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 اوال : المؤهالت العلمٌة :

 

 
 التارٌخ

 
 الكلٌة

 
 الجامعة

 

 الدرجة العلمٌة

 
03  /6  /2991  

 
 كلٌة التربٌة للبنات

 
 بغداد

 
 بكالورٌوس

 
21 /6  /1333  

 
التربٌة للبناتكلٌة   

 
 بغداد

 
 الماجستٌر

    
 الدكتوراه

 

 

 ثانٌاُ : التدرج الوظٌفً :

 

الى -الفترة من   ت الوظٌفة الجهة 

23/0/2990  2 معٌدة جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات 

11  /1  /1333  1 مدرس مساعد جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات 

8  /4  /1331 كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد /    0 مدرس 

1 /22  /1323  4 استاذ مساعد جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات 

   5 

   6 

 

 



 

 

 ثالثاً : التدرٌس الجامعً :

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

2990-1326 / قسم االقتصاد المنزلً كلٌة التربٌة للبنات بغداد   2 

   1 

   0 

   4 

   5 

   6 

   1 

   8 

 

 رابعاً : المقررات الدراسٌة التً قمت بتدرٌسها :

 ت القسم المادة السنة

1334-1324  2 االقتصاد المنزلً اختٌار وتحضٌر االغذٌة 

1336-1324  1 االقتصاد المنزلً حفظ االغذٌة 

1325-1326  0 االقتصاد المنزلً اساسٌات التغذٌة 

وتخطٌط الوجبات الغذائٌةادارة  1326  4 االقتصاد المنزلً 

   5 

   6 

   1 

    8 

 



 

 

 خامساً : ) االطارٌح , الرسائل ( التً اشرف علٌها :

 
 السنة

 
 القسم

 
 اسم االطروحة او الرسالة

 
 ت

1326-1321 الوعً الغذائً والصحً وعالقته  االقتصاد المنزلً  
بالنمو الجسمً لدى طالبات المرحلة 
 المتوسطة فً ضوء بعض التغٌرات 

2 

   1 

   0 

   4 

   5 

   6 

   1 

 

  



 

 

 سادساً : المؤتمرات والندوات العلمٌة التً شارك فٌها :

 ت العنوان السنة مكان انعقادها نوع
مشاركة فً 

 بحث
كلٌة التربٌة 

 للبنات
02/0/1339 المؤتمر العلمً االول  

بعنوان )المرأة العراقٌة فً 
 ظل تحدٌات العصر(

2 

كلٌة التربٌة  مشاركة
 للبنات

المؤتمر العلمً الثانً  1339
بعنوان )االفاق المستقبلٌة 

 للمرأة العراقٌة(

1 

كلٌة التربٌة  مشاركة
 للبنات

المؤتمر الدولً االول )دور  1323
المجتمع مرأة فً بناء ال

 والدولة(
وزارة التعلٌم العالً مع 

 وحدة بحوث المرأة

0 

مشاركة 
 بورقة عمل

كلٌة التربٌة 
للبنات / وحدة 
بحوث المرأة 
بالتعاون مع 

وزارة التعلٌم 
 العالً

0/5/1323 مؤتمر بمناسبة الٌوم  
العالمً لالمتناع عن 

التدخٌن تحت شعار )التبغ 
خطر على كال الجنسٌن.. 

الرجال واالن تمكن من 
(ٌستهدف المرأة  

4 

مشاركة 
 بحث

كلٌة التربٌة 
للبنات قاعة 

 المصطفى 

12/6/1323 مشاركة فً ندوة بمناسبة  
الٌوم العالمً لالمتناع عن 
التدخٌن تحت شعار )التبغ 
خطر على كال الجنسٌن.. 

تمكن من الرجال واالن 
 ٌستهدف المرأة(

5 

مشاركة 
 حضور

قسم اللغة 
االنكلٌزٌة / 

 كلٌة

1323اذار /  التاسع المؤتمر السنوي  
 للغة واالداب والترجمة

6 

مشاركة 
 تشرٌفات

كلٌة التربٌة 
 للبنات

/تشرٌن 22-21
1322االول/  

المؤتمر العلمً الدولً 
االول )التربٌة والتعلٌم فً 

 المجتمع المعاصر(

1 



 

 

