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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

    ابو السلطان اشراق جهاد خضير كسار:  الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

 1970بغداد /   : الميـالد ومكان تاريخ 

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 غير متزوجة الحالة الزوجية :

 االقتصاد المنزليالتخصص العام  : 

 غذاء وتغذية :    الدقيق  صــالتـخـص

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

 07705367512:         الهاتف النقال

                       :        

  : كترونيأاللالبريد 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1998 االقتصاد المنزلي تربية البنات بغداد

 2006 غذاء وتغذية تربية البنات بغداد ماجستير 

 

 

    

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2006 -2002 لكية الرتبية للبنات علميم ابحث  1

 2012-2006 لكية تربية بنات مدرس مساعد  2

 2012 لكية تربية بنات مدرس  3

4    

5  
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 2015 -20/9/2006 بغداد لكية تربية بنات  1

2    

3    

4    

5    

 بتدريسها ماق لتيارابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2010-2007 عمل الاحياء اجملهرية / معيل –جتارب غذائية  قسم الاقتصاد املزنيل  1

  معيل -عمل الاحياء العام   2

  حلقة دراس ية   3

  حبوث خترج  4

 2016 -2015 معيل  –جتارب غذائية   5

  معيل  -عمل الاحياء اجملهرية    6

  حبوث خترج   7

8    

9    

10    

 

 :الطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاا )خامساً:  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

   ال توجد 
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 ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشهاسادساً: 

 

الشهادة و  اسم الطالبة األطروحة  أو  الرسالةاسم  ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

     ال يوجد  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

     ال يوجد 1

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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  ألخرىاثامنا : األنشطة العلمية  

  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2011جلنة مشرتايت 

  لجنة مختبرية 

  لجنة متابعة الطلبة وانجازاتهم ونشاطاتهم

  جلنة الغياابت

  جلنة متابعة حبوث الاساتذة 

  2017جلنة مؤقته لأجناز ترمزي اهجعزة القسم 

جلنة الضيافة يف املهرجان الثقايف الثالث لقسم الاقتصاد املزنيل 

6/4/ 2017 
 

لفة يف االاهجزة والادوات اخملتربية العاطةل والت جلنة يف جرد

 اخملتربات العلمية.
 

جلنة يف الارشاف عىل النادي الطاليب / مشرتك بني لكية 

 العلوم للبنات والرتبية بنات.
 مشترك مع كلية العلوم

  جلنة متابعة الغياابت

  جلنة متابعة البحوث

  جلنة مسؤوةل عن خمترب الاحياء اجملهرية

  جلنة الارشاف عىل خمتربات التغذية

ترشيفات للورشة العلمية لقسم الاقتصاد املزنيل بعنوان جلنة 

 2017)طفل اليوم هو ارشاقة الغد(  

 

حضور يوم التصممي الثاين املوسوم )معنا تربز همارتك ويزداد 

عىل  2/5/2018متزيان( اخلاص بوحدة التاهيل والتوظيف 

 حدائق لكية الرتبية للبنات

 

مشاركة يف ورشة العمل املوسومة )مواصفات اخملترب اجليد 

GIP, GCLP  اليت اقاهما قسم ضامن اجلودة والاداء )

يف لكية الهندسة عىل  24/11/2016اجلامعي يوم امخليس 

 قاعة مجيل عيس املالئقة

 

القاء ساعة حرة بعنوان )الاطعمة الغنية ابلصوديوم 

 18/1/2018والبواتس يوم( يوم 

 

حضور يف ورشة معل قسم رايض الاطفال بعنوان )الواقع 

واملعوقات اليت تواجه قسم رايض الاطفال( يف 

26/10/2017 
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القاء مسرن بعنوان )حتسني وتدعمي القمية الغذائية للربازق 

ابس تخدام الزعرت وطحني الزعرت بنسب خمتلفة( يف 

18/1/2016 

 

العراقية لرتتيب ااثث غرف القاء مسرن بعنوان )معرفة املرأأة 

 28/12/2016املزنل بصورة حصيحة( يف 

 

