: professor 

Degree: Professor 
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Working title: the Faculty of Education / Department of Home 

Economics 

Office Phone: 

Mobile: 07702941675 

Email: fatimaani70@gmail.com 

First: Qualifications: 

 

 

Date 

the college 

the University 

Degree 

 

06/30/1992 

College of Education for Girls 

Baghdad 

BA 

 

06/17/2000 
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College of Education for Girls 

Baghdad 

Master 

 

Ph.D. 

 

 

Second Career: 

 

Period - to the position T. 

10/03/1993 Baghdad University / College of Education for 

Girls Demonstrator 1 

27/07/2000 Baghdad University / College of Education for 

Girls 2 assistant teacher 

08/04/2007 Baghdad University / College of Education for 

Girls teacher 3 

11/07/2010 Baghdad University / College of Education 

Assistant Professor 4 

5 

6 
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Third: university teaching: 

Period - to the university (institute / college) T. 

1993-2016 Baghdad College of Education / Department of 

Home Economics 1 

 

Fourth: The courses Taught: 

Year Rule section T. 

2004-2014 choose and prepare foods Home Economics 1 

2006-2014 food preservation Home Economics 2 

2015-2016 basics of nutrition Home Economics 3 

2016 management and planning meals Home Economics 4 

 

Fifth: (Alatarih, messages) supervised by: 

 

the year 

Section 

Thesis name or message 
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2016-2017 home economics, food and health consciousness 

and its relationship to physical growth among middle 

schoolers in the light of some of the changes 1 

 

 

Sixth: scientific conferences and symposia in which he 

participated: 

The type of venue Year title T. 

Participate in the search College of Education for Girls 

31/3/2009 first scientific conference titled (of Iraqi women 

under the challenges of the times) 1 

Post College of Education for Girls in 2009 the second 

scientific conference entitled (future prospects for Iraqi 

women) 2 

Post College of Education for Girls in 2010 the first 

International Conference (the role of women in building 

society and the State) 

The Ministry of Higher Education with the Women's Unit 3 

Research 

Post a working paper College of Education for Girls / Women's 

Unit Research in collaboration with the Ministry of Higher 

Education 03/05/2010 conference to mark the World No 
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Tobacco Day under the slogan smoking (tobacco danger to 

both sexes .. enables men and women are now targeting) 4 

Post Search Girls College of Education Hall Mustafa 21/6/2010 

participate in a seminar on the occasion of World No Tobacco 

Day under the theme of smoking (tobacco danger to both 

sexes .. enables men and women are now targeting) 5 

Post attend English language / March / 2010 Faculty of the 

Department of the Ninth Annual Conference of the language, 

literature and translation 6 

Post honors the College of Education for Girls 11-12 / October 

/ 2011 First International Scientific Conference (Education in 

contemporary society) 7 

Search Post College of Education for Girls 11.03.2012 seminar 

entitled (lightings in the Food and Nutrition) 8 

Post College of Education for Girls 15/04/2012 comprehensive 

scientific exhibition and hand food Acts 9 

Post College of Education for Girls 13/3/2012 technical 

innovations Gallery 10 

Post Research Center revive Heritage / University of Baghdad, 

2-3 / 4/2012 Second Scientific Conference (domestic animals 

between heritage and contemporary) Participation of 

research (respiratory diseases that infect hens and mothers 11 
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Post Search Baghdad University 20.06.2012 Scientific 

Symposium of the Center for Research and the Natural History 

Museum entitled (tilapia fish and its impact on the Iraqi 

environment) 12 

Search the University of Baghdad 20/06/2012 tilapia in food 

recipes 13 

Search Baghdad University 06.20.2012 nutritional value of 

tilapia research and history museum 14 

Post attend the University of Baghdad 

Hakim Hall December 07/08/2016 third feminist Scientific 

Conference of the Faculty of Science for Girls / University of 

Baghdad (Iraqi women ... global creative .. .. sacrificing sun 

illuminated to build a prosperous future 15 

Post attend the University of Baghdad 

Faculty of Information 12/22/2016 National Forum of the film 

at its third session in 2016 the Faculty of Information 

University of Baghdad under the slogan cinematic approaches 

and the prospects for its application 16 

Post attend the University of Baghdad 

Central Library 21-22 / 12/2016 Conference revive the 

heritage of Baghdad University's Center 17 
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Seventh: Other scientific activities: 

Outside the college within the college 

A researcher in collaboration with the revival of the Arab 

scientific heritage / D.chehrzad Mohammed of severely center 

15 \ 2 \ 2012 supervise research students of the fourth stage 

(graduation) overseeing the scientific laboratory research 

(postgraduate) in Section 

Scientific cooperation with the Natural History Museum with 

Dr. Faris Abdul Ali participated in the workshop Etiquette 

(03/10/2014), participated in a workshop to prepare balanced 

meals (09/01/2014), participated in the University Day 

(14/05/2014) job feeding Exhibition 

Participation in the training session held by the Department of 

Quality Assurance in the College of Science for Girls for the 

period 1-2 / 2016 a member of the Committee for the 

characterization, assessment and curriculum development, a 

member of the Committee for Laboratory furniture processing 

section, a member of the two committees extraction of 

special promotions within the department 

Participate in the activities of the Department of Home 

Economics at the University Center at 4/15/2012 member of a 

committee to pursue the club student of the college, a 

member of the follow-up committee for scientific research 
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professors within the department commissioned from Dr. 