مشاركة 
 بحث

كلٌة التربٌة 
 للبنات

22/0/1321 ندوة بعنوان )اضاءات فً  
 الغذاء والتغذٌة(

8 

كلٌة التربٌة  مشاركة
 للبنات

25/4/1321 المعرض العلمً الشامل  
 لالعمال الٌدوٌة والغذائٌة

9 

كلٌة التربٌة  مشاركة
 للبنات

20/0/1321  23 معرض االبتكارات الفنٌة 

مشاركة 
 بحث

مركز احٌاء 
التراث / 

 جامعة بغداد

1-0/4/1321 المؤتمر العلمً الثانً  
)الحٌوانات الداجنة بٌن 

التراث والمعاصر( مشاركة 
ببحث )االمراض التنفسٌة 

البٌاض  التً تصٌب الدجاج
 واالمهات

22 

مشاركة 
 بحث

13/6/1321 جامعة بغداد الندوة العلمٌة لمركز بحوث  
ومتحف التارٌخ الطبٌعً 

بعنوان )سمكة البلطً 
اثرها على البٌئة العراقٌة(و  

21 

13/6/1321 جامعة بغداد بحث سمك البلطً فً وصفات  
 غذائٌة

20 

13/6/1321 جامعة بغداد بحث القٌمة الغذائٌة لسمك  
البلطً بحوث ومتحف 

تارٌخال  

24 

مشاركة 
 حضور 

 جامعة بغداد
 قاعة الحكٌم 

كانون  -1-8
 1326االول 

المؤتمر العلمً النسوي 
الثالث كلٌة العلوم للبنات / 
جامعة بغداد )المراة 
العراقٌة عالمٌة ... مبدعة 
.. مضحٌة.. شمس مضٌئة 
 لبناء مستقبل زاهر 

25 

مشاركة 
 حضور 

 جامعة بغداد
 كلٌة االعالم  

الملتقى الوطنً للسٌنمائٌة  11/21/1326
 1326فً دورته الثالثة 

كلٌة االعالم جامعة بغداد 
تحت شعار المناهج 

 السٌنمائٌة وافاق تطبٌقها 

26 



 

 

مشاركة 
 حضور 

 جامعة بغداد 
المكتبة 

 المركزٌة 

12-
11/21/1326 

مؤتمر مركز احٌاء التراث 
 جامعة بغداد 

21 

 

 سابعاً : االنشطة العلمٌة االخرى :

رج الكلٌةخا  داخل الكلٌة 
قٌام الباحثة بالتعاون مع مركز احٌاء 
 التراث العربً العلمً/د.شهرزاد محمد

1321\1\25الشدٌدي   

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

العلمٌة )الخاصة بالدراسات  المختبرات
 العلٌا( فً القسم

التارٌخ الطبٌعً تعاون علمً مع متحف 
 مع الدكتور فارس عبد علً

شاركت فً ورشة االتكٌت 
(, شاركت فً ورشة 23/0/1324)

اعداد وجبات غذائٌة متوازنة 
 (, شاركت فً ٌوم الجامعة9/2/1324)
( بعمل معرض تغذٌة24/5/1324)  

المشاركة فً الدورة التدرٌبٌة الذي 
اقامه قسم ضمان الجودة فً رحاب كلٌة 

1/1326-2للبنات للفترة من العلوم   

وتطوٌر عضوة فً لجنة توصٌف وتقٌٌم 
المنهاج, عضوة فً لجنة تجهٌز اثاث 

المختبرات فً القسم, عضوة فً لجنتٌن 
 استالل الخاصة بالترقٌات داخل القسم

المشاركة فً معرض النشاطات لقسم 
فً  25/4/1321االقتصاد المنزلً فً 

 سنتر الجامعة

بعة النادي الطالبً عضوة فً لجنة متا
للكلٌة, عضوة فً لجنة متابعة البحوث 

 العلمٌة الخاصة باالساتذة داخل القسم
تكلٌف من الدكتور اٌمان صادق معاونة 

 العمٌد
IC3المشاركة فً دورة 

/كلٌة العلوم  

الى  13/6/1323للبنات 
13/1/1323 

عضوة فً اللجنة االمتحانٌة سنة 
 , عضوة فً لجنة التشرٌفات1338

الخاصة بالمؤتمر العلمً الدولً لعلوم 
1324/نٌسان/21-26التربٌة بتارٌخ   

حضور المؤتمر الدولً للنخب 
والكفاءات النسوٌة العراقٌة برعاٌة 

رئٌس لجنة مشترٌات خاصة بأحتفالٌة 
ٌوم الجامعة التً اقامها قسم االقتصاد 



 

 

االستاذ سعد عاصم الجنابً/فندق 
فلسطٌن الدولً قاعة صالح الدٌن 

المشاركة فً  12/5/1326السبت 
 الدورة

التً اقٌمت  8/4/1320المنزلً بتارٌخ 
 بمركز جامعة بغداد 

 

 google scholarشاركة فً دورة الم

11/22/1325 

 
ضوة فً لجنة الغذاء والتغذٌة التً ع

تشكلت لغرض عمل الغذاء الصحً 
22/0/1324لمجلس الجامعة بتارٌخ   

حضور الندوة الموسومة مكافحة 
المخدرات مسؤولٌة الجمٌع المنعقدة فً 

مركز البحوث النفسٌة جامعة بغداد 
12/4/1326 

المشاركة فً ورشة تصنٌع انواع 
مختلفة من المعجنات )تصنٌع الكٌك( 

25/2/1325بتارٌخ   

اجراء امتحان استطالعً فً كلٌة 
االنسانٌة التربٌة البن الرشد للعلوم 

ألجراء امتحان  5/4/1325بتارٌخ 
 اللغة االنكلٌزٌة

الحصول على شهادة تقدٌرٌة من قبل 
 عمٌد الكلٌة ورئٌس القسم

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

االشراف على الطالبات )المطبقات فً 
 1325المرحلة الرابعة  المدارس(

لسنة فً اللجنة االمتحانٌة عضوة 
والحصول على كتاب  1324-1325

 شكر من السٌدة العمٌدة

 Googol Driveالمشاركة فً دورة 

مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر جامعة 
 11/22/1326الى  28بغداد من 