بعنوان )الاطعمة  17/1/2018اقامة ساعة حرة يوم امخليس 

 الغنية ابلصوديوم والبواتس يوم(

 

مشاركة يف ادلورة التخصصية املوسومة )دور املرأأة الارسية 

 فن واانقة سلوكية(

 

مع اجلامعات الامريكية  مشاركة يف دورة كورسات الاونالين

عىل قاعة مركز  18/2/2017والربيطانية والاسرتالية، بتارخي 

 التطوير والتعلمي املس متر/ جامعة بغداد

 

 املشاركة يف دورة اجملالت العلمية للتدريس يني )اساسييات

تقومي الاعامل احلثية للمجالت العلمية العاملية الرصينة( يف 

وعىل قاعة مركز التطوير والتعلمي  29/11/2017

 املس متر..جامعة بغداد

 

القاء ورشة معل قسم رايض الاطفال بعنوان )الواقع 

 10 – 26واملعوقات اليت تواجه قسم رايض الاطفال( يف 

/9/2016 

 

)الاقتصاد املزنيل ودوره يف تمنية حضور ورشة علمية بعنوان 

 11/3/2018اجملمتع يف ظل العوملة( يوم 

 

تطوير املهارات الاساس ية حضور ورشة علمية بعنوان )

 اخلاصة بوحدة التأأهيل والتوظيف (للحصول عىل فرص معل

 19/11/2018يوم 

 

  

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

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
 2009(2)6 جمةل ام سلمة تأأثري املواد احلافظة يف مدة صالحية البسكت اخملتربي 1

تأأثري سورابت البواتس يوم يف اعداد الاحياء اجملهرية واطاةل مدة  2

 صالحية البسكت اخملتربي 

 2008 جمةل ام سلمة 

 2009 جمةل ام سلمة  تأأثري املواد احلافظة يف الصفات احلس ية للبسكت اخملتربي اثناء اخلزن  3

تأأثري بروبيوانت الصوديوم يف اعداد احياء اجملهرية واطاةل مدة  4

 صالحية البسكت اخملتربي 

 2009(1)6 جمةل ام سلمة 

 2010(2)7 جمةل ام سلمة دراسة التلوث املايكرويب لبعض انواع البسكت التجاري يف مدينة  5
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 بغداد 

يف تثبيط    Pistacia veraتأأثري مس تخلصات قشور مثار الفس تق  6

 منو بعض انواع البكرتاي 

 2011(1)16 اجملةل الزراعية البحثية العراقية

جامعة دايىل / مركز احباث الطفوةل  دراسة نوعية بسكت الاطفال املتوفرة يف الاسواق احمللية  7

 والامومة

2012 

الاحياء  zingiber officinalالتأأثري التثبيطي ملس تخلصات الزجنبيل  8

 اجملهرية املرافقة للبسكت

 2012(4)9 بغداد للعلوم

 2013 مؤمتر الوراثة والبيئة  تأأثري بعض انواع امللواثت يف الهواء اجلوي عىل الفرد  9

10 Investgton of aflatoxins wchips manvfactured from 

corn   

European Journal of 

Agraculture and Foresty  

3(1)2015 

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

  

 

 

 

 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

  

نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(

 

 

1 
 حضور جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2009 املؤمتر النسوي الاول 

اخلامسة لقسم الاقتصاد الندوة العلمية  2

 املزنيل بعنوان من اجل منط حياة افضل

 حضور جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2009

املؤمتر العلمي الرابع ملركز احباث الطفوةل  3

والامومة واملوسوم حقوق الاطفال 

 مشاركة يف حبث جامعة دايىل 2012
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 والنساء يف العراق   

 مشاركة جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2014 ندوة افاق الاقتصاد املزنيل  4

