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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

    ابتهال إسماعيل محمد عبد هللا العاني:  الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

 1968/  10/  25 : الميـالد ومكان تاريخ 

 مسلمه    :   الديـــــــــــانة

 أعزب الحالة الزوجية :

 اقتصاد منزليالتخصص العام  : 

  غذاء وتغذية:    الدقيق  صــالتـخـص

   اقتصاد منزلي / كلية التربيه للبنات / جامعه بغداد:     عنوان العمل

       07902581569:   الهاتف النقال

                       :        

 ebtehlsara@ yahoo.com: كترونيأاللالبريد 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

/  6/  30 اقتصاد منزلي التربيه للبنات بغداد

1990 
اقتصاد منزلي غذاء  التربيه بنات بغداد الماجستير

 وتغذية

28  /7  /

2001 
 

 

    

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1996- 1992 قسم االقتصاد المنزلي مساعد باحث 1
 - 1996 = مساعد باحث علمي 2
 2001 -1998 قسم االقتصاد المنزلي ماحستير 3
 2009 -2001 = مدرس مساعد 4
 2014- 2009 = مدرس 5

 
 

 

 صورة
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 االن ولحد 2014 = استاذ مساعد 6
 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 ولحد االن – 1992  بغداد كلية التربيه للبنات 1
2    

3    

4    

5    

 بتدريسها ماق لتيارابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم 

 1992 تجارب غذائيه العملي  قسم االقتصاد 1
 = تحضير االغذية العملي = 2
 = حفظ االغذيه العملي = 3
 1994 احياء مجهريه العملي = 4
 1998 - 1994 صناعات غذائيه العملي = 5
كيمياء العملي للصف الثاني  قسم الكيمياء  6

 اقتصاد منزلي 
1996 - 1998 

 2003 -2002 العملياحياء مجهريه  قسم االقتصاد المنزلي 7
كيمياء العملي للصف الثاني  قسم الكيمياء 8

 اقتصاد منزلي 
2003 - 2008 

 2016 – 2002 صناعات غذائية عملي قسم االقتصاد المنزلي  9
                  كيمياء عامه اول عملي = 10

 الرابعوبحوث طالبات الصف 
 الثالث

طالبات الصف  تخرج وبحوث
 الرابع

 ولحد االن 2009
 ولحد االن -2003
 11 ولحد االن 2003

 
= 
 

  كيمياء عامة اول عملي 
 

 ولحد االن  2009
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 ولحد االن 2003 بحوث صف رابع =  12
 
 ولحد االن 2017 صناعات غذائية عملي = 13 

 

 

 

 :الطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاا )خامساً:  

 السنــة القســـم الرسالةاسم األطروحة  أو   ت

 / / / 

    

    

 

 ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشهاسادساً: 

 

الشهادة و  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

1 / / / / / 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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 سابعا: )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومها

اسم األطروحة  أو  الرسالة او  ت

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

الشهادة و 

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 التقويم

العالقة بين فصلية الدم ونوع الغذاء  1
المتناول وتأثيره على الصحه 

 واالمراض ذات العالقة

مجله التربيه 
 لبناتل

)سري   - -
 للغاية(

16/ 
4/2015-

30  /4  /
2015 

الوعي الصحي والثقافة الصحية لدى  2
عينة من االمهات بمنطقتي الحضر 

 والريف في بغداد

مجلة كلية 
 التربية للبنات 

) سري للغاية  -
) 

15  /3  /
2016- 3  /

4  /2016 
أثر المستخلص الكحولي االيثانولي  3

 الذكر ......للبان 
مجلة كلية 

 التربية للبنات
) سري للغاية  -

) 
1  /6  /

2017- 4  /
7  /2017 

استخالص مادة مثبطة لالنزيمات  4
المحللة للدهون من بذور زهرة 

 الشمش  .....