تقوٌم بحث بعنوان )العالقة بٌن عمر 
االم الحامل وقٌم هٌموغلوبٌن الدم( 

10/4/1325بتارٌخ   

لعلوم للبنات القاء محاضرة فً كلٌة ا
بعنوان )عالقة الغذاء باكٌاس المباٌض( 

4/23/1326  

المشاركة فً الندوة العمٌة االولى فً 
قسم االقتصاد المنزلً الموسومة 

)االقتصاد المنزلً وقضاٌا تكنولوجٌا 
4/2/1326العصر   

حضور الملتقى الوطنٌة السٌنمائٌة فً 
كلٌة االعالم  1326دورته الثالثة 
تحت  11/21/1326جامعة بغداد 

 شعار المناهج السٌنمائٌة وآفاق تطبٌقها 

المشاركة فً الندوة العلمٌة الثانٌة فً 
قسم االقتصاد المنزلً )بحث( )االقتصاد 

المنزلً والتنمٌة المستدامه( 
10/0/1326  

فً محاضرة )تمكٌن القٌادات  المشاركة
النسوٌة فً التعلٌم العالً بتارٌخ 

المشاركة فً الورشة العلمٌة الثانٌة 
الواقع والمعوقات التً تواجه قسم 



 

 

مركز التطوٌر والتعلٌم  13/21/1326
 المستمر فً جامعة بغداد . 

15/1/1326االقتصاد المنزلً   

حضور الندوة االرشادٌة المقامة من قبل 
النزاهة تحت عنوان )وظٌفتً هٌئة 

امانة( المقامة على قاعة علً الوردي 
مركز البحثو النفسٌة والتربوٌة 

13/21/1326  

 
 
 

المشاركة فً الدورات التً تقٌمها وحدة 
 التعلٌم المستمر فً كلٌة التربٌة للبنات

Microsoft Excel 
4/4/1326من   

حضور احتفالٌة تخرج طالبات المقامة 
على حدائق كلٌة التربٌةالرٌاضٌة بتارٌخ 

4/21/1326  

 Mecosotالمشاركة فً دورة 
Excel2010  11/22من -

التعلٌم المستمر كلٌة  2/21/1326
 التربٌة للبنات 

حضور المؤتمر النسوي العلوم للبنات 
  1/21/1326على قاعة الحكٌم 

تٌر السمنار مناقشة طالبة الماجس
03/22/1326  

القاء المحاضرة)الغذاء وعالقته باكٌاس 
المباٌض ( على قاعة التعلٌم المستمر 

 4/23/1326فً كلٌة العلوم للبنات 

 

المشاركة فً الندوة االرشادٌة المنعقدة  
فً قسم االقتصاد المنزلً 

1/21/1326  

المشاركة فً العمل التطوعً الجماعً  
فً قسم االقتصاد المنزلً بتارٌخ 

1/21/1326  

القاء محاضرة بعنوان) االلوان والغذاء  
الصحً ( / الساعة الحرة 

19/21/1326  

المشاركة بورقة عمل فً الندوة المقامة  
فً قسم االقتصاد المنزلً )قاعة 

المصطفى( تحت عنوان)المراة والطفل 
وملوثات البٌئة ( الورقة بعنوان )تأثٌر 



 

 

التدخٌن على صحة االم والطفل 
4/2/1321 

القاء بحث فً السمنار المقام فً قسم  
االقتصاد المنزلً ضمن نشاطات القسم 

)تقٌٌم المنهج  8/2/1321بتارٌخ 
الغذائً والصحً لطالبات المرحلة 

 االعدادٌة وعالقته ببعض المتغٌرات. 

 

ثامناً : المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر 

 التعلٌم:

  

 ت اسم البحث محل النشر السنة
تأثٌر نقص الفٌتامٌنات والمعادن  مجلة مسلمة للعلوم 1336

المتناولة على تساقط الشعر لدى 
 الحامل والمرضع )مجلة مسلمة(

2 

تأثٌر نوع الرضاعة على النمو  مجلة مسلمة للعلوم 1331
 الجسمً لدى الطفل الرضٌع

1 

مجلة كلٌة التربٌة  1323
 للبنات / مجلد

1/ العدد 12  

دور االسرة فً استثمار تأثٌر 
-0القران تقبل االطعمة المفٌدة)

وترسٌخ مفاهٌم المحبة ( سنة 5
 االجتماعٌة

0 

المجلة العراقٌة  1323
لبحوث السوق 

 وحماٌة 
/1المستهلك/مجلد

24 

تأثٌر استخدام بٌكاربونات 
الصودٌوم وعشبة االسنان فً 

زمن الطهً والمكونات الغذائٌة 
 للبقول المطهٌة

4 

 مجلة بغداد للعلوم  1323
0/العدد8مجلد   

 دراسة تأثٌر زٌت الرٌحان فً
الصفات الحسٌة للبسكت 

 المختبري

5 

للعلوم  مجلة تكرٌت 1320 تأثٌر فقر الدم الحاد على سالمة  6 



 