ورشة علمية عن تصنيع انواع خمتلفة من  5

 املعجنات 

 مشاركة جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2015

اضاءات يف الغذاء والتغذية وعالقهتا بصحة  6

 ندوة علميةالانسان 

 جلنة حتضريية جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2012

  جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2016 املزنيل وقضااي تكنولوجيا العرصالاقتصاد  7

 Google scholarمشاركة يف دورة  8

كيفية ملئ اس امترة التسجيل الغراض 

 الرتقيات العلمية 

  جامعة بغداد / التعلمي املس متر 15/11/2015

تأأييد مشاركة يف دورة احلاس بات  9

MICROSOFT EXCEL 2010 

  جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2016

شهادة مشاركة يف الندوة العلمية الثانية  10

املوسومة " الاقتصاد املزنيل والتمنية 

 البرشية املس تدامة يف جامعة بغداد 

  جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2016

شهادة مشاركة يف ادلورة التأأهيلية يف نظام  11

جودة واعامتد اخملتربات اليت اقاهما قسم 

ضامن اجلودة والاداء اجلامعي يف لكيةالعلوم 

 للبنات 

جامعة بغداد / لكية العلوم  2016

 للبنات

 

شهادة مشاركة يف الورشة العلمية الاوىل  12

" تصنيع انواع من املعجنات )تصنيع 

اقاهما قسم الاقتصاد املزنيل الكيك( اليت 

 بلكية الرتبية للبنات 

 

  جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2015

عرض طريقة معل كيك املكرسات يف  13

 الورشة العلية الاوىل

  جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2015

املشاركة يف دورة نظام التشغيل  14

windows 7 

  جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2015

املشاركة يف دورة نظام التشغيل  15

windows 7 

201617-

/9/2019 

  جامعة بغداد / لكية تربية بنات

القاء حمارضة عن املرأأة والسالم والامن اىل  16

طالبات قسم الاقتصاد املزنيل التابع اىل 

 املركز الوطين حلقوق الانسان 

  جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2015
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 حضور  17

  الورشة العلمية الثانية بعنوان

 )تصممي الازايء( 

  الندوة اليت اقاهما قسم علوم

القران املراه املسلمه بني 

 الس ياسه والرئاسة

 

  جامعة بغداد / لكية تربية بنات 2015

اتبعة اىل مركز التطوير والتعلمي  Google Drive 18-22/12/16شهادة مشاركة يف دورة  18

 املس متر

 

