1

انسُزح انذاتُخ وانعهًُخ
االســــــــــــى انزثبعٍ وانهقت  :اثتهبل إسًبعُم يحًذ عجذ هللا انعبٍَ
تبرَخ ويكبٌ انًُـالد 0661 / 01 / 55 :
انذَـــــــــــبَخ  :يسهًه
انحبنخ انزوجُخ  :أعزة
انتخظض انعبو  :اقتظبد يُزنٍ
انتـخـظــض انذقُق  :غذاء وتغذَخ
طىرح

عُىاٌ انعًم  :اقتظبد يُزنٍ  /كهُخ انتزثُه نهجُبد  /جبيعه ثغذاد
انهبتف انُقبل 16615510566 :
:

انجزَذ أالنكتزوٍَ ebtehlsara@ yahoo.com:

أوالً  :انًؤهالد انعهًُخ
انذرجخ انعهًُخ

انجبيعخ

انكهُـــخ

االختظبص

انتبرَخ

بكالوريوس

بغداد

التربيه للبنات

اقتصاد منزلي

الماجستير

بغداد

التربيه بنات

اقتصاد منزلي غذاء
وتغذية

/ 6 / 03
0993
/ 7 / 82
8330

حبَُب ً  :انتذرد انىظُفٍ
د
1
2
3
4
5
6

انىظُفخ
مساعد ابحر
مساعد ابحر عومي
ماحس خري
مدرس مساعد
مدرس
اس خاذ مساعد

انفتزح يٍ  -إنً
2885- 2881
- 2885
1002 -2887
1008 -1002
1023- 1008
 1023وحلد الان

انجهخ
كسم الاكذعاد املزنيل
=
كسم الاكذعاد املزنيل
=
=
=
1

2

حبنخب ً  :انتذرَس انجبيعٍ
ث
1

الجهت (المعهد  /الكليت)
لكية امرتتيو نوبنات

الجبمعت
تغداد

الفترة مه  -الً
 – 2881وحلد الان

2
3
4
5

راثعب ً  :انًقزراد انذراسُخ انتٍ قبو ثتذرَسهب
انقســـى

د

انسُـــــخ

انًـــــبدح
جتارب غذائيو امعمًل

2881
=

0

كسم الاكذعاد

8

=

حتضري الاغذية امعمًل

0

=

حفغ الاغذيو امعمًل

=

4

=

احياء جميريو امعمًل

2883

5

=

ظناعات غذائيو امعمًل

2887 - 2883

6

كسم امكميياء

هميياء امعمًل نوعف امثاين اكذعاد مزنيل

2887 - 2885

7

قسم االقتصاد المنزلي

احياء جميريو امعمًل

1002 -1001

2

قسم الكيمياء

هميياء امعمًل نوعف امثاين اكذعاد مزنيل

1007 - 1002

9

كسم الاكذعاد املزنيل

ظناعات غذائية معًل

1025 – 1001

هميياء عامو اول معًل
وحبوث ظامبات امعف امثامر
وحبوث خترج ظامبات امعف امراتع

 1008وحلد الان
1023 -1002
 1002وحلد الان

= 03

2

3

خبيسبً ( :االطبرَح  ،انزسبئم ) انتٍ أشزف عهُهب:
اسى األطزوحخ أو انزسبنخ

د

انقســـى
/

/

انسُــخ
/

سبدسبً ( :االطبرَح  ،انزسبئم ) انتٍ َبقشهب
اسى األطزوحخ أو انزسبنخ

د
/

0
5
3
4
5
6
6
1
6
01

اسى انطبنجخ
/

انشهبدح و
انتخظض
/

انقســـى
/

تبرَخ
انًُبقشخ
/

سبثعب( :انزسبئم ،االطبرَح  ،انجحىث) انتٍ قىيهب
د

1
2

اسى األطزوحخ أو انزسبنخ او
انجحج

اسى
انطبنجخ/
اوانًجهخ

انشهبدح و
انتخظض

انقســـى

تبرَخ
انتقىَى

امعالكة تني فعوية ادلم وهوع امغذاء املخناول وثبزريه عىل
امعحو والامراض ذات امعالكة
اموعي امعحي وامثلافة امعحية دلى عينة من الاهمات
مبنعليت احلرض وامريف يف تغداد

جمهل امرتتيو نوبنات

-

( -رسي نوغاية)

جمةل لكية امرتتية
نوبنات

-

( رسي نوغاية )