 

الصرفة/جامعة 
 تكرٌت

الحمل واالنجاب لدى المراهقات 
( سنة 28-24بعمر )   

15/4/1324 منشور فً كلٌة  
 التربٌة للبنات

(4/العدد)15
1324 

دور االم فً تنمٌة الوعً 
السرة لدى ابناء االغذائً 

وعالقته ببعض المتغٌرات 
منشور فً مجلة كلٌة التربٌة 

( 4( العدد)15للبنات المجلة )
1324 

1 

29-
1320/اذار/13  

مركز احٌاء التراث 
/جمعٌة صٌانة 
المصادر/تحت 
عنوان الوراثة 

 والبٌئة

التلوث الجٌنً )االغذٌة المعدلة 
وراثٌا او المتعدٌة الجٌنات( ما 

لها وما علٌها )الصفات 
 الوراثٌة( 

8 

منشور فً وقائع  1320
المؤتمر العلمً 

)علوم  الثالث
الحٌوان بٌن 

 التراث(

بٌن  (H5N1)انفلونزا الطٌور 

 الحقٌقة والوهم

9 

1-0/4/1321 منشور فً وقائع  
المؤتمر الذي اقٌم 

ً مركز احٌاء ف
التراث العلمً 

 والعربً

االمراض التنفسٌة التً تصٌب 
 الدجاج البٌاض واالمهات

23 

13/6/1321 منشور فً الندوة  
العلمٌة لمركز 
بحوث وتحف 

 التارٌخ الطبٌعً

 22 سمك البلطً فً وصفات غذائٌة



 

 

13/6/1321 بحث منشور فً  
الندوة العلمٌة 
لمركز بحوث 

ومتحف التارٌخ 
بعنوان الطبٌعً  

 21 القٌمة الغذائٌة لسمك البلطً

26/6/1325  
(6)مجلد   

)العدد السادس 
 عشر(

مجلة 
اماراباك/االكادٌمٌة 
االمرٌكٌة العربٌة 

للعلوم والتكنولوجٌا 
عمان-مسقط  

دراسة التأثٌر التأزري لكل من 
الترمس وبروتٌن  عزٌت النعنا

فً فً الصفات النوعٌة الحلو 
بحث للكٌك المصنع مختبرٌاً 

 ً مجلة اماراباكفمنشور

20 

21/6/1325  
(6)مجلد   

 )العدد السابع عشر(

مجلة اماراباك 
االكادٌمٌة 

االمرٌكٌة للعلوم 
والتكنولوجٌا 

عمان-مسقط  

دراسة بكتٌرٌا للسلطات المقدمة 
فً كافترٌا مجمع بغداد 

 )الجادرٌة(

24 

21/6/1325 مجلة كلٌة التربٌة  
 للبنات

فً قبول نشر لبحث مشترك 
 مجلة كلٌة التربٌة للبنات

 21/6/1325بتارٌخ  86العدد
والعالقة بٌن فصٌلة الدم ونوع 

الغذاء المتناول وتأثٌره على 
 الصحة

25 

 2العدد  8المجلد 
/1326  

مركز بحوث 
وحماٌة  السوق

 المستهلك

تأثٌر الغذاء على ضهور اكٌاس 
المباٌض لدى عٌنة من النساء 

بغداد ( فً مدٌنة 54-25لعمر)
وعالقته ببعض 

 )منشور(المتغٌرات

26 



 

 

4/1/1326 مجلة كلٌة التربٌة  
 للبنات

تقٌٌم المنهج الغذائً لطلبة 
االقسام الداخلٌة فً جامعة 
بغداد)الجادرٌة( والجامعة 
 المستنصرٌة)مقبول للنشر(

21 

تأثٌر استبدال طحٌن الحنطة  مدفوع للنشر 
بقشور البٌض فً الصفات 

المحضر النوعٌة للبسكت 
مختبرٌاً )مشارك فً مؤتمر( 

 بحوث الوٌة وحماٌة المستهلك

28 

January 
15th2013 

Journal of 
Genetic and 

Environmental 
Resources 

Conservation 

Microbial and chemical 
quality of bottled 
drinking water in 

Baghdad 

29 

   13 

  

المحلٌة والدولٌةتاسعاً : عضوٌة الهٌئات العلمٌة   

  

  



 

 

 عاشراً : كتب الشكر , الجوائز وشهادات التقدٌر

كتاب الشكر او  الجهة المانحة السنة
 الجائزة او الشهادة

 ت

28/4/1323 معالً وزٌر التعلٌم العالً  
 والبحث العلمً

أ.د.عبد ذٌاب العجٌلً 
للمشاركة فً المؤتمر 

العلمً االول )دور المرأة 
والدولةفً بناء المجتمع   

 وتقدٌر كتاب شكر
(2)  