 Windows 7مشاركة يف دورة  تأأييد 19

 يف قسم احلاس بات يف لكية الرتبية للبنات

17-

19/10/2016 

  اتبعة اىل وحدة التعلمي املس متر

اتييد مشاركة يف ورشة معل )مواصفات  20

اليت اقاهما  GLPو GCLPاخملترب اجليد 

 قسم ضامن اجلودة والاداء اجلامعية

  عىل قاعة مجيل عيىس املالئكة 24/11/2016

شهادة مشاركة يف ادلورة العلمية املوسومة  21

)الارشاد النفيس للعاملني يف الوحدات 

 الارشادية(

19-

21/12/2016 

  مركز البحوث الرتبوية والنفس ية

القاء حمارضة مسنار يف قسم الاقتصاد  22

املزنيل )حتسني وتدعمي القمية الغذائية 

ازق ابس تخدام الزعرت وطحني السمسم للرب 

 خمتلفة( بنسب

  قسم الاقتصاد املزنيل 18/1/2016

بعنوان )ما القاء حمارضة يف حلقة نقاش ية  23

الفرق بني عدم حتمل الطعام وحساس ية 

 الطعم(

  قسم الاقتصاد املزنيل 2017 /12/4

ورشة معل بعنوان )اخلالاي اجلذعية اقامة  24

 (منشأأها وفوائدها والارضار الناجتة عهنا

  خمترب التصممييف  24/2/2017

تأأييد حضور يف مؤمتر بعنوان )أ فاق  25

التداخل املعريف للغة والاداب وطرائق 

 التدريس والرتمجة(

  قسم الانلكزيي 29/3/2017

القاء حمارضة بعنوان )التسمم ابلرصاص  26

يف ندوة ( وتأأثريه عىل حصة الطفل والام 

 القسم

  ندوة قسم الاقتصاد املزنيل 2017

حضور يف مؤمتر قسم علوم القرأ ن  تأأييد 27

بعنوان )الاعالم واثره يف تربية املرأأة 

 والبيت املسمل(

  قاعة املصطفى 25/4/2017

تأأييد حضور يف ندوة قسم علوم القرأ ن  28

 ذا وكيف(اواملوسومة )العودة اىل القرأ ن مل

  عىل قاعة املصطفى 22/3/2017

 حضور قاعة املصطفى 2018 /4 /4حضور ندوة علمية يف قسم رايض  29
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التطور التقين بعنوان )الاطفال 

والتكنلويج وعالقته ابلصحة النفس ية 

 (لطفل الروضة

طفل اليوم حضور ندوة علمية يف بعنوان ) 30

مشاركة بورقة معل )جتارب  (ارشاقة الغد

 دولية رائدة يف متكني الاطفال املهمشني(

 مشاركة لكية الرتبية للبنات 27/12/2017

حضور ادلورة التخصصية لوحدة التاهيل  31

والتوظيف الثانية املوسومة )متكني املرأأة يف 

احلقيبة املدرس ية  –املشاريع الصغرية 

 امنوذجا(

 حضور قسم الاقتصاد املزنيل 17/1/2018

املشاركة يف املعرض العلمي اذلي اقمي مضن  32

فعاليات املؤمتر الاول لقسم الاقتصاد 

مس تقبلية لالقتصاد املزنيل يف املزنيل )رؤية 

 ظل حتدايت العرص(.

 مشاركة قسم الاقتصاد املزنيل 4/4/2018

الندوة العلمية يف قسم علوم القرأ ن  33

 )التطرف اس بابه وطرق عالجه( 

قاعة  -لكية الرتبية للبنات 28/11/2017

 املصطفى

 حضور

حضور الندوة العلمية يف قسم رايض  34

)الرتبية البيئية لطفل ما الاطفال واملوسومة 

 قبل املدرسة(

 حضور لكية الرتبية للبنات 18/3/2018

حضور مؤمتر معهد الهندسة الوراثية  35

والتقنيات الاحيائية لدلراسات/ املؤمتر 

 العلمي ادلويل الثالث

 حضور لكية الرتبية للبنات 26/2017 -25

مؤمتر حضور يف املؤمتر قسم اللغة  36

الس نوي الثالث بعنوان الانلكزيية 

)مساهامت جديدة يف علوم اللغة والادب 

 والرتمجة وطرائق التدريس(

 حضور لكية الرتبية للبنات 28/3/2018

الندوة العلمية املوسومة )الاقتصاد املزنيل  37

منوذج للحياة العرصية( حتت شعار 

 )الاقتصاد املزنيل هو عمل احلياة(

 حضور لكية الرتبية للبنات 21/1/2018

الندوة العلمية بعنوان )التقنيات احلديثة يف  38

 ادلراسات اجلغرافية(

 حضور لكية الرتبية للبنات 11/10/2017

الندوة التعريفية السادسة املوسومة )هدفنا  39

 تأأهيكل وجناحك ميزيان(

 حضور لكية الرتبية للبنات 24/1/2018

الندوة العلمية بعنوان )الاقتصاد املزنيل  40

 منوذج للحياة العرصية(

 حضور لكية الرتبية للبنات 21/1/2018

املؤمتر العلمي العارش للبحوث الزراعية يف  41

 جامعة بغداد/ اجلادرية

 مشاركة لكية الرتبية للبنات 12/2017م6-7

42     
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 حادي عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

 السنة الجهة المانحة التقديركتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت
 2009 العميدة كتاب شكر  1

