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.المؤھالت العلمیة : ًأوال 

التاریخة ـــالكلیالجامعةالدرجة العلمیة

١٩٩٧/١٩٩٨التربیة للبنات جامعة بغداد بكالوریوس

٢٠٠١التربیة للبنات جامعة بغدادالماجستیر

هالدكتورا

١٩٩٤-١٩٩٣معھد الفنون التطبیقیة ةھیئة المعاھد الفنیدبلوم/أخرى



.التدرج الوظیفي : ًثانیا 

.التدریس الجامعي : ًثالثا 

الى- من الفترة  الجامعة)الكلیة/ المعھد (الجھةت

مستمرة- ٢٠٠٢جامعة بغدادكلیة التربیة للبنات1

2

3

4

5

6

7

٨

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

مستمرة- ٢٠٠٢كلیة التربیة للبنات-بغداد جامعةمدرس مساعد ١

٢

٣

٤

٥

٦



.المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا: ًرابعا 

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست
مستمرة -٢٠٠٢الجزء العملي / حفظ األغذیة االقتصاد المنزلي ١

٢٠٠٧-٢٠٠٣إدارة وجبات االقتصاد المنزلي٢

ي الجزء العمل/تجارب غذائیة االقتصاد المنزلي٣

الجزء العملي / تحضیر األغذیة االقتصاد المنزلي٤

مستمرة -٢٠٠٩أجھزة منزلیة االقتصاد المنزلي٥

٢٠٠٩- ٢٠٠٨الجزء العملي / التغذیة العالجیة االقتصاد المنزلي٦

٧

٨

٩

:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (: ًخامسا

السنــةمـــالقسةرسالالاألطروحة  أو اسمت

١/

٢/

٣/

٤/

٥/

٦/

٧/



.التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات : ًسادسا

نوع المشاركة ھامكان أنعقادة ــالسنعنوان الت

بوستر / بحث ( 

)حضور

1
2
3
4
5
6
7

. االخرى األنشطة العلمیة : سابعا 

خارج الكلیةداخل الكلیة

أو تطویر المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع : ثامنا

.التعلیم

السنةالنشرمحلأسم البحثت

تأثیر نوعیة الغذاء في نسب األصابة بسوء التغذیة في مدینة ١
العراق–بغداد وبعقوبة 

٢٠٠٤العلوم للبناتكلیة/جلة ام سلمى م

المتغیرات بین نسبة أنتشار فقر الدم الغذائي وعالقتھ ببعض-٢
سكان مدینتي بغداد وبعقوبة

٢٠٠٥العلوم للبناتكلیة/مجلة ام سلمى 

تأثیر استبدال الحلیب بالشرش السائل في الخواص النوعیة ٣
للكیك الدھني

٢٠١٠علوم للبناتالكلیة/مجلة بغداد للعلوم 

المنھاج الغذائي لألطفال المصابین بالسكري النوع األول ٤
)والطول الوزن( وعالقتھ بالنمو الجسمي 

٢٠١٠مجلة كلیة التربیة للبنات



.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :تاسعا





.و شھادات التقدیرالجوائز كتب الشكر ، : ًعاشرا

الجائزة أو شھادة الشكر أوكتاب ت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

٢٠٠٥عمادة كلیة التربیة للبنات١١
٢٠٠٩عمادة كلیة التربیة للبنات٢١
٣
٤
٥

.أو المترجمةالكتب المؤلفة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت

١

٢

٣

٤

٥

٦

.اتــاللغ:ثاني عشر 

االنكلیزیة






CD یتم تسلیم نسخة على  : ملحوظة 