2 

02/2/1323 السٌد مساعد رئٌس جامعة  
 بغداد

 أ.د.رٌاض هادي عزٌز

كتاب شكر وتقدٌر 
(2)  

1 

4/2/1321 السٌد مساعد رئٌس جامعة  
 بغداد

 أ.د.بهاء طعمة جبار

كتاب شكر وتقدٌر 
(2)  

0 

21/21/1335 السٌد عمٌد كلٌة التربٌة  
 للبنات

 أ.د.ناظم رشٌد

وتقدٌر  كتاب شكر
(2)  

4 

19/4/1339 السٌد عمٌد كلٌة التربٌة  
 للبنات 

 أ.د.عامر محمد علً

كتاب شكر وتقدٌر 
(2)  

5 

1/5/1339 كتاب شكر وتقدٌر  ====== 
(2)  

1 

20/5/1339 كتاب شكر وتقدٌر  ====== 
(2)  

1 

20/4/1323 كتاب شكر وتقدٌر  ====== 
(2)  

8 

0/5/1322 كتاب شكر وتقدٌر  ====== 
(2)  

9 

0/5/1321  
18/5/1321  

 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات 
 أ.م.د.شروق كاظم سلمان

كتاب شكر وتقدٌر 
(2)  

23 



 

 

23/0/1324  عمٌد كلٌة التربٌة للبنات  
 أ.م.د.شروق كاظم سلمان

 22 منح قدم

 
 

1-0/1/1326  

 
 

 من قبل رئٌس الجامعة
أ.د.عالء عبدالحسٌن 
عبدالرسول /الدورة 

 فً )نظام جودةالتأهٌلٌة 
واعتماد المختبرات( قسم 

 ضمان الجودة

 
 

 شهادة مشاركة

 
21 

 

2-1/1/1326  من قبل 
أ.م.د.مروان عبدالحمٌد  

عاشور فً الدورة التدرٌبٌة 
التً اقامها قسم ضمان 
الجودة واالداء الجامعً 

 كلٌة العلوم للبنات

 20 تأٌٌد مشاركة

21/8/1326 مكتب رئٌس الوزراء  
لحصول الجامعة على 

مراتب متقدمة ضمن افضل 
جامعة عربٌة( على 53)

 (Qs)وفق تصنٌف 

 24 شكر وتقدٌر

14/1/1324 من قبل معالً وزٌر التعلٌم  
 العالً والبحث العلمً

 25 منح قدم

21/23/1325 السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌة  
للبنات ألتمام مهام اللجنة 

 االمتحانٌة

شكر وتقدٌركتاب   26 

11/8/1321  من قبل 
أ.م.د.فارس عبد علً 
العبٌدي رئٌس جمعٌة 

صٌانة المصادر الوراثٌة 
 والبٌئٌة العراقٌة

 21 كتاب شكر وتقدٌر

13/6/1321 من قبل رئٌس جامعة بغداد    29 شهادة تقدٌرٌة



 

 

 أ.د.موسى جواد الموسوي

29-13/1/1320  من قبل 
أ.م.د.شروق قاسم فً 

العلمٌة  اعمال الورشة
التخصصٌة )مشاكل التغذٌة 
 لالطفال دون سن الخامسة

 13 شهادة تقدٌرٌة

26-
1324/نٌسان/21  

 من قبل 
أ.م.د.شروق كاظم سلمان 
فً انجاز اعمال المؤتمر 

العلمً الدولً لعلوم التربٌة 
الذي اقامته كلٌة العلوم 

االنسانٌة ابن رشد والتربٌة 
 بنات

 12 شهادة تقدٌرٌة

18/5/1320  من قبل رئٌس الجامعة  
أ.د.عالء عبدالحسٌن 

اقامة مهرجان  عبدالرسول
قسم االقتصاد المنزلً االول 

 فً كلٌة التربٌة للبنات

 11 كتاب شكر وتقدٌر 

4/1/1320 حصولً على اللقب العلمً  
استاذ مساعد قبل المدة 

 المحددة

مدة خمس منح قدم 
 اشهر وٌوم

10 

 
 
 
 
 

1320/اذار/9-13  

 
 
 
 
 

قبل أ.م.د.محمد عبد من 
عطٌة السراج المدٌر العام 

البحث والتطوٌر  لدائرة
أ.م.د.فارس عبدعلً 

للمشاركة فً العبٌدي 
المؤتمر العلمً الثانً 

 
 
 
 
 

 شهادة تقدٌرٌة

 
 
 
 
 

14 
 



 

 

لجمعٌة صٌانة المصادر 
تحت عنوان )الوراثة 

 والبٌئة(

من قبل عمٌد كلٌة العلوم  4/23/1326
الدكتور احالم للبنات االستاذ 

عنوان المحاضرة)الغذاء 
وعالقته باكٌاس المباٌض ( 
على قاعة التعلٌم المستمر 

 فً كلٌة العلوم للبنات

 15 شهادة تقدٌرٌة 

من قبل االستاذ الدكتور  4/21/1326
شروق كاظم سلمان عمٌد 
كلٌة التربٌة للبنات وذلك 

ضمن احتفالٌة تخرج طلبة 
 جامعة بغداد 

 16 شكر وتقدٌر 

    