 2011 العميدة كتاب شكر 2

 2012 مركز احباث الطفوةل والامومة شهادة تقديرية  3

امجلعية العلمية لصيانة املصادر الوراثية  شهادة تقديرية 4

 والبيئية

2013 

 2014 العميدة كتاب شكر 5

 2015 العميدة  كتاب شكر 6

 2015 رئيسة القسم شهادة مشاركة  7

 شكر وتقدير  - 8

 

اللجنة الامتحانية ادلراسة الصباحة 

 واملسائية من معيدة اللكية

2015 

 2016 مكتب رئيس الوزراء شكر وتقدير  - 9

معيدة اللكية همرجان قسم الاقتصاد  شكر وتقدير  - 10

 املزنيل الثاين

2016 

11 -    

 2016 العايل والبحث العلميوزير التعلمي  شكر وتقدير  - 12

13    

 

 

 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

   

   

 

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيهاثاني عشر : 

 

 السنة المكان العضوية ت
)رؤية مس تقبلية عضو جلنة ترشيفات ومشرتايت يف املؤمتر العلمي الاول   -1

 .لالقتصاد املزنيل يف ظل حتدايت العرص(

 2018 /4/4 قاعة املصطفى

عضو جلنة ترشيفات يف الندوة الارشادية )تعزيز القمي الاجيابية وتمنية الشخصية(  -2

 حتت شعار ابخالقنا .. نرتقي

 2018 /19/4 قاعة اخلياطة
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 2017 /1/2 الاقتصاد املزنيلقسم  عضو جلنة مؤقتة يف ترمزي اهجزة القسم  -3

عضو يف اللجنة املؤقتة جلرد الاهجزة والادوات اخملتربية العاطةل والتالفة يف  -4

 اخملتربات العلمية

 5/3/2017 قسم الاقتصاد املزنيل

 5/3/2017 لكية الرتبية للبنات عضو يف اللجنة املشرتكة مع لكية الرتبية للبنات لالرشاف عىل النادي الطاليب -5

 22/4/2015 لكية الرتبية للبنات عضو يف جلنة الغذاء والتغذية مبناس بة يوم اجلامعة  -6

 7/4/2015 قسم الاقتصاد املزنيل عضو جلنة مؤقتة لغرض معل مناذج متنوعة من املعجنات والاعامل اليدوية   -7

 2014/2015 قسم الاقتصاد املزنيل دامئية جلنة الامتحاانتعضو جلان  -8

 2015/  2014 قسم الاقتصاد املزنيل عضو جلنة متابعة الغياابت -9

 2015 /2014 قسم الاقتصاد املزنيل عضو جلنة الارشاف عىل الغياابت -10

املوسوم )مناجه الاقتصاد املزنيل  2016عضو جلنة الورشة العلمية الاول لعام  -11

 بني النظرية والتطبيق( 

 25/1/2016 املزنيلقسم الاقتصاد 

جلنة ترشيفات ومشرتايت )جلنة مؤقتة( يف الندوة الارشادية املوسومة )تعزيز  -12

 القمي الاجيابية وتمنية الشخصية(

 19/4/2018 لكية الرتبية للبنات

 2017/2018 قسم الاقتصاد املزنيل جلنة مؤقتة للغياابت شهري اكنون الاول واكنون الثاين -13

