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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

 ايمان علي هادي عليوي الخفاجي    :  الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

   1979بغداد   : الميـالد ومكان تاريخ 

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

  الزوجية : الحالة

 اقتصاد منزلي التخصص العام  : 

 غذاء وتغذية :  الدقيق  صــالتـخـص

  جامعة بغداد / كلية التربية للبنات / قسم االقتصاد المنزلي:      عنوان العمل

 07706553083:         الهاتف النقال

                       :        

 emankhafaji2000@yahoo.com: كترونيأاللالبريد 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكلوريوس

 

 2001 اقتصاد منزلي تربية للبنات بغداد

 2008 غذاء وتغذية تربية للبنات بغداد ماجستير

 

 

    

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2005 -2001 كلية التربية للبنات م. مالحظ 1
 2008-2005 كلية تربية للبنات مالحظ 2

 2012 -2008 كلية التربية للبنات مدرس مساعد 3
 .....2012 كلية التربية للبنات مدرس 4
 2017الى  2015 كلية التربية للبنات مقررة قسم  5

 

 
 

 

 صورة
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لحد االن 2001 بغداد كلية التربية للبنات  1

2    

3    

4    

5    

 بتدريسها ماق لتيارابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 الى االن 2008 تغذية طفل عملي قسم االقتصاد المنزلي 1

 الى االن 2008 تجارب غذائية عملي  االقتصاد المنزليقسم  2

 2015 تجارب غذائية  نظري قسم االقتصاد المنزلي 3

 الى االن 2008 اجهزة منزل قسم االقتصاد المنزلي 4

 2018- 2016 مشروع بحث قسم االقتصاد المنزلي 5

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 



3 

 

3 

 

 التي أشرف عليها: (خامساً: ) االطاريح ، الرسائل  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

    

    

    

 

 سادساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشها

الشهادة و  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 سابعا: )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومها

اسم األطروحة  أو  الرسالة او  ت

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

الشهادة و 

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 التقويم

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      



4 

 

4 
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  ألخرىاثامنا : األنشطة العلمية  

  

 خارج الكلية داخل الكلية

و  2013لجنة متابعة البحوث   -1

2014 

عضو مركز استقراء ) منظمات 

 مجتمع مدني (
مشاركة ورش عمل لمنظمات مجتمع  2013لجنة امتحانية  -2 

 2012 -2011مدني  
 

لجنة  مختبرات الغذاء والتغذية   -3

 2014و 2013

 

  2012لجنة اتالف   -4

  2012لجنة ارشادية  -5

  2014لجنة  متابعة غياب   -6

و  2013لجنة متابعة البحوث   -7

2014 

 

  2015لجنة امتحانية لعام  -8

  2015لجنة تنسيق الحدائق  -9

لجنة احتفالية يوم المرأة  -10

2015 

 

  2016لجنة امتحانية  -11

لجنة متابعة الغيابات     -12

220162015/2016 

 

 2016الجودة لجنة ضمان  -13

14-  

 

  2016لجنة منحة الطالبات  -15

  2016لجنة تنسيق الحدائق  -16

  2016لجنة مختبرات الغذاء والتغذية  -17

  2017لجنة امتحانية  -18

  2017المشتريات  لجنة  -19

لجنة تحضير مهرجان  -20

 االقتصاد المنزلي

 

  2017لجنة التصنيف الوطني  21

 2017االشراف على مختبر  التغذية-22

22  

 التغية  23
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 20192-2018 لجنة تحديث البانات والحفظ االلكتروني  -23

 2019-2018 عضو ارتباط باعالم الكلية  -24

  

 

 

 

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

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
الثلث اثر الغذاء على النمو الجنيني في  1

 االخير من الحمل

المؤتمر الثاني لبحوث  

الرسائل الجامعية /الجامعة 

 االردنية 
 

2009 

 2009 مجلة جامعةاالنبار  صحة ورشاقة المرأة   2

 2010 مجلة االجتماعيين العرب الصحة االنجابية دراسة  ميدانية    3

التقيم التغذوي لمشروبات الطاقة من وجهة  4

 في مدينة بغدادنظر الرياضيين  

 2013 مجلة تربية للبنات

  5-3دراسة دور التغذية في مرحلة الطفولة   5

 واثرها في تسوس االسنان

 2013 مجلة تربية للبنات

اثر المعامالت الحرارية المختلفة على  6

 العوامل الحسية لكبد الدجاج

 2014 مركز بحوث السوق

7 Usage of fenugreek as appetite to 

increase the weights of children 

aged (3-5 

GLOBAL 
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8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    
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22    