 

  



 

 

 حادى عشر : الكتب المؤلفة او الترجمة :

 

 ت اسم الكتاب سنة النشر

 2 كتاب اساسٌات فً تحضٌر االغذٌة قٌد التألٌف

  1 

  0 

 

 ثانً عشر : اللغات

  

 العربٌة 

 االنكلٌزٌة 
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First: Qualifications: 

 



 

 

 

Date 

the college 

the University 

Degree 

 

06/30/1992 

College of Education for Girls 

Baghdad 

BA 

 

06/17/2000 

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 

 

 

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 

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 

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 

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 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 خاِؼح تغذاد  اٌّإسسح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

  لسُ االلرصاد إٌّضٌٟ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .2

 214HEFRذسع١ش أغز٠ح  اسُ / سِض اٌّمشس .3

 أسثٛػٟ  أشىاي اٌسعٛس اٌّرازح .4

 سٕٛٞ اٌفصً / اٌسٕح .5

 33 )اٌىٍٟ(ػذد اٌساػاخ اٌذساس١ح  .6

2/5/2316 ذاس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛصف  .7  

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

وكيفية اختيارها وطرق تخزينا معرفة الطالبات بمصادر اطعمة المختلفة وفصول ظهورها  -0
 والمحافظة عليها ألطول مدة ممكنة.

 التعرف على القيمة الغذائية كاألطعمة والوصايا المتكاملة والتغذية السليمة وعالقتها بالصحة  -4
 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.

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.  



 

 

 

 

 ٚغشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُ ّمشساخ اٌِخشخ .13

  ٘ذاف اٌّؼشي١ح األ -أ

ِؼشيح ٚيُٙ ِثادئ ٚذسع١ش اٌطؼاَ  -1أ  

اٌخطٛاخ اٌصس١سح اٌّرثؼح يٟ اػذاد اٌطؼاَ -2أ  

ذسع١ش ٚخثاخ غزائ١ح صس١ح. -3أ  

-4أ  

  -5أ

   -6أ

  ّمشس.اٌخاصح تاٌ ١حاٌّٙاساذاأل٘ذاف   -ب 

ذط٠ٛش ِٙاساخ اٌطاٌثاخ ٚاٌف١ٕح يٟ اػذاد اٌطؼاَ  – 1ب  

ذط٠ٛش خثشاخ اٌطاٌثاخ ِٚٙاساذُٙ يٟ ِداي اػذاد ٚذض١٠ٓ االغؼّح ٚاٌّؼدٕاخ  – 2ب  

  - 3ب

     -4ب

غشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ        

 

 غش٠مح إٌّالشح            -2غش٠مح اٌششذ ٚاٌرٛظ١ر                -1
غش٠مح اٌّساظشج ٚاٌرطث١ك اٌؼٍّٟ -3  

 

 

غشائك اٌرم١١ُ        



 

 

 

 

اٌغزائٟ زسة )واٌفاوٙح ٚاالغؼّح ، اٌمٛاَ ، اٌٍْٛ ، اٌشائسح، اٌرم١ًٍ اٌؼاَ(.ذم١١ُ إٌّرٛج   

األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح  -ج  

ِالزظح ادسان ذفى١ش -1ج  

االسرٕراج ٚاٌرم١١ُ -2ج  

إٌمذ ٚاٌرم١٠ُٛ -3ج  

  

غشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ       

 غش٠مح اٌرؼٍُ اٌزاذٟ  -2اٌششذ ٚاٌرٛظ١ر               -1
غش٠مح ػًّ ٚصفاخ غزائ١ح -3  

 

غشائك اٌرم١١ُ      

 

 االخرثاساخ اٌؼ١ٍّح  -
 االخرثاساخ إٌظش٠ح  -

 

 

إٌّمٌٛح ) اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس اٌشخصٟ (.اٌرأ١ٍ١٘ح اٌؼاِح ٚ اٌّٙاساخ -د   

-1د  

-2د  

-3د  

    -4د



 

 

 ت١ٕح اٌّمشس .11

 اٌساػاخ األسثٛع

ِخشخاخ 

اٌرؼٍُ 

 اٌّطٍٛتح

 غش٠مح اٌرم١١ُ غش٠مح اٌرؼ١ٍُ اسُ اٌٛزذج / أٚ اٌّٛظٛع

1 2 
ٌررؼشف 

 اٌطاٌثح ػٍٝ

اٌرؼشف ػٍٝ ِفشداخ إٌّٙح تصٛسج شاٍِح 

ٚستػ ٘زٖ اٌّفشداخ ِغ اٌّؼٍِٛاخ اٌساتمح ِٓ 

 اٌسٕح االٌٚٝ. 

غش٠مح اٌششذ  

ٚاٌماء 

 اٌّساظشاخ 

اخشاء 

االخرثاساخ 

 اٌؼ١ٍّح ٚإٌظش٠ح

اٌشٙش٠ح ِغ 

 ػًّ ذماس٠ش 

2 2 = 

اٌغزاء ذؼش٠ف واًِ ٚػاللح تاٌّدا١ِغ اٌغزائ١ح 

 اٌشئ١س١ح . 

