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رقم وتاريخ امر 
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 :العممي المقب:   ثالثاً 
  

 
 
 
 
 

 -:الميام اإلدارية التي ُكمف بيا  :رابعاً 
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  الميام اإلدارية  ت
0                                / / 
8   
3   
9   
1   
2   

  كمية التربية لمبنات -جامعة بغداد  اقتصاد منزلي  31/2/0553 البكالوريس 
  كمية التربية لمبنات –جامعة بغداد   الغذاء و التغذية  4/0/8113 -359 الماجستير 
 / / / الدكتوراة 

لمحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العممية
 عمى المقب

  01/00/8113 -08080 مدرس مساعد 
 02/3/8100 -3318 مدرس

 / أستاذ  مساعد
 /  استاذ
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   المجان التي شارك فييا:خامسًا: 

 فترة عمل المجنة  ميام المجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم المجنة  ت

0 

1 

 و مستمرة  8100 /                     عضو   03/5/8100 -0934  لجنة ادارة المختبرات العممية    

8 
 
 
 

2 

لجنة متابعة البحوث 
 تتالتتتتتتختتخرجتخرج 

 8102 -  8101         /                              عضو   03/08/8101 – 8383 

3 

3 

 8105-8103 / عضو          8103          لجنة البحث والتطوير 

.     لجنة تدقيق الدرجات 9
 االمتحانية

8103            
 

 عضو   
 

                                   /  8103-8105        
 

   8105             /                        عضو  8105           . لجنة الحمقات الدراسية ) سمنار(1

. لجنة ضمان الجودة واألداء 2
 الجامعي

 

 8105            
 

 عضو  
 

                        /    
 

 ومستمرة 8105

 .لجنة نشاطات الطمبة3
 

8105             
 

 عضو  
 

                         / 
 

8105               
 

 األجتماعية.المجنة 4
 

8105              
 

 عضو  
 

                         / 
 

ومستمرة         8105  
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    المشاركات التي شارك فييا العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادساً 
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

0 

0 

 03/5/8101 ماديا"           دعم المؤتمرالعممي الخامس لجمعية الدواجن
 8 

8 

 80/5/8101 ماديا"           التبرع بالقاء المحاضرات مجانا"
 3 

3 

   8101/ 00/1             ماديا"            التبرع بمبالغ المحاضرات واالشراف 

 

 

              05/1/8101 
 9/1/8109           ماديا"         التبرع بالمال لممنتسب ) عبد الكريم( 1
 84/01/8103          معنويا"        اجتماع مع طالبات قسم االنتاج الحيواني 2

 
 

 :األنشطة العممية :سابعاً 

 الماجستير والدكتوراه :

 تأثير استبدال طحين الحنطة بمنتوج الصويا البروتيني في الخواص النوعية لمخبز و الكيك عنوان رسالو الماجستير 
 / الدكتوراه  اطروحةعنوان 
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 :  اإلنتاج العممي )المنشور/المقبول لمنشر(

 مكان النشر               اسم البحث                        اسماء الباحثين    ت 
 لمبحوث العممية و التربويةمجمة ديالى  تأثير استبدال طحين الحنطة بمنتوج الصويا البروتيني في الخواص النوعية لمبسكت ظالل ميدي     0
 مجمة ديالى لمعموم الزراعية تأثير استخدام حميب الصويا ) السائل( في الخواص النوعية لكيك الشوكوالتو ظالل ميدي    8
تأثير استبدال حميب البقر بحميب الصويا المستخمص بالشرش في الخواص النوعية لمخبز  ل ميدي ظال    3

 Muffinالسريع 
 بغداد لمعموممجمة 

 مجمة ديالى لمعموم الزراعية تصنيع بسكويت الرز لمرضى الحساسية من الكموتين ظالل ميدي    9
تأثير استبدال طحين الحنطة بمسحوق الحمص و الحميب الفرز المجفف في الخواص  ظالل ميدي     1

 النوعية لمخبز السريع
 مجمة البصرة لمعموم الزراعية

 
2 

نور جمعة  طو خاطر خضير ،
 فاضل و ظالل ميدي عبد القادر

Effect of Saccharomyces  Boulardii us Probiotics on some 

Haematology Parameters and the Liver in Male Rats infected 

by Salmonella Enteritidis 

 
Journal of  Plant Archives 

3 
 
 

 ظالل ميدي                  
 

Effect of Different  types of  Fats on the quality properties of 

some  Bakery products ( cup ca;es and cookies) 

 

Journal of  Biochemistry and  

Cellular  Archives 
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسياا
 المرحمة  اسم المقرر  م. 

