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 ومنح قدم لذلكاالصغرية:االستاذية واالستاذ مساعد الحصول على االلقاب العلمية ضمن المدة 

تغذية طفل , تجارب غذائية ,  (: تدريس العديد من المواد الدراسية قسم االقتصاد المنزلي  اكاديميا

) تغذية طفل المرحلة الرابعة  وقسم رياض االطفالاجهزة منزلية , الدراسة الصباحية والمسائية ( 

 ( والدراسات العليا ) مادة تغذية االطفال ( 

المشاركة في العديد من اشراف بحوث طالبات البكلوريوس واللجان االمتحانية وضمان الجودة 

 مقررا للدراسات العليا قسم رياض االطفال وتطوير المنهاج واالرشاد .

اعة الحرة وحضور العديد من المؤتمرات العلمية الدولية المشاركة في العديد من ورش العمل والس

 .لجامعة بغداد والمشاركة في بحوث علمية 

 المشاركة في العديد من الفعاليات الخاصة بخدمة المجتمع 

من وزير التعليم العالي ووزيرة المرأة واالساتذة رؤساء جامعة بغداد الحصول على كتب شكر 

 داء كلية التربية للبنات والعشرات من كتب الشكر من عم

 : العناية الصحية والغذائية للمسنين تأليف كتب علمية

 وتغذية ورعاية االطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

 كتاب مساعد للمرحلة االولى قسم االقتصاد المنزلي )االجهزة واالدوات المنزلية(

 دمة جامعتي وبلدي العراق سنة في جامعة بغداد وما ازال مستمرة في خ 29ولدي خدمة اكثر من 

 تفاصيل البحوث المنجزة 

 البحوث المنشورة  -1
 العالقة بين الوزن الوالدي واستهالك الطاقة والثيامين في الثلث االخير من الحمل  - أ

  2005سنة  2المجلد  3منشور في مجلة أم سلمة للعلوم العدد 

 
استخدام الحبة السوداء المطحونة والدهن في خلطة الخبز المصنع  دراسة تاثير -ب 

 منزليا في جودته وصفاته الخزنية 
 2006سنة 4مجلد  3منشور في نفس المجلة بالعدد 



دراسة مقارنة وتحليل اغذية االطفال المنخفضة الكثافة الغذائية والشائعة في فترة  -ج       
 الطفولة    المبكرة 

  2008سنة  1عدد 5أم سلمة للعلوم مجلد  منشور في مجلة

 سنوات 6-3دراسة وتقويم بعض المتغيرات في سلوك الطفل المتعنت في تناول طعامه بعمر  -د

 2009منشور في مجلة البحوث النفسية والتربوية العدد الثاني والعشرون سنة 

سنوات وترسيخ  5-2بعمر دور اال سرة في استثمار تاثير االقران في تقبل االطعمة المفيدة  -هـ 

 مفاهيم المحبة االجتماعية 
ومشارك في المؤتمر الدولي  2010سنة  2وعدد  21منشور في مجلة كلية التربية للبنات مجلد 

 لوحدة بحوث المراة االول 
 دراسة تاثير زيت الريحان في الصفات الحسية للبسكت المختبري  -و

 2011عام 8 مجلد 3منشور في مجلة بغداد للعلوم العدد 

سنوات ( وبعض المتغيرات واثرها في  5-3دراسة دور التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة ) -ز

 اصابة االطفال بتسوس االسنان 
 25/2/2013مقبول للنشر في مجلة كلية التربية للبنات بتاريخ 

 الطمثدراسة تحليلية لبعض المتغيرات في انماط التغذية لدى النساء في فترة انقطاع  -ح

 2013سنة  8مجلد  2منشور في مجلة العلوم والتكنلوجيااالردنية الدولية /    العدد 

تقييم تاثير المعامالت الحرارية والتجفيف الشمسي على الخواص الحسية والكيمياحيوية في  -ط
 Abelmoschus esculentusمحصول الباميا 

 2013/ 9/ 30الدولية بتاريخ مقبول للنشر في مجلة العلوم الزراعية االردنية / 

 استثمار المخلفات الزراعية والصناعية في توفير الموارد العلفية للثروة الحيوانية والدواجن  -ي
منشور في مجلة وقائع المؤتمر العلمي الثاني لمركز احياء التراث العلمي العربي لجامعة بغداد 