 2017/2018 قسم الاقتصاد املزنيل جلنة مؤقتة يف جرد اخملازن  -14

 22/4/2018 قسم الاقتصاد املزنيل جلنة توفري مشرتايت القسم )جلنة مؤقتة( -15

عضو جلنة ترشيفات يف الندوة العلمية املوسومة )الاقتصاد املزنيل منوذج للحياة  -16

 العرصية(

 21/1/2018 قسم الاقتصاد املزنيل

 19/10/2017 قسم الاقتصاد املزنيل ة ملتابعة البحوثدامئيجلنة عضو  -17

 23/10/2017 قسم الاقتصاد املزنيل عضو جلنة متابعة الغياابت )املرحةل الثانية( -18

  قسم الاقتصاد املزنيل عضو جلنة الارشاف عىل خمتربات الاحياء اجملهرية -19

يف اخملتربات العلمية لتنفيذ جماور اس امترة التحقيق اخلاصة بتطبيق  تلكيف -20

 ممارسات اخملترب التعلميي اجليد

 5/11/2017 قسم الاقتصاد املزنيل

عضو جلنة ترشيفات يف الندوة الارشادية لتعزيز القمي الاجيابية وتمنية الشخصية(  -21

 19/4/2018حتت شعار )بأأخالقنا نرتقي عىل قاعة اخلياطة يف 

 19/4/2018 قسم الاقتصاد املزنيل
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Curriculum Vitae and Scientific 

 

 

Full name and surname: Ishraq Khudair Buck Jihad Abu Sultan 

The date and place of birth: Baghdad / 1970 

Religion: Muslim 

Marital Status: unmarried 

Major: Home Economics 

Specialization: Food and Nutrition 

Working title: Baghdad University / College of Education / Department of Home 

Economics 

Mobile: 07705367512 

E-mail : 

 

First: the scientific qualifications 

Scientific Degree University College Specialization Date 

Bachelor  Baghdad  Education for 

women  

Domestic 

economy 

1998 

Master  Baghdad  Education for 

women  

Food and 

nutrition 

2006 

 

Second: career  

No. Function Destination Period from – 

to 

1 Assist. scientific researcher College of  Education 

for women 

2002-2006 

2 Assistant professor  College of  Education 

for women 

2006-2012 

3 professor College of  Education 

for women 

2012 

4    

5    
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Third: University Teaching 

No. Destination (Institution/ college) University  Period from – to 

1 College of  Education for women Baghdad  20/9/2006-2015 

2    

3    

4    

5    

 

Fourth: courses taught  

No. Department  Subject  Year  

1 Department of Domestic economy Nutritional experiments - 

microbiology / practical 

2007-2010 

2  General knowledge of 

biology - practical 

 

3  Seminar  

4  Graduation researches   

5  Food experiences - 

Practical 

 

6  Microbiology - practical  

7  Graduation researches   

8    

9    

10    

 

Fifth: (dissertations, theses) was supervised: 

No. Name of dissertations, theses department  Year  

1 No exist    

2    
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Sixth: (dissertations, theses) was discussed: 

 

No. Name of dissertations, 

theses 

Student 

name 

Certification 

& specialty 

Dept. Date of 

discussion 

1 No exist      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Seventh: (dissertations, theses) was evaluated: 

 

No. Name of dissertations, 

theses 

Student 

name 

Certification 

& specialty 

Dept. Date of 

discussion 

1 No exist      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Eighth: Other scientific activities 

 

Inside college Outside college 

Purchase committee 2011  

Laboratory committee   

Follow-up committee of students 

and their achievements and 

activities 

 

Absence committee   

Follow-up Committee professors 

Research 
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Ninth: Research projects in the field of specialization to serve the community 

or the environment and the development of education 

 

No. Research name  Publishing place  year 

1 The effect of preservatives in the 

period of validity of biscuits 

laboratory 

Um Salma magazine  

2 The effect of potassium sorbate in 

the preparation of microbiology 

and prolong the period of validity 

of biscuits laboratory 

Um Salma magazine  

3 The effect of preservatives in the 

sensory qualities of the basket 

during laboratory storage 

Um Salma magazine  

4 The effect of sodium propionate 

in the preparation of 

microorganisms and prolong the 

period of validity of biscuits 

laboratory 

Um Salma magazine  

5 The study of microbial 

contamination of some kinds of 

brand biscuits in the city of 

Baghdad 

Um Salma magazine  

6 The impact peel fruits of pistachio 

Pistacia vera extracts in inhibiting 

the growth of some types of 

bacteria 

Iraqi Agricultural 

Research magazine  

 

7 A qualitative study of children 

basket available in local markets 

Dyala University/ 

Childhood and 

Motherhood Research 

Center 

 