الجهاز 
المركزي 
للتقييس 
والسيطرة 
النوعية ) 

 براءة اختراع

/  6/  20 )سري للغاية ( -
2017- 

25  /7  /
2017 

الخصائص التغذوية لعصير البرتقال الطبيعي  5
المدعم بحليب جوز الهند كمشروب مغذي 

 لالطفال

مجلة كلية 
 التربية للبنات

/  5/  17 ( سري للغاية)  -
2018 – 20 

/6  /2018 . 
6      

7      

8      

9      

10      
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  ألخرىاثامنا : األنشطة العلمية  

  

 الكليةخارج  داخل الكلية

 اإلشراف على طالبات التطبيق للمرحلة الرابعة لجنه مشتريات
 المشاركة في المعارض المقامة في الجامعة اللجنه االمتحانيه

 زيارة المكتبات  لجنه غيابات 
 المشاركة في البحوث لجنة الغذاء والتغذية

ودورة الحاسبات عدد  /دورة طرائق التدريس  القسمالمراقبه في 
 االشتراك في المكتبة االفتراضية من مجله كلية التربيه للبنات وثتقييم بح 3

 الطعام بخزن نشر أحد البحوث باسم االهتمام  دوره التخمرات الغذائيه
في قسم الحاسبات كليه التربيه  دوره الحاسبات وتناول الطعام يجنبنا مخاطر التلوث االلطعام

 /. 2009و 1999في عام  2عدد  للبنات
 2009و  19991999

يجنبنا مخاطر التلوث بجريدة الصباح ذى 
 2013 /2950 للمرحلة الرابعة اللجنه االرشاديه 2950العدد 2950العدد 

 2013عضوة في جمعية البيئة والوراثة  المشاركه في االستشاره للطالبات
 المقامه فيوالندوات  المشاركه في الورشات 

 قسم ال
المشاركة في المراقبة االمتحان التنافسي 

حضور االحتفاالت والمناقشات  والمهرجانات  لجنه متابعه الطلبه وانجازاتهم للقبول في كليات المجموعة الطبية 
والندوات والورش والؤتمرات المقامة ف خارج 

 الكلية وخرج جامعة بغداد
جودة واعتماد نظام  المشاركة في دورة  الثالثه لجنة مشرفين للمرحلة

 المراقبة في االقسام االخرى  لجنه تطوير وتوصيف المناهج المختبرات في  كلية العلوم للبنات
متنوعه من  لجنه مؤقته لغرض عمل نماذج 

  المعجنات الهداؤها الى اعضاء مجلس الجامعه
في  Research gat المشاركة في دورة  

 مركز التطوير والتعليم المستمر
مؤقته لغرض عمل نماذج متنوعه من  لجنه

 المعجنات للمشاركه في احتفال بيوم الجامعه
حضور ومشاركة في الندوة المقامة في مركز 
التقنيات االحيائية جامعة النهرين  في قاعة 

.  نوع 2017/ 2/  7المركز بتاريخ 
 المشاركة  )تقديم نماذج غذائية ( تشريفات .

المشاركة قي التقييم الحسي للبحوث طالبات 
وإعطاء المالحظات حول التقييم  الصف الرابع 

 وملى استمارة االستبيانات للتدريسين والطلبة 
 .الخاصة بالقسم

 Googleحضور ومشاركة في دورة 
Scholar)  في  2017 /2/  28( بتاريخ

قاعة مركز التطوير والتعليم المستمر جامعة 
 بغداد .

شاركة في التقييم الحسي لبحوث التدريسيين الم
 واعطاء المالحظات . قي القسم

 

حضور ومشاركة في ورشة ودورة التشخيص 
البكتيري والمناعي المقامة في مركز التقنيات 
االحيائية / جامعة النهرين في قاعة المركز 

 . 2017/  2/ 29و 28بتاريخ 
المشاركة في لجنة اعتماد مجالت في نشر 

 البحوث العلمية
 

االشراف على طالبات المرحلة الرابعة في 
 مدرسة المستقبل للطالبة ايات عماد خليل .

المشاركة في لجنة مطابقة اختصاص البحوث 
 المقدمة للترقية العلمية

 

االشراف على طالبات المرحلة الرابعة في 
 مدرسة اغادير للطالبة سفانه رياض فالح .
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المشاركة في لجنة التدقيق في اللجنة 
 االمتحانية 

 

حضور المعرض المقام في المكتبة المركزية 
 .2017/  3/  8بتاريخ 

 اللجنة االرشادية للمرحلة االولى
 

تقديم التقارير المتعلقة ببرأة اختراع للبحث 
الموسوم تصنيع مشروب شبيه بالحليب 

المطعم من الحمص ودراسة خواصه النوعية 
 لجنة مناقشة بحوث المرحلة الرابعة في القسم 3عدد  .