 

= = 

3 2 = 

االسثٛع اٌثاٌث : ا٘ذاف دساسح اٌطؼاَ، زفع 

اٌطؼاَ ِٓ اٌدشاث١ُ اٌّشظ١ح ، ذسّّح 

 اٌطثؼاَ.

= = 

4 2 = 
اٌرفاػالخ اٌغزائ١ح ؤ)ظا٘شج االٔرشاس يٟ 

 اٌطؼاَ ذىْٛ أٔٛاع ذثٍٛس اٌّاء ٚاٌسىش(. 

= = 

5 2 = 

اٌفٛاوٗ ٚاٌخعشٚاخ ، دٚس اٌفٛاوٗ 

ٚاٌخعشٚاخ يٟ اٌخطػ اٌغزائ١ح ٌٍؼائٍح، 

اٌؼٛاًِ اٌرٟ ذإثش ػٍٝ و١ّح اٌّؼادْ 

ٚاٌف١را١ِٕاخ ، ذاث١ش اٌؼاًِ اٌٛساثٟ ، اٌصٕف 

 ، اٌٛساثح. 

= = 

6 2 = 

االخرالف يٟ ظشٚف ٚػٛاًِ إٌّٛ ، 

اٌّؼاِالخ اٌرٟ ذدشٞ ػ١ٍٙا ِٕز زصاد٘ا 

 ٌٚس١ٓ ػشظٙا يٟ اٌسٛق. 

= = 

7 2 = 

اٌثشٚذ١ٕاخ ، اٌىشت١٘ٛذساخ ٚاٌذْ٘ٛ يٟ 

اٌفٛوٗ ٚاٌخعشٚاخ اٌم١ّح اٌغزائ١ح ٌٍفٛاوٗ 

ٚاٌخعشٚاخ اٌّصٕؼح، ذسع١ش اٌفٛاوٗ 

اٌغزائ١حٚاٌخعشٚاخ ٌٍّسايظح ػٍٝ ل١ّرٙا   

= = 

8 2 = 

غثخ اٌفٛاوٗ ٚاٌخعشٚاخ ٚاٌرغ١شاخ اٌرٟ 

ذطشأ ػٍٝ اٌٍْٛ ْ اٌطؼُ ، اٌرشو١ة اثٕاء 

 اٌطثخ، غشق غثخ اٌخعشٚاخ ٚاٌفٛاوٗ. 

= = 

 = =اٌسالغح ، ذسع١ش ِىٛٔاخ اٌسالغح، ٚو١ف١ح  = 2 9



 

 

 اٌّسايظح ػٍٝ غشاٚذٙا. 

13 2 = 

اٌصٍصاخ اٌّسرؼٍّح ٚأٛاػٙا ، و١ف١ح ػًّ 

اٌّا١ٔٛ٠ض ٚاٌصٍصح اٌفشٔس١ح ، اٌم١ُ اٌغزائ١ح 

 ألٔٛاع اٌسالغاخ. 

= = 

11 2 = 

االسثٛع اٌسادٞ ػشش: اٌذْ٘ٛ، ذىٛٔٙا ، 

خٛاصٙا، اٌسٛاِط اٌشس١ّح االساس١ح 

 ٚا١ّ٘رٙا، اٌؼٛاًِ اٌّسرسٍثح. 

= = 

12 2 = 

ا١ّ٘ح اٌذ٘ٓ اٌٍث١ذاخ، تؼط ذفاػالخ اٌذ٘ٓ، 

يٟ اٌغزاء )وّا يٟ ذسع١ش أٛاع ِخرٍفح ِٓ 

اٌؼدائٓ( ٚذأث١ش اٌسشاسج ػٍٝ اٌذ٘ٓ زسة 

 أٛاػٙا اٌّخرٍفح

= = 

13 2 = 

اٌس١ٍة ِٕٚرداذٗ، ا١ّ٘رٗ ، ِىٛٔاذٗ، اٌم١ّح 

اٌغزائ١ح ، أٛاع اٌس١ٍة ، ذاث١ش اٌسشاسج يٟ 

 اٌس١ٍة. 

= = 

14 2 = 

ذخثش اٌس١ٍة)تاٌساِط، األٔض٠ُ، اٌسشاسج(، 

االجسرؼاِالخ اٌخاصح ٌٍس١ٍة يٟ ذسع١ش 

 األغز٠ح. 

 

= = 

15 2 = 

اٌىش٠ُ، اٌدثٓ، اٌضتذ، ِىٛٔاخ وً ِٕٙا، و١ف١ح 

صٕغ اٌدثٓ، اٌثشٚذ١ٕاخ)اٌٍسُ، اٌذخاج 

ٚاٌث١ط( ذشو١ة اٌثشٚذ١ٓ، ا١ّ٘رٗ، ذاث١ش 

 اٌسشاسج ػ١ٍٗ. 