Iman Sadek help Dean 

Participation in IC3 / Girls College of Science cycle 20/6/2010 

to 20/7/2010 member of the exam committee in 2008, a 

member of the Committee of Protocol for the International 

Scientific Conference on Science Education 16-17 / April / 

2014 

Attend the International Conference on the Iraqi elites and 

competencies under the auspices of the feminist professor 

Saad Asem al-Janabi / Palestine International Hotel 

Salahuddin Hall Saturday, 05/21/2016 participation in the 

session chairman of the special committee of the celebration 

of purchases on the university set up by the Department of 

Home Economics on 08/04/2013 erected University Center 

Baghdad 

 

Participate in the google scholar 22/11/2015 

Member of the Committee for Food and Nutrition, which was 

formed for the purpose of a healthy diet work for the 

university council on 03.11.2014 

Attend a seminar tagged anti-drug responsibility of everyone 

held in 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

؛البرنامج.  
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 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

  قسم االقتصاد المنزلي    / المركز علمي القسم ال .2

 214HEFRتحضير أغذية  اسم / رمز المقرر .3

 أسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

2/5/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  

 أهداف المقرر .8

وكيفية اختيارها وطرق تخزينا معرفة الطالبات بمصادر اطعمة المختلفة وفصول ظهورها  -1
 والمحافظة عليها ألطول مدة ممكنة.

 التعرف على القيمة الغذائية كاألطعمة والوصايا المتكاملة والتغذية السليمة وعالقتها بالصحة  -2
 تعليم الطالبات كيفية اعداد وجبات غذائية متوازنة -3
 عام العام تطوير مهارات الطالبات في مجال الغذاء والتغذية لعداد الط -4
اعداد طالبات خريجات قادرات ومتمكنات في مجال الغذاء والتغذية الن يكن امهات المستقبل وكذلك  -5

 لتمكينهن في العمل بمجاالت مختلفة كالمستشفيات او في مجال السياحة الى مهنة التدريس.
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

معرفة وفهم مبادئ وتحضير الطعام  -1أ  

الخطوات الصحيحة المتبعة في اعداد الطعام -2أ  

تحضير وجبات غذائية صحية. -3أ  

-4أ  
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  -5أ

   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تطوير مهارات الطالبات والفنية في اعداد الطعام  – 1ب  

تطوير خبرات الطالبات ومهاراتهم في مجال اعداد وتزيين االطعمة والمعجنات  – 2ب  

  - 3ب

     -4ب

طرائق التعليم والتعلم        

 

 طريقة المناقشة            -2طريقة الشرح والتوضيح                -1
طريقة المحاضرة والتطبيق العلمي -3  

 

 

طرائق التقييم        

 

الغذائي حسب )كالفاكهة واالطعمة ، القوام ، اللون ، الرائحة، التقليل العام(.تقييم المنتوج   

األهداف الوجدانية والقيمية  -ج  

مالحظة ادراك تفكير -1ج  

االستنتاج والتقييم -2ج  

النقد والتقوييم -3ج  
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طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة التعلم الذاتي  -2الشرح والتوضيح               -1
طريقة عمل وصفات غذائية -3  

 

طرائق التقييم      

 

 االختبارات العلمية  -
 االختبارات النظرية  -

 

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د   

-1د  

-2د  

-3د  

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2 
لتتعرف 

 الطالبة على

التعرف على مفردات المنهج بصورة شاملة 

وربط هذه المفردات مع المعلومات السابقة من 

 السنة االولى. 

طريقة الشرح  

والقاء 

 المحاضرات 

اجراء 

االختبارات 

 العملية والنظرية

الشهرية مع 

 عمل تقارير 

2 2 = 

الغذاء تعريف كامل وعالقة بالمجاميع الغذائية 

 الرئيسية . 

 

= = 

3 2 = 

االسبوع الثالث : اهداف دراسة الطعام، حفظ 

الطعام من الجراثيم المرضية ، تسممة 

 الطبعام.

= = 

4 2 = 
التفاعالت الغذائية ؤ)ظاهرة االنتشار في 

 الطعام تكون أنواع تبلور الماء والسكر(. 

= = 

5 2 = 

الفواكه والخضروات ، دور الفواكه 

والخضروات في الخطط الغذائية للعائلة، 

العوامل التي تؤثر على كمية المعادن 

والفيتامينات ، تاثير العامل الوراثي ، الصنف 

 ، الوراثة. 