 .بحوث المرحلة الرابعة   واالشراف على
تقديم تقرير المتعلق ببرأة االختراع للبحث 

الموسوم استخدام جذور عرق السوس في 
تصنيع الكعك بدال من المواد الصناعية 

 الحافظة  .
لجنة تشريفات في الندوات والورش المقامة في 

 القسم
تقييم البحوث االتية من المجالت المختلفة 

 خارج الكلية أو خارج الجامعة .
المشاركة في دورة الحاسوب المقامة في قسم 

 2015/   1الحاسبات عدد
حضور الندوات والورش والمؤتمرات المقامة 

 خارج الكلية وخارج الجامعة .
حضور الندوات والورش  والحلقة النقاشية 

واالحتفاالت  والساعة الحرة  والمهرجانات
 المقامة في القسم

االنشطة لخارج الكلية للعام الدراسي 
2017- 2018 

المشاركة في المهرجان المقام في القسم عدد 
2 

حضور المؤتمرات والندوات والورش 
 والمعرض واالحتفاالت

في لجنة السيطرة على تداول المواد 
 الكيميائية

 زيارة المكتبات

محاضرات ارشادية بين فترة وأخرى القاء 
 على

 طالبات القسم

المضادات  الدورات كمشاركة وحضوربعنوان
الحيوية مع التطبيقات العلمية في عزل 

 وتشخيص البكتريا
القاء محاضرة الساعة الحرة مع طالبات المرحلة 

 الثانية
حضور بعنوان اسس العمل  ةالدورات كمشارك

 المختبري في المختبرات الكيمياوية والبايولوجية

المشاركة في تقييم البحوث في الكلية وملى 
 استمارة

 Writingدورة كمشاركة حضور بعنوان 
scientific paper in latex 

 

االستبانة لطالبات المرحلة الرابعة والدراسات 
 في القسم الموجة من خارج القسم . العليا

 مشاركة حضور في الملتقى جامعة بغداد

حضور ورشة عمل االسعافات االولية  لجنة مشتريات
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 ومخاطر زرق االبر
  اللجنة االرشادية

حضور ورشة التقنيات الحديثة لفحوصات  لجنة االشراف على المختبرات
 الحساسية

 

لجنة في السيطرة على تداول المواد الكيميائية / 
 التصريح االمني 

 IT ROAD MAPحضور ورشة عمل 

حضور ورشة عمل قسم اللغة االنكليزية  ) 
 النشر في المجالت العلمية (

 

حضور محاضرة ضمن الموسم الثقافي 
بعنوان تصنيف البحوث العالمية وارصينة ل. 

 د . مختار محمد حسن

 

حضور الحلقة النقاشية للقسم اللغة االنكليزية     
(Introduction to corpous 

Linguistics )         

حضور محاضرة ضمن الموسم الثقافي 
بعنوان واقع االنفلونزا الموسمية والوبائية في 

 العراق  والعالم ل . د . حال يونس فاضل
اعداد سيمنار بعنوان االخطاء الشائعة في 

 التغذية 
حضور ورشة عمل ضمن الموسم الثقافي 
بعنوان دور الجهات الرقابية في مكافحة 

 المخدرات 
أقامة ورشة عمل )تأثير الوجبات السريعة 

 على صحة االنسان (
 حضور معرض الكتاب في المكتبة المركزية

حضور ورشة لقسم الحاسبات بعنوان 
 التعليمية  Googleتطبيقات 

حضور معرض لبحوث السوق وحماية 
 المستهلك

ملى استمارات استبيان من طلبة وباحثين 
 - 2016خالل العام الدراسي  7عدد 

2017 

 حضور ورشة عمل بعنوان الطرائق االجرائية

  2016ملى استمارة اعتماد مجلة 
  نشاط التدريسيأعداد تقرير 

االشراف على طالبات المرحلة الرابعة في مختبر 

 دعاء حسن شنشل االغذية للطالبةكيمياء 

 

االشراف على طالبات المرحلة الرابعة في مختبر 

 كيمياء االغذية للطالبة دعاء كاظم عذاب
 

في اللجنة االرشادية للمرحلة االولى واعطاء لهم 

ارشادات في كل اسبوع قبل الدرس وبعد الدرس 

وتم عقد ندوة ارشادية للمرحلة الثانية بتاريخ 
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14  /3  /2017. 

عمل نماذج غذائية متنوعة للعرض والقسم  
 2017/  4/  6ليوم المهرجان  االخر للتقديم

 من قبلي .