-1024/3 /25
1024 / 3 / 20
-1025 / 2 / 24
1025 / 3 / 2

3
4
5
6

3

4

7
8
9
10

حبيُب  :األَشطخ انعهًُخ األخزي
خبرد انكهُخ

داخم انكهُخ

جلنو مضرتايت
اإلشراف على طالبات التطبيق للمرحلة
الرابعة
المشاركة في المعارض المقامة في الجامعة
اللجنه االمتحانيه
زيارة المكتبات
لجنه غيابات
جلنة امغذاء وامخغذية
المشاركة في البحوث
املراكبو يف املسم
دورة طرائق التدريس  /ودورة الحاسبات
عدد 0
ثليمي حبوث من جمهل لكية امرتتيو نوبنات
االشتراك في المكتبة االفتراضية
دوره امخخمرات امغذائيو
نشر أحد البحوث باسم االهتمام بخزن
بجريدة التلوث
التلوث مخاطر
الطعام يجنبنا
الصباح ذى
وتناولمخاطر
دوره احلاس بات يف كسم احلاس بات لكيو امرتتيو نوبنات عدد  1يجنبنا
 28882888و 1008
الارصاديوو1008
عام 2888
العدد8953
8953
العدد
نومرحةل .ام/راتعة
ايفنوجنو
8300
/8953
املضارنو يف الاسدضاره نوعامبات
املضارنو يف امورصات وامندوات امللامو يف املسم
جلنو مذاتعو امعوبو واجنازاهتم
جلنة مرشفني نومرحةل امثامثو
جلنو ثعوير وثوظيف املناجه
جلنو مؤكذو مغرض معل مناذج مذنوعو من املعجنات الىداؤىا
اىل اعضاء جموس اجلامعو
جلنو مؤكذو مغرض معل مناذج مذنوعو من املعجنات نومضارنو
يف احذفال تيوم اجلامعو
املضارنة يق امخليمي احليس نوبحوث ظامبات امعف امراتع
املسماثد
امخدريسو
مبحوثامرامخداتعرويساثدري
احليس امعف
يوعامبات حبوث
وثدريو
ينيو يق
املضارنةثدريف امخليمي
املضارنة يف جلنة اعامتد جمالت يف ورش امبحوث امعومية
املضارنة يف جلنة معاتلة اخذعاص امبحوث امللدمة نورتكية
امعوميةامعوميةجلنة امخدكيق يف انوجنة الامذحاهية
املضارنة يف

عضىة في جمعيت البيئت والىراثت 2113
المشبركت في المراقبت االمتحبن التىبفسي للقبىل في
كليبث المجمىعت الطبيت
حضىر االحتفبالث والمىبقشبث والمهرجبوبث
والىدواث والىرش والؤتمراث المقبمت ف خبرج الكليت
المشاركة في دورة نظام جودة واعتماد المختبرات في كليت
جبمعت بغداد
وخرجللبىبث
العلىم
المراقبت في االقسبم االخري

4

5

انوجنة الارصادية نومرحةل الاوىل
لجنة مناقشة بحوث المرحلة الرابعة في
القسم
لجنة تشريفات في الندوات والورش
المقامة في القسم
المشاركة في دورة الحاسوب المقامة في
قسم الحاسبات عدد5112 / 1
حضور الندوات والورش والحلقة
النقاشية والمهرجانات واالحتفاالت
والساعة الحرة المقامة في القسم
المشاركة في المهرجان المقام في
القسم عدد 5
في لجنة السيطرة على تداول المواد
الكيميائية
القاء محاضرات ارشادية بين فترة
وأخرى على
طالبات القسم
القاء محاضرة الساعة الحرة مع طالبات
المرحلة الثانية
المشاركة في تقييم البحوث في الكلية
وملى استمارة
االستبانة لطالبات المرحلة الرابعة
والدراسات العليا

تبسعب :انًشزوعبد انجحخُخ فٍ يجبل انتخظض نخذيخ انجُئخ وانًجتًع أو تطىَز انتعهُى

5

6

د

يحم انُشز

أسى انجحج

 2اس خخالص وجضخيط الاحٌلض ادلىنية مزيت احلبو امسوداء
واس خخدامو يف ثعنيع الاغذية
 1امعفات امكمييائية وامفزيايئية مزيت تذوراحلبو امسوداء احملويو
 2دور وجبو امععام احملرضة يف املزنل يف سد احذياجات امخغذية
مالظفال امروضو
 3جضخيط امرتهية امكمييايئ وامعنارص املعدهيو مبذور احلبو امسوداء
 4دراسة ثبزري املس خخوط املايئ مبذور امياوسون  ،امضمر وٍلوعو من
الاعضاب امعبية يف منو بكرتاي Staphylococcus aureus
املعزوهل من كضع مرىض معاتني ابههتاب اجملاري امخنفس ية
 5ثبزري أضافو امياوسون واحلبو امسوداء يف اخلواص امنوعية نوكيم
امللرص اخملخربي
 6امخحري عن اجلرازمي املرضية يف تيغ املائده املخوافر يف الاسواق
احملوية امعراكيو
 7ثبزري الاسدبدال اجلزيئ امعحني ابمعدس يف خواص اخلزب اخملخربي
 8ثبزري اضافة مسحوق اخلزب اجلاف يف اخلواص امنوعية نوحمط
ابمعحينة املعنعة خمخرباي
 20امسموم اميت يخعرض اههيا الاوسان وظرق اموكاية مهنا
 22ثعنيع ملرمش ادلجاج ودراسة خواظو امنوعية
21
22
23
24
25