8 Inhibitory effect of extracts of 

ginger zingiber officinal 

microbiology accompanying the 

basket 

Baghdad for science   

9 The impact of certain types of 

pollutants in the atmosphere on 

Heredity and 

environment conference 
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the individual 

10 Investgton of aflatoxins wchips 

manufactured from corn   

European Journal of 

Agriculture and Forestry  

 

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
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Tenth: conferences and scientific seminars was participated:  
 

No. Address Year place of convening 

Type of participation 

(research/ 

poster/presence) 

1 The first Women's Conference 2009 Baghdad university/ 

education college for 

women 

presence 

2 Fifth Scientific Symposium of the 

Department of Home Economics 

entitled to a better lifestyle 

2009 Baghdad university/ 

education college for 

women 

Presence  

3 Fourth Scientific Conference of 

the Center for Childhood and 

Motherhood Research and marked 

children and women's rights in 

Iraq 

2012 Dyala university Participate in research 

4 Seminar prospects of home 

economics 

2014 Baghdad university/ 

education college for 

women 

Participate 

5 Scientific workshop for 

manufacturing various kinds of 

pastries 

2015 Baghdad university/ 

education college for 

women 

Preparatory committee 

6 Lightings in food and nutrition 

and its relationship to human 

health scientific symposium 

2012 Baghdad university/ 

education college for 

women 

 

7 Home economics and technology 

issues of the day 

2016 Baghdad university/ 

education college for 

women 

 

8 Participate certificate in Google 

scholar course  

2015 Baghdad university/ 

continuous teaching 

 

9 Participate certificate in 

MICROSOFT EXCEL 2010 

2016 Baghdad university/ 

education college for 

women 

 

10 Certificate of participation in the 

second scientific symposium 

tagged "home economics and 

sustainable human development at 

the University of Baghdad 

2016 Baghdad university/ 

education college for 

women 

 

11 Certificate of participation in the 

qualifying session in the quality 

and accreditation of laboratories 

set up by the Department of 

quality and performance 

assurance in the university 

2016 Baghdad university/ 

education college for 

women 
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Klahalalom system for women 

12 Certificate of participation in the 

"manufacturing kinds of pastries 

the first scientific workshop (Cake 

manufacturing) set up by the 

Department of Home Economics 

at the Faculty of Education for 

women 

2015 Baghdad university/ 

education college for 

women 

 

13 Showing the modus operandi of 

the Keck nuts in the first 

workshop  

2015 Baghdad university/ 

education college for 

women 

 

14 Participation in window 7 course  2015 Baghdad university/ 

education college for 

women 

 

15 Lecture about women, peace and 

security to the students of the 

Department of Home Economics 

to the National Center for Human 

Rights 

2015 Baghdad university/ 

education college for 

women 

 

16 Presence:  

- The second scientific 

workshop entitled (Couture) 

- Forum which held by 

Science Koran Muslim 

women between politics 

and the presidency 

2015 Baghdad university/ 

education college for 

women 
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Eleventh: acknowledgment or prizes letters and Participation certificates: 

   

No. acknowledgment or prizes letters Granting Destination   Year  

1 Acknowledgment letter Dean  2009 

2 Acknowledgment letter Dean  2011 

3 Appreciation certificate  Childhood and 

Motherhood Research 

Center 

2012 

4 Appreciation certificate  Scientific Society for 

the maintenance of 

genetic and 

environmental sources 

2013 

5 Acknowledgment letter Dean  2014 

6 Acknowledgment letter Dean  2015 

7 Participation certificate Head of department  2015 

8 Acknowledgment Commission exam 

study morning and 

evening from the dean 

of the university 

2015 

9 Acknowledgment  Prime Minister's Office 2016 

10 Acknowledgment  Dean of college festival 

of second domestic 

economy dept. 

2016 
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Twelfth: authored books or translated:  

 

No. Name of book Year and place of publishing 

   

   

   

   

   

   

  

Thirteenth: membership of international, local, scientific commission was 

participated: 

 

No. membership Place Year 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