 

ونماذج غذائية من قبل طالبات مع عرض بوستر 

المرحلة  االولى وكذلك عرض نماذج غذائية من 

قبل طالبات البحث للمرحلة الرابعة في يوم 

 المهرجان .

 

حضور االحتفال بمناسبة عيد المرأة العالمي في 
 قاعة المصطفى من قبل قسم علم االجتماع 

 

حضور الحلقات النقاشية  وموضوع السيمنار 
الساعات الحرة المقامة في قسم والبعض من 

 االقتصاد المنزلي .

 

حضور السيمنار لطلبة الدراسات العليا مع ست 
 والطالبة اسراء . فاطمة

 

حضور ورشة العمل الموسومة مهارات النجاح مفتاحك 

/  3/  23لسوق العمل في قاعة المصطفى بتاريخ 

2017 

 

حضور ومشاركة يوم التصميم ) الفكرة خطوة نحو 

 االبداع ( .  ) عمل نماذج من الزردة (  .
 

  المراقبة في االقسام .

حضور السيمنار لطالبات الدراسات العليا للعام الدراسي 

2016-2017. 
 

حضور العمل التطوعي المقام من فبل القسم في حديقة 

 الكلية . 
 

لجنة مطابقة اختصاص للبحوث والترقيات العلمية في 

 القسم .
 

محاضرة لطالبات المرحلة االولى حول السلوك أعداد 

إضافة الى ذلك  الملبسي لطالبات المرحلة الجامعية .

 اعطاء توجيهات حول السلوك داخل المختبر وخارجه .

 

  اعداد وصف المقرر لمادة الكيمياء العملي صف اول .

  2018 - 2017االنشطة داخل الكلية للعام الدراسي 

  لمادة الكيمياء العملي صف اولاعداد وصف المقرر 

 wordوبصيغة  PDFاعداد المحاضرات بصيغة 

  pour pointوبصيغة 
 



9 

 

9 

 

  اعداد السيرة الذاتية

حضور االجتماعات والسمنار والحلقات النقاشية 

 والورشة والدورات واالحتفاالت المقامة في القسم 
 

  حضور المؤتمرات والندوات المقامة في القسم

حضور المؤتمرات والندوات واالحتفاالت والورش 

 المقامة في الكليةوالدورات 
 

بعنوان االغذية الطبيعية لعالج  اعداد محاضرة سمنار

 فقر الدم
 

اعداد ورشة العمل بعنوان كيفية قياس الحموضة في 

 االغذية
 

اعداد ورشة عمل االغذية الطبيعية المقوية للنساء 

 المصابات بفقر الدم 
 

اقامة حلقة دراسية بعنوان الغذاء المثالي للمرأة بعد سن 

 االربعين
 

اعداد محاضرة في الندوة النمط الغذائي ودوره في عالج 

 مرض العصر االكتئاب
 

اقامة محاضرة في الندوة االرشادية بعنوان االدمان  

 االلكتروني وأثره على مستقبل الطالبة 
 

  داخل القسم 4ملىء استمارة االستبانة عدد 
  حضور سمنار للدراسات العليا 

الذهاب الى المدارس وفي الكلية لمشاهدة تطبيق طالبات 

 طالبة ( 3)  0المرحلة الرابعة 
 

  في اللجنة االرشادية
  في اللجنة المختبرات

  في لجنة تحديث المصادر
  في اللجنة بصيغة مؤقتة للدراسات العليا

  في لجنة مطابقة اختصاص
  في لجنة استالل البحوث

  في لجنة التصريح االمني وأمنية مخزن المواد الكيماوية
  في لجنة مناقشة السيمنار لبحوث المرحلة الرابعة

  في لجنة الغيابات بصيغة مؤقتة
  بحث ( 1)  تقييم البحوث المعدة للنشر

  للمؤتمر ةفي اللجنة التحضيري
  للدراسات العليا المراقبة في االمتحان التنافسي
  عليالجنة مقابلة قبول الدراسات ال

  كتابة مقترحات تطوير القسم وتغيير االسم
  المشاركة في التبرعات بالمواد الغذائية والصحية

  القاء ارشادات امام الطلبة بين فترة واخرى
  اقوم باعطاء االستشارة للتدرييسبن حين الطلب
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  اعداد تقرير نشاط التدريسي
  اعداد الواقع التربوي