 الرابعة كمية التربية لمبنات جامعة بغداد/ -التجارب الغذائية 0
 الثانية جامعة بغداد/ كمية التربية لمبنات -االحياء المجيرية 8
 الثانية جامعة ديالى/ كمية الزراعة-الصناعات الغذائية 3
 الثانية جامعة ديالى/ كمية الزراعة -االلبان 9
 الثانية جامعة ديالى / كمية الزراعة -االحياء المجيرية 1
 الثانية جامعة ديالى / كمية الزراعة -الكيمياء الحيوية 2
جامعة ديالى/ كمية الزراعة -الكيمياء التحميمية 3 االولى                          
جامعة ديالى/ كمية الزراعة-الكيمياء العضوية 4 االولى                             

كليت التربيت للبناث/ جامعت بغداد /  –األجهزة المنزليت        5

 قسم األقتصاد المنزلي

 االولى

جامعت بغداد /كليت التربيت للبناث / قسم  –المنسىجاث      01

 األقتصاد المنزلي                

 الثالثت

جامعت بغداد / كليت التربيت  –تصميم وتأثيث المنزل      11

 للبناث / قسم األقتصاد المنزلي           

 الرابعت
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 اإلشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
            /           /                     / 

 

  : العضوية في الجمعيات العممية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
0            /          /                 / 
    
 
 

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

جامعة بغداد/كمية  دورة تدريبية في الحاسوب       0
 العموم

0555 

 8111جامعة ديالى/ كمية  دورة طرائق التدريس   8
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 التربية

جامعة ديالى/ مركز  دورة كفاءة الحاسوب   3
 الحاسبة و االنترنت

8101 

لمتطبيقات  Spssدورة في برنامج  9
 االحصائية

جامعة ديالى/ مركز 
التطوير و التعميم 

 المستمر

8108 

1 

 

جامعة ديالى/ مركز  دورة المكتبة االفتراضية
التطوير و التعميم 

 المستمر

                      8103        

 

 

 

 

 

برنامج التطبيقات األحصائية بأستخدام                  2  
SAS, SPSS 

جامعة ديالى / كمية 
 الزراعة

 

8104                       

استخدام المكائن واالالت الزراعية في                   3
انتاج وحصاد محصول فصب السكر في 

 العالم

جامعة ديالى / كمية 
 الزراعة

                       8104                    

 جامعة ديالى / كمية  تطبيقات في نظام األكسل   4
 الزراعة

8104 
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جامعة ديالى/ مركز  Mendelyبرنامج مندلي    00
التطوير و التعميم 

 المستمر

                  8105  

08 

 

محاضر –تصنيع حميب الصويا   

 

 جامعة ديالى / كمية 
 الزراعة

 

 

8105                          
                       

 

 

 –كيفية تعميب األغذية صناعيا ومنزليا  03
 محاضر

 الزراعة جامعة ديالى / كمية 

 

                    8181  
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

ندوة)تأثير استخدام حميب الصويا السائل في  0
 مشارك-الخواص النوعية لكيك الشوكوالتو(

جامعة ديالى /كمية 
 الزراعة

89/01/8101 

ندوة) توعية الطالبة الجامعية حول سرطان الثدي  8
 مشارك -..المسببات و المخاطر(

جامعة ديالى /كمية 
 الزراعة

84/01/8101 

جامعة ديالى /كمية  حضور -المؤتمر العممي لكمية الزراعة  3
 الزراعة

3-9/08/8103 

 ندوة رئاسة جامعة ديالى) المواءمة بين مخرجات 9
 حضور -التعميم و سوق العمل(

جامعة ديالى /كمية 
 الزراعة

2/9/8109 

جامعة ديالى /كمية  حضور -ندوة) رؤى في تحسين االغنام المحمية(  1
 الزراعة

89/08/8109 

جامعة ديالى /كمية  حضور -ندوة) النانوتكنولوجي بين الواقع والطموح( 2
 الزراعة

03/0/8101 

جامعة ديالى /كمية  ندوة)نحل العسل الواقع الراىن و التحديات( 3
 الزراعة

89/3/8102 

 -ندوة) ىجرة الشباب العراقي..االسباب و المعالجة(   4   
 حضور

 2/9/8102                        جامعة ديالى /كمية الزراعة
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المحافظة عمى االنير في العراق من ندوة)اىمية  5  
 حضور -نير ديالى كنموذج( -التموث

   جامعة ديالى /كمية 
 الزراعة

                      05 /9/8102 

 -ندوة) جودة البحث العممي سبيمنا لمبناء و التطور( 01   
 حضور

 9/8102/ 84                       جامعة ديالى/كمية الزراعة

-) بحوث تخرج الطمبة بين الواقع و الطموح( ندوة 00  
 حضور

 09/08/8101                     جامعة ديالى/كمية الزراعة

 81/9/8109                جامعة ديالى/كمية الزراعة حضور -ندوة تاريخية ) حقوق االنسان(  08 

 80/9/8109                  جامعة ديالى/كمية الزراعة حضور -ندوة بمناسبة ) يوم المرأة(  03 
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 :مقاالت عممية،الخ( كتب مترجمة ،كتاب مساعد،براءة اختراع ،)كتب مؤلفة،االنجازات واالنشطة العممية االخرى  

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

 عرض في موقع كمية الزراعة عمى شبكة االنترنت 8102-8101 مقالة عممية )بذور فول الصويا( 0
 عرض في موقع كمية الزراعة عمى شبكة االنترنت 8104 مقالة عممية ) حميب الصويا( 8
سمنار عن ) توعية الطالبة الجامعية عن سرطان  3

 األسباب والمخاطر( –الثدي 
 جامعة ديالى/كمية الزراعة 84/01/8101

 جامعة ديالى/كمية الزراعة 88/9/8104 سمنار عن ) حميب الصويا( 9
سمنار عن )الشرش واستخداماتو في الصناعات  1

 الغذائية(
 جامعة ديالى/كمية الزراعة 88/3/8105