 2012شهر اذار عام 

 ض الدجاجالتطبيقات الفارما كولوجية لبي -ك
 منشور في نفس المؤتمر اعاله

 تقييم النوعية الميكروبية والكيميائية للشرابت والعصائر االكثر استهالكا في بغداد  -ل
  2014عام  9والمجلد  1العدد  ijst .jordanمنشور في مجلة العلوم والتكنلوجيا 

شائعة من معجون الطماطم /بحث دراسة العالقة بين تفضيل المستهلك والتحليل المختبري النواع 
  2013للعام  8والمجلد  3في مدينة بغداد منشور في المجلة الدولية االردنية بالعدد 

 international journal of modern pharmaceutical researchم / بحث منشورفي 
4(3)2020 (the effect of functional cheese nutrition fortified with a  

mixture of probiotic and biostimulatores on some ceiiular and 
biochemical parameters mice  

 بعنوان  1العدد  34ة المجلد بحث منشور في مجلة البصرة للعلوم الزراعي

Production of functional soft cheese and studying its chemical and 
sensory evaluation prppertoes  
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Published research                                                
1-     The relationship between birth weight, energy intake and 

thiamine in the last trimester of pregnancy 

Published in the Journal of Umm Salamah , Science 

Issue 3 Volume 2 Year 2005 

  

B - Studying the effect of using ground black bean and fat in 
homemade bread mixture on its quality 

and storage qualities. 

Published in the same journal number 3 folder 4 Year 2006 

       C - A comparative study and analysis of the common and low-
density foods of children in early childhood 

Published in Umm Salamah Journal of Science 
Volume 5 Number 1 Year 2008 

D - Studying and evaluating some variables in the child's stubborn 

behavior in eating his food at the age of 3-6 years 



Published in the Journal of Psychological and Educational Research, 
No. 22, 2009 

E - The role of the family in investing the influence of peers in 

accepting useful foods at the age of 2-5 years and consolidating the 

concepts of social love 

Published in the Journal of the College of Education for Girls 
folder 21 and number 2 in 2010 and participating in the International 

Conference on Research Unit Women First 

And - the study of the effect of oil basil in the sensory qualities of 

the basket laboratory 

Published in Baghdad Journal of Science, Issue 3, Volume 8 , 2011 

G - A study of the role of nutrition in early childhood (3-5 years ) and 

some variables and their impact on children's injury to tooth decay 

Accepted for publication in the Journal of the College of Education for 
Girls on 25/2/2013 

H - Analytical study of some variables in the eating patterns of 
women in the menopausal period 

Published in the Journal of Science and 

Altknlogiaalardnah International /    Issue 2 folder 8 - year 2013 

I - Evaluation of the effect of heat treatments and solar drying on the 
organoleptic and biochemical properties of the okra 

cropAbelmoschus esculentus 

Accepted for publication in the Jordanian / International Journal of 

Agricultural Sciences on 9/30/2013 

J - Investing agricultural and industrial waste in providing fodder 
resources for livestock and poultry 

Published in the Journal of the Proceedings of the Second Scientific 
Conference of the Center for the Revival of Arab Scientific Heritage, 

University of Baghdad, March 2012 

K - Pharma- Cological Applications for Chicken Eggs 

Posted in the same conference above 

For - quality microbial and chemical evaluation of the Hrapt and juices 
the most consumed in Baghdad 

Published in the Journal of Science and 
Technology ijst . jordan Issue 1 and Volume 9 in 2014 

/ Research study of the relationship between consumer preference 
and laboratory analysis of the types of common tomato paste in 

the city of Baghdad , published in the International Journal of Jordan 

number 3 and Volume 8 for the year 2013 



M / published research international journal of modern pharmaceutical 
esearch 4(3)2020 (the effect of functional cheese nutrition fortified with a r

and biochemical  ceiiular on some biostimulators mixture of probiotic and
parameters mice 

A research published in the Basra Journal of Agricultural Sciences, 
Volume 34, Issue 1, entitled 

Production of functional soft cheese and studying its chemical and sensory 
evaluation prppertoes 

  

  

  

  

 