  اقوم بالتقييم الحسي في القسم 
  حضور احتفالية يوم التصميم

  حضور احتفالية يوم الطفل 
  حضور احتفالية يوم النصر

حضور الدورة بعنوان تمكين المرأة في المشاريع 

الحقيبة المدرسية ......نموذجا –الصغيرة   
 

االسري فن واناقة حضور الدورة بعنوان دور المرأة 

 سلوكية
 

حضور الدورة بعنوان مهارات اتقان االعمال اليدوية 

 الستثمارها قي سوق العمل
 

حضور ورشة في رياض االطفال لشعبة ضمان الجودة 

 حول مواصفات المختبر الجيد
 

حضور ورشة عمل د. نادية حول االغذية المثالية للمرأة 

 بعد الوالدة
 

  بشرى حول الترقيات العلميةحضور ورشة عمل لست 
  حضور ورشة عمل د سناء حول السرقة العلمية

حضور ورشة عمل بعنوان تنمية السلوكيات االيجابية 

 للطالبة وتعديل السلوك السلبي لديها
 

حضور ورشة عمل في قاعة المصطفى مواصفات 

 المختبر الجيد
 

  اشراف بحوث طالبات الصف الرابع
  
  

  

 

 

 

 تاسعا: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم 

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
استخالص وتشخيص االحماض الدهنية لزيت  1

 الحبه السوداء واستخدامه في تصنيع االغذية
مؤتمر هيئه التعليم التقني 

2002 
2002 

والفيزيائية لزيت بذورالحبه الصفات الكيميائية  2
 المحليه السوداء

 2003 مجله علوم مستنصرية

دور وجبه الطعام المحضرة في المنزل في سد  3
 احتياجات التغذية لالطفال الروضه

 2007 مجله ام سلمه

 = =تشخيص التركيب الكيميائي  والعناصر  4
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 المعدنيه لبذور الحبه السوداء 
دراسة تأثير المستخلص المائي لبذور  5

اليانسون ، الشمر ومجموعه من االعشاب 
 Staphylococcusالطبية في نمو بكتريا 

aureus  المعزوله من قشع مرضى مصابين
 بالتهاب المجاري التنفسية 

 2008 مجله التقنيات االحيائيه

تأثير أضافه اليانسون والحبه السوداء في  6
 للكيك المقصر المختبري الخواص النوعية 

 2010 المجلة العراقية للعلوم

التحري عن الجراثيم المرضية في بيض المائده  7
 المتوافر في االسواق المحلية العراقيه

مجله التراث العربي مع 
 شهاده تقديرية

2011 

تأثير االستبدال الجزئي الطحين بالعدس في  8
 خواص الخبز المختبري 

 2012 مجلة بغداد للعلوم

تأثير اضافة مسحوق الخبز الجاف في  9
الخواص النوعية للحمص  بالطحينة المصنعة 

 مختبريا 

 2012 مجلة كلية التربية للبنات

السموم التي يتعرض اليها االنسان وطرق  10
 الوقاية منها 

مجلة التراث العربي العلمي 
مع شهاده تقديرية ونشر 

 الصباح يدةجر ايضا في 
2013 

2013 

تصنيع مقرمش الدجاج ودراسة خواصه  11
 النوعية 

 2013 المجله العراقية للعلوم

12    
13    
14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    
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22    

23    

24    

25    

 

 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

  

نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(

 

قسم االقتصاد  1989 ندوة قسم االقتصاد المنزلي -1
 المنزلي 

عمل معرض غذائي 
 وضيافة 

 نشر بحث معهد التعليم التقني 2002 مؤتمر هيئة التعليم التقني  -2
ندوة اضاءات في الغذاء  -3

والتغذية وعالقتها بصحة 
 االنسان

 بحث التربية للبناتكلية  2011-2012

ندوة المشاكل التغذوية لالطفال  -4
 دون سن الخامسة

بحث مع شهادة  كلية التربية للبنات 2013
 مشاركة

العلوم بين التراث  ندوة -5
 والمعاصرة

مركز احياء التراث  2011
 العربي

 بحث مع شهادة تقديرة

 = = 2013 مؤتمر البيئة والوراثة -6
االولى تصنيع الورشة العلمية  -7

انواع مختلفة من المعجنات ) 
 تصنيع الكيك (

بحث مع شهادة  كلية التربية للبنات 2015
 مشاركة

ندوة دور االسرة في المجتمع  -8
 العراقي الحديث

بحث مع شهادة  كلية التربية للبنات 2014
 مشاركة

 –ندوة علم البرمجة العصبية -9
  -الجيل الثالث

 ترشيح حضور للبناتكلية التربية  2015

مشاركة في لجنة  كلية التربية للبنات 2015 ورشة العناية بصحة المرأة -10
 التشريفات

ندوة االقتصاد المنزلي وقضايا  -11
 تكنولوجيا العصر

مشاركة في لجنة  كلية التربية للبنات 2016
 التشريفات

 تأييد حضورمركز بحوث  2016ندوة مرض التوحد.... االسباب   -12
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/  التقنيات االحيائية والمعالجات
 جامعة النهرين 

ورشة االمن واالمان الحيوي  -13
 والكيميائي  واالشعائي .....