23    

24    

25    

 

 لعلمية التي شارك فيهااعاشرا: المؤتمرات والندوات  

  

نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(

 

عضو في لجنة تحضيرية  

لمؤتمر العلمي االول وحدة 

 بحوث المرأة

 عضو لجنة تربية بنات 2009

مر الدولي عضو للمؤت 

 لوحدة بحوث المرأة 
 

 لجنة تحضيرية فندق فلسطين 2010

مشاركة في ندوات وحدة  

 -2009بحوث المرأة 

2010 
 

 بحث تربية للبنات 2009-2010

مشاركة وعضو في ندوات  

قسم االقتصاد المنزلي 

2009 -2010 – 2012 

 

عضو  –بحث  تربية للبنات 

 لجنة 

مشاركة في ورش عمل   

لقسم االقتصاد المنزلي  

2013 

 

 بحث تربية للبنات 2013

القسم مشاركة في ندوات  

مشاركة  2014للعام 

 ولجنة تحضيرية

 لجنة-بحث   = 2014

مشاركة في ندوات وورش  

  2015عمل 

عضو   –بحث  = 2015

 لجنة
المشاركة بورقة عمل  

 بورشة  التاسعه للعام 

بعنوان العناية بصحة    12الشهر  2015

 المرأة

 

المشاركة بورقة عمل  

بالندوة العلمية االول  

4 

بعنوان االقتصاد   4/1/2016

المنزلي وتكنلوجيا 

 العصر

 

 بعنوان االقتصاد بالندوة العلمية المشاركة بورقة عمل  
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بالندوة العلمية الثانية 

بعنوان  23/3/2016

االقتصاد المنزلي 

 والتنمية المستدامة 

الثانية 

23/3/2016  

المنزلي والتنمية 

 المستدامة

المشاركة بورقة عمل  

 االولى بالورشة العلمية 

بعنوان مناهج   25/1/2016

االقتصاد المنزلي بين 

 النظرية والتطبيق

 

المشاركة بورقة عمل  

 بالورشة الثانية 

الواقع والمعوقات   25/2/2016

التي تواجه االقتصاد 

 المنزليي

 

اقامة محاضرة في  

 الساعة الحرة ليوم 

بعنوان معلومات   10/3/2016

 خاطئة  في التغذية

 

حضور المؤتمر  

الوطني االول  

والكفاءات النسوية 

 العراقية بتاريخ 

  فندق  21/5/2016

المشاركة بورشة عمل  

 دولية في االتكيت

  دولة قبرص الشمالية 1-2-2017

المشاركة بالندوة  

 العلمية االولى

المراة والطفل  4/1/2017

 وملوثات البيئة

 

  الغذاء والطب النبوي 17-2 -3-5 اقامة الساعة الحرة  
الوعي الصحي  2017-1-25 عقد سمنار  

 بتغذية المسنين

 

االعشاب بديل صحي  2017-3 اقامة ورشة عمل  

عن المشروبات 

 االخرى

 

   2017 مشاركة بدورتين حاسبات 
حضور مؤتمر قسم  

 االقتصاد المنزلي

4/4/2018   

دراسة الصفات  4/12/2018 اقامة سمنار  

 الحسية لبذور الكتان 

 

االشتراك بدورة سالمة  

 اللغة العربية 

  مركز التعليم المستمر  2018

االشتراك بدورة مهارات  

  يالحفظ اإللكترون

  مركز التعليم المستمر 2018
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 حادي عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

  

 السنة الجهة المانحة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو الجائزة ت
 2009 الوزير كتاب شكر 1
 2011 الوزير  

 2015- 2009 4رئيس جامعة   

كتاب 14عميد   

 شكر

2008-2015 

 2015/2016 1وزير  

 2015/2016 5عميد   

 2017-9-2 وزير   

 2017-2016 3عميد   

 2019-2018 كتاب شكر عميد 2  

 لمؤلفة أو المترجمةاثاني عشر :الكتب  

  

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

   

   

   

   

   

   

 

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيهاثاني عشر : 

 

 السنة المكان العضوية ت
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