انسُخ

مؤمتر ىيئو امخعومي امخلين 1001

1001

جمهل عووم مسدنرصية
جمهل ام سومو

1002
1006

=
جمهل امخلنيات الاحيائيو

=
1007

اجملةل امعراكية نوعووم

1020

جمهل امرتاث امعريب مع صياده ثلديرية

1022

جمةل تغداد نوعووم
جمةل لكية امرتتية نوبنات

1021
1021

جمةل امرتاث امعريب امعومي مع صياده
ثلديرية وورش ايضا يف جريدة امعباح
1022
اجملهل امعراكية نوعووم

1022
1022

26
27
28
10
12
11
12
13
14

عبشزا :انًؤتًزاد وانُذواد انعهًُخ انتٍ شبرك فُهب
ت

انعُىاٌ

انسُــخ

6

يكبٌ اَعقبدهب

َىع انًشبركخ ( ثحج /
ثىستز  /حضىر)

7

2878

-1

هدوة كسم الاكذعاد املزنيل

-2

مؤمتر ىيئة امخعومي امخلين
هدوة اضاءات يف امغذاء وامخغذية وعالكهتا
تعحة الاوسان
1022
هدوة املضالك امخغذوية مالظفال دون سن
اخلامسة
1022
هدوة امعووم تني امرتاث واملعارصة
1022
مؤمتر امبيئة وامورازة
امورصة امعومية الاوىل ثعنيع اهواع خمخوفة 1024
من املعجنات ( ثعنيع امكيم )
هدوة دور الارسة يف اجملمتع امعرايق احلدير 1023
هدوة عمل امربجمة امععبية– اجليل امثامر1024 -
ورصة امعناية تعحة املرأة
1024
هدوة الاكذعاد املزنيل وكضااي حكنوموجيا 1025
امعرص
1025
هدوة مرض امخوحد ....الاس باب
واملعاجلات
ورصة الامن والامان احليوي وامكمييايئ 1024
والاصعايئ .....

1001
1021-1022

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13

كسم الاكذعاد املزنيل

معل معرض غذايئ وضيافة

معيد امخعومي امخلين
لكية امرتتية نوبنات

ورش حبر
حبر

لكية امرتتية نوبنات

حبر مع صيادة مضارنة

مرنز احياء امرتاث امعريب
=
لكية امرتتية نوبنات

حبر مع صيادة ثلديرة
=
حبر مع صيادة مضارنة

لكية امرتتية نوبنات
لكية امرتتية نوبنات
لكية امرتتية نوبنات
لكية امرتتية نوبنات

حبر مع صيادة مضارنة
حرص يح حضور
مضارنة يف جلنة امدرشيفات
مضارنة يف جلنة امدرشيفات

مرنز حبوث امخلنيات
الاحيائية
اجلامعة املسدنرصية

ثبييد حضور
حضور فلط

حبدٌ عشز :كتت انشكز  ،انجىائز و شهبداد انتقذَز
د
-0

-1

كتبة انشكز أو انجبئزح أو شهبدح انتقذَز
2
2
7

انجهخ انًبَحخ
لكية امرتتية نوبنات
=

انسُخ
1003
1022

8

-2
-3
-4
-5
-6

1
2
1
2
صيادة ثلديريةعدد1

-7

صيادة مضارنة عدد2

2 -8
حبٍَ عشز :انكتت انًؤنفخ أو انًتزجًخ
أسى انكتبة

د

=
=
=
وزير امخعومي امعايل
مرنز احياء امرتاث امعريب
ورئيس ادلعية امبيئة
وامورازة امخاتعة موزارة
امخعومي امعايل وامبحر
امعومي
عٌلدة لكية امرتتية نوبنات
وكسم الاكذعاد املزنيل
عٌلدة لكية امرتتية نوبنات

1021
1022
1023
1023
 1022و 1022

 1022و1023
1024
1025

سُخ ويكبٌ انُشز

/
/

حبٍَ عشز  :عضىَخ انهُئبد انعهًُخ انًحهُخ وانذونُخ انًشبرك فُهب
د

انًكبٌ

انعضىَخ

8

انسُخ

9

-0

وزراة امخعومي امعايل
و امبحر امعومي
/

مجعية امبيئة وامورازة
/

9

 1022فلط
/