الجامعة  2015
 المستنصرية

 حضور فقط

ندوة المرأة والطفل وملوثات  -14
 البيئة

م االقتصاد قس 2017
 المنزلي

 ورقة عملمشاركة ب
 وحضور

مركز بحوث  2017 غذاء أمن ....لحياة أمنة  ندوة -15
 /التقنيات االحيائية

 جامعة النهرين

مشاركة ضيافة 
 وحضور 

ندوة استخدام التفنيات الحيوية  -16
 في تحسين نمو النباتات ......

مركز بحوث  2017
التقنيات االحيائية  

 جامعة النهرين /

 حضور فقط 

ورشة علمية التقنيات الحديثة  -17
 للتشخيص البكتيري والمناعي

مركز بحوث  2017
التقنيات االحيائية / 

 جامعة النهرين

 مشاركة تدريب وحضور 

ورشة عمل مواصفات المختبر  -18
 الجيد

قاعة جميل عيسى /  2016
كلية الهندسة / 

 جامعة بغداد

 مشاركة حضور

ندوة كتابة ونشر البحوث  -19
 العلمية في مجالت عالمية 

هندسة قاعة  2017
الخوارزمي / جامعة 

 بغداد

 مشاركة حضور

ندوة ارشادية لطالبات المرحلة  -20
 الثانية 

قسم االقتصاد  2016-2017
 المنزلي

 مشاركة حضور

الكشف المبكر عن سرطان  -21
 الثدي

قاعة هندسة  2016
الخوارزمي / جامعة 

 بغداد

 مشاركة حضور

المخاطر الحيوية لالشعة  -22
 االيونية 

= = = 

 مؤتمر  أفاق التداخل المعرفي -23
 للغة واالدب ....

قاعة المصطفى /  2017
 كلية التربية للبنات

 مشاركة حضور 
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 = = 2017 مؤتمر بغداد -24
مؤتمر االعالم واثره في تربية  -25

 المرأة والبيت المسلم
2017 = = 

مؤتمر هجرة الشباب : صراع  -26
 البقاء والضياء  

2017 = =  

كلية العلوم للبنات/  2016 العلمي النسوي الثالثمؤتمر ال -27
 جامعة بغداد

 مشاركة وحضور 

المؤتمر العلمي التخصصي  -28
 االول لطلبة الدراسات العليا

كلية العلوم / جامعة  =
 بغداد

 مشاركة وحضور

المؤتمر العلمي العاشر للبحوث  -29
 الزراعية

قاعة الحكيم /  2017
 جامعة بغداد

 مشاركة حضور

قاعة الحكيم /  2017 المؤتمر العلمي الدولي الثالث -30
 جامعة بغداد 

 مشاركة حضور

المشكالت االجتماعية في المؤتمر  -31
 المناطق المتأثرة بالنزاع  / حالة العراق

 
قاعة المصطفى  /  2018

 كلية التربية للبنات
 حضور 

مساهمات جديدة في علوم المؤتمر   -32
اللغة واالدب والترجمة وطرائق 

 يس التدر

 

قاعة المصطفى /  2018
 كلية التربية للبنات

 حضور

قبلية لالقتصاد ترؤية مسالمؤتمر   -33
 المنزلي في ظل تحديات العصر

 
قاعة المصطفى /  2018

 كلية التربية للبنات
حضور وفي اللجنة 

 التحضرية
المناهج الدراسية الشرعية بين المؤتمر  -34

 الواقع والطموح 

 
 