= = 

 = =  ػطٍح ٔصف اٌسٕح  = 2 16

17 2 = 

اٌث١ط ، ا١ّ٘رٗ، ل١ّرٗ اٌغزائ١ح، ذشو١ثٗ، 

اٌرغ١شاخ اٌرٟ ذطشأ ػٍٝ اٌث١ط اثٕاء خضٔٗ، 

ا١ّ٘ح اٌث١ط يٟ ئػذاد ٚذسع١ش تؼط 

االغؼّح ٚاْ ٠ىْٛ ػاًِ اسرسالب اٚ ػاًِ 

 ِثخٓ..ص اٌخ. 

= = 

18 2 = 

اٌٍسَٛ، أٛاػٙا ، اٌسّشاء ٚٔسثح اٌذ٘ٓ 

ٚاٌثشٚذ١ٓ ي١ٙا ٚاوثش غشق اٌطثخ يٟ تؼط 

خصائص إٌاذح سٛاء اسرؼًّ تصٛسج سئ١س١ح 

 اٚ خضئ١ح. 

= = 

اٌث١عاء واٌذٚاخٓ ٚاالسّان، ِشازً غ١ٙاً  = 2 19

ٚاٌصفاخ إٌٛػ١ح ٚاٌسس١ح ٚاٌرشو١ة ٌٍٕاذح 

= = 



 

 

 

 

 

 

 

اٌغزائٟ، اٌثم١ٌٛاخ ٚاٌّىسشاخ، ا١ّ٘رٙا ، 

 ل١ّرٙا اٌغزائ١ح. 

23 2 = 

األسثٛع اٌراسغ ػشش: إٌش٠ٛاخ ، دٚس٘ا يٟ 

 ذسع١ش اٌغزاء ٚخصائص إٌّرٛج إٌٙائٟ. 

 

= = 

21 2 = 
اٌشىش٠اخ ، أٛاػٙا اٌّخرٍفح ِٚصادس٘ا 

 اٌغزائ١ح اثش٘ا يٟ ذسع١ش األغؼّح اٌّخرٍفح. 

= = 

22 2 = 

األسثٛع اٌسادٞ ٚاٌؼششْٚ: اٌطس١ٓ ، أٔٛاػٗ 

ٚدٚسٖ يٟ ئػذاد اٌخثض زسة ٔٛع اٌسٕطح 

 اٌّسرخشج ِٕٙا ٚخصائصٗ يٟ صفاخ إٌاذح. 

= = 

23 2 = 
االسثٛع اٌثأٟ ٚاٌؼششْٚ: اٌى١ه ٚاٌؼٛاًِ 

 اٌّإثشج ي١ٗ. 

= = 

 = = اٌثسى٠ٛد ٚاٌؼٛاًِ اٌّإثشج ي١ٗ. = 2 24

 = = اٌؼدائٓ تأٛاػٙا ٚاٌؼٛاًِ اٌّإثشج ي١ٙا.  = 2 25

26 2 = 
اٌؼٛاًِ إٌّفشح ، أٛاػٙا ، ِصادس٘ا ، 

 ا١ّ٘رٙا

= = 

27 2 = 

اٌّششٚتاخ ػٍىٝ اخرالف أٛاػٙا ، ذفاص١ً 

ػٓ اٌشاٞ ٚاٌمٙٛج ٚاٌىاواٚ ٚاٌفشٚق االساس١ح 

ي١ّا ت١ٕٙا ِٓ ز١ث ازرٛائٙا ػٍٝ اٌّٛاد 

 إٌّثٙح ِثال.. اٌخ. 

= = 

28 2 = 
اٌطؼَٛ ٚإٌىٙاخ اٌطث١ؼ١ح ٚاٌصٕاػ١ح ٚاصٍٙا 

 ٚدٚس٘ا يٟ ذسع١ش االغز٠ح. 

= = 

29 2 = 
ذٍث١ساخ اٌى١ه ٚأٛاػٙا اٌّخرٍفح، ٚزشٛاخ 

 اٌى١ه ٚاٌّؼدٕاخ ٚأٛاػٙا اٌّخرٍفح. 

= = 

33 2 = 
٠ذخً ظّٓ االسات١غ االخشٜ الخشاء 

 اِرسأاخ. 

= = 
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ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍٛتح 1  محاضرات تم اعدادها من قبل االساتذة  

)اٌّصادس(  ـ اٌّشاخغ اٌشئ١س١ح 2 اعتماداً على الكتب العلمية الرصينة ككتاب كيمياء االغذية،   

 الكيمياء والحياتية . 

اـ اٌىرة ٚاٌّشاخغ اٌرٟ ٠ٛصٝ تٙا           

( اٌّدالخ اٌؼ١ٍّح ، اٌرماس٠ش ،.... )         

 الطهو التجريبي .... الخ الكتب. 

ب ـ اٌّشاخغ االٌىرش١ٔٚح، ِٛالغ االٔرش١ٔد 

.... 
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 اسرخذاَ اٌذاذا شٛ يٟ ػشض إٌّارج ٚاٌساسٛب االٌىرشٟٚٔ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