= = 

6 2 = 

االختالف في ظروف وعوامل النمو ، 

المعامالت التي تجري عليها منذ حصادها 

 ولحين عرضها في السوق. 

= = 

7 2 = 

البروتينات ، الكربوهيدرات والدهون في 

والخضروات القيمة الغذائية للفواكه  الفوكه

والخضروات المصنعة، تحضير الفواكه 

 والخضروات للمحافظة على قيمتها الغذائية

= = 

8 2 = 

طبخ الفواكه والخضروات والتغيرات التي 

تطرأ على اللون ن الطعم ، التركيب اثناء 

 الطبخ، طرق طبخ الخضروات والفواكه. 

= = 
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9 2 = 
السالطة ، تحضير مكونات السالطة، وكيفية 

 المحافظة على طراوتها. 

= = 

10 2 = 

الصلصات المستعملة وانواعها ، كيفية عمل 

المايونيز والصلصة الفرنسية ، القيم الغذائية 

 ألنواع السالطات. 

= = 

11 2 = 

االسبوع الحادي عشر: الدهون، تكونها ، 

خواصها، الحوامض الشحمية االساسية 

 واهميتها، العوامل المستحلبة. 

= = 

12 2 = 

اللبيدات، بعض تفاعالت الدهن، اهمية الدهن 

في الغذاء )كما في تحضير انواع مختلفة من 

العجائن( وتأثير الحرارة على الدهن حسب 

 انواعها المختلفة

= = 

13 2 = 

الحليب ومنتجاته، اهميته ، مكوناته، القيمة 

الغذائية ، انواع الحليب ، تاثير الحرارة في 

 الحليب. 

= = 

14 2 = 

تخثر الحليب)بالحامض، األنزيم، الحرارة(، 

االةستعامالت الخاصة للحليب في تحضير 

 األغذية. 

 

= = 

15 2 = 

الكريم، الجبن، الزبد، مكونات كل منها، كيفية 

صنع الجبن، البروتينات)اللحم، الدجاج 

والبيض( تركيب البروتين، اهميته، تاثير 

 الحرارة عليه. 

= = 

 = =  عطلة نصف السنة  = 2 16

17 2 = 

البيض ، اهميته، قيمته الغذائية، تركيبه، 

التغيرات التي تطرأ على البيض اثناء خزنه، 

اهمية البيض في إعداد وتحضير بعض 

االطعمة وان يكون عامل استحالب او عامل 

 مثخن..ز الخ. 

= = 

18 2 = 

اللحوم، انواعها ، الحمراء ونسبة الدهن 

والبروتين فيها واكثر طرق الطبخ في بعض 

خصائص الناتج سواء استعمل بصورة رئيسية 

 او جزئية. 

= = 
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19 2 = 

البيضاء كالدواجن واالسماك، مراحل طهياً 

والصفات النوعية والحسية والتركيب للناتج 

الغذائي، البقوليات والمكسرات، اهميتها ، 

 قيمتها الغذائية. 

= = 

20 2 = 

األسبوع التاسع عشر: النشويات ، دورها في 

 تحضير الغذاء وخصائص المنتوج النهائي. 

 

= = 

21 2 = 
، انواعها المختلفة ومصادرها  الشكريات

 الغذائية اثرها في تحضير األطعمة المختلفة. 

= = 

22 2 = 

األسبوع الحادي والعشرون: الطحين ، أنواعه 

ودوره في إعداد الخبز حسب نوع الحنطة 

 المستخرج منها وخصائصه في صفات الناتج. 

= = 

23 2 = 
االسبوع الثاني والعشرون: الكيك والعوامل 

 المؤثرة فيه. 

= = 

 = = البسكويت والعوامل المؤثرة فيه. = 2 24

 = = العجائن بانواعها والعوامل المؤثرة فيها.  = 2 25

26 2 = 
العوامل المنفشة ، انواعها ، مصادرها ، 

 اهميتها

= = 

27 2 = 

اختالف انواعها ، تفاصيل  المشروبات علىى

عن الشاي والقهوة والكاكاو والفروق االساسية 

فيما بينها من حيث احتوائها على المواد 

 المنبهة مثال.. الخ. 

= = 

28 2 = 
الطعوم والنكهات الطبيعية والصناعية واصلها 

 ودورها في تحضير االغذية. 

= = 

29 2 = 
الكيك وانواعها المختلفة، وحشوات  تلبيسات

 الكيك والمعجنات وانواعها المختلفة. 

= = 

30 2 = 
يدخل ضمن االسابيع االخرى الجراء 

 امتحانات. 

= = 
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 البنية التحتية  .10

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  محاضرات تم اعدادها من قبل االساتذة  

)المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2 اعتماداً على الكتب العلمية الرصينة ككتاب كيمياء االغذية،   

 الكيمياء والحياتية . 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها           

( المجالت العلمية , التقارير ,.... )         

 الطهو التجريبي .... الخ الكتب. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

 استخدام الداتا شو في عرض النماذج والحاسوب االلكتروني
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