قاعة المصطفى /  2018
 كلية التربية للبنات

 حضور

الندوة : أخر المستجدات التشخصية  -35
 والعالجية لمرض هشاشة العظام

قاعة مركز بحوث  2017
 التقنيات االحيائية

 حضور

الندوة: التقنيات الحديثة المستخدمة  -36
 امراض العقمفي تشخيص 

قاعة مركز بحوث  2018
 التقنيات االحيائية

 حضور

الندوة :الصحة النفسية والطاقة  -37
 الحيوية

قاعة مركز بحوث  2018
 التقنيات االحيائية

 حضور

الندوة : السرطان المرض الخبيث  -38
 ....بين التشخيص والعالج الحديث

 حضورقاعة مركز بحوث  2018
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 التقنيات االحيائية
الندوة : االمراض المعدية والتسمم  -39

 الغذائي
قاعة مركز بحوث  2018

 التقنيات االحيائية
 حضور

الندوة :تعزيز القيم االيجابية وتنمية  -40
 الشخصية

قاعة الخياطة  /  2018
قسم االقتصاد 

 المنزلي

 حضور ومشاركة

الندوة : االقتصاد نموذج للحياة  -41
 العصرية

المصطفى / قاعة  2018
 كلية التربية للبنات

 حضور ومشاركة

قاعة الخياطة / قسم  2017 ندوة : السلوك واالخالق الجامعية -42
 االقتصاد المنزلي

 حضور وفي اللجنة
 االرشادية

قاعة المصطفى /  2017 الندوة : طفل اليوم اشراقة الغد -43
 كلية التربية للبنات

 حضور

 = = 2017 المنظمة للمعلوماتالندوة : السرقة  -44
الندوة : المسؤولية االجتماعية  -45

 لطالبات الجامعة
2017 = = 

الندوة :االرهاب االلكتروني ودوره  -46
 في تجنيد الشباب

قاعة المرسم / كلية  2018
 التربية للبنات

 حضور

الندوة : الحشد الشعبي : مواقف  -47
 وتحديات

قاعة المصطفى /  2018
 التربية للبناتكلية 

 حضور

 = = 2018 ت االشياءنيالندوة : انتر -48
الندوة : التطور التقني والتكنولوجي  -49

وعالقته بالصحة النفسية لطفل 
 الروضة

2018 = = 

الندوة : التربية البيئية لطفل ما قبل  -50
 الروضة

2018 = = 
الندوة : جودة وسالمة البضائع  -51

 المحليةالمقلدة في السوق 
قاعة المحاسبية /  2017

مركز بحوث السوق 
 وحماية المستهلك

 حضور

الندوة : حقائق حول االيدز في  -52
 العراق

قاعة رعد المولى /  2018
قسم علوم الحياة / 

 جامعة بغداد

 حضور

لمخلفات الندوة : المعالجة الحيوية  -53
 التصنيع الغذائي

قاعة ابن رشد /  2018
كلية علوم الهندسة 

 حضور
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 الزراعية
الندوة : الماء القلوي ودوره في  -54

 صحة االنسان
قاعة المحاسبية /  2018

مركز بحوث السوق 
 وحماية المستهلك

 حضور

الندوة : المشكالت الجغرافية في  -55
 العراق

قاعة المصطفى /  2018
 كلية التربية للبنات

 حضور

56-     
     
     
     
     
     
      
      
      
      
      
      
      
      

 حادي عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 
 

  
  
  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2004 كلية التربية للبنات 1 -1
2- 1 = 2011 
3- 2 = 2012 
4- 1 = 2013 
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5- 2 = 2014 
 2014 وزير التعليم العالي  1 -6
مركز احياء التراث  2عدد شهادة تقديرية -7

ورئيس  العربي
الجمعية البيئة 

والوراثة التابعة لوزارة 
التعليم العالي 
 والبحث العلمي

و  2011
2013 

عمادة كلية التربية  3شهادة مشاركة عدد  -8
وقسم  للبنات

 االقتصاد المنزلي

 2014و 2013
2015 

عمادة كلية التربية  1 -9
 للبنات

2016 

 2016 مكتب رئيس الوزراء 1كتاب شكر عدد  10
الجهاز المركزي  1كتاب شكر عدد  -11

للتقيسس 

 والسيطرة النوعية

2018 

عمادة كلية التربية  1كتاب شكر عدد   -12

 للبنات

2018 

رئيس جامعة  1عدد شهادة تقديرية  -13

 بغداد

2017 
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 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 

  

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

 /  

 /  
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 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيهاثاني عشر : 

 

 السنة المكان العضوية ت

         وزراة التعليم العالي جمعية البيئة والوراثة -1
 و البحث العلمي

 فقط 2013

 / / / 
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