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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

جامعة عني مشس

الزراعة

0890-0891

املاجستري

بغداد

الزراعة

0891

الدكتوراه

بغداد

الزراعة

0881

أخرى

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

تدريسي

كلية الزراعة-جامعة صالح الدين

1987

2

=

كلية التربية للبنات-جامعة بغداد

2003-1987

3

مقرر قسم االقتصاد المنزلي

=

=

=

1111 - 1997

4

رئيس قسم االقتصاد المنزلي

=

=

=

2005 - 1999

5
6

مدير مركز بحوث السوق
وحماية المستهلك
رئيس مجلس ادارة مركز
بحوث السوق وحماية المستهلك

جامعة بغداد

2011

جامعة بغداد

2111

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية الرتبية للبنات

جامعة بغداد

2011 - 1987

2

كلية الزراعة

جامعة بغداد

2000 - 1999

3

كلية الرتبية للبنات

جامعة حضرموت  -اليمن

2003

4
5

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

املـــــادة

السنـــــة

0

االقتصاد املنزلي

الصناعات الغذائية – اجلزء العملي

0881-0891

1

=

األحياء اجملهرية – اجلزء العملي

=

3

=

التغذية العالجية – اجلزء النظري والعملي

 0881وحلد اآلن

4

=

كيمياء األغذية احلياتية -اجلزء النظري والعملي

 0881وحلد اآلن

1

=

تكنولوجيا اخلبز واملعجنات

1111

6

الصناعات الغذائية/كلية الزراعة

تكنولوجيا اخلبز واملعجنات

0889

تكنولوجيا احلبوب

0889

كيمياء األغذية احلياتية

1113

8

=

=

تغذية الطفل

1113

01

=

=

حتضري األغذية

1113

00

=  /الدراسات العليا

تغذية اإلنسان املتقدم

1119 - 1111

تكنولوجيا احلبوب املتقدم

1111

1
9

01

=

=

االقتصاد املنزلي/جامعة حضرموت

=

=

=

خامسا ً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

0

أثر برنامج للتربية الغذائية في العادات الغذائية غير السليمة
لدى تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية.

االقتصاد املنزلي

1111

1

دراسة مدى انتشار فقر الدم الناتج عن نقص التغذية بين
سكان مدينتي بغداد وبعقوبة .

=

1110

3

تقييم الحالة الغذائية ألطفال دور الحضانة في مدينة بغداد.

=

1111

4

تأثير عملية اإلنبات في المضادات التغذوية للباقالء
والحمص ودورها في تحسين الصفات اتنوعبة لبعض
منتجاتها المصنعة

=

1114

1

إحالل لحم الدجاج المسن محل لحم البقر وإضافة بروتين
الصويا في تصنيع البيركر

=

1111

6

تلوث البسكت التجاري بالبكتريا واالعفان وتأثير الوواد
الحافظة في مدة صالحية البسكت المختبري

=

1116

1

تقدير األلمنيوم والعناصر الثقيلة والمحتوى الميكروبي
لمنتجات األلبان

=

1118

9

دراسة بعض الجوانب النوعية والبكتريولوجية ألفخاذ الدجاج
المجمدة المستوردة .

=

1118

8

تأثير الزنجبيل في الصفات النوعية لبعض منتجات اللحم
ألبقري

=

1100

01

التأثير الحيوي المثبط لمستخلصات بعض النباتات الطبية في
بعض االحياء المجهرية

علوم احلياة /كلية الرتبية
االساسية /اجلامعة املستنصرية

1103

عدد المناقشات (بحدود  21مناقشة)
سادسا ً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع املشاركة

1

املؤمتر الطيب القطري اخلامس

0898

كلية الطب/جامعة بغداد

مشارك /ببحث
بوسرت
( حبث

2

املؤمتر العلمي األول ملركز التقنيات اإلحيائية

1119

جامعة النهرين

حضور)
ببحث
مشارك

1111

جامعة بغداد

مشارك

1119

جامعة بغداد

مشارك ببحث

3
4

املؤمتر العلمي األول ملركز حبوث السوق ومحاية
املستهلك
املؤمتر العلمي الثالث ملركز حبوث السوق ومحاية
املستهلك

1100

هيئة التعليم التقين

1101

جامعة بغداد

1100

جامعة بغداد

1101

اجلامعة املستنصرية

مشارك ببحث

املؤمتر الطالبي العلمي األول

1101

اجلامعة املستنصرية

مشارك ببحث

 01الندوة العلمية األوىل للبحث العلمي

2012

جامعة ديالــى

مشارك ببحث

 00ندوة املكمالت الغذائية

1101

وزارة الرياضة والشباب

مشارك ببحث

 01املؤمتر األول لديوان الرقابة املالية

1101

ديوان الرقابة املالية

مشارك ببحث

 13ندوة اإلدارة الناجحة يف اجلامعات العراقية

2012

جملس النواب العراقي

مشارك

2012

جامعة تكريت

مشارك ببحث

 15املؤمتر الدولي لتطوير التعليم العالي يف العراق

1101

دائرة البحث والتطوير

عضو اجللسة األوىل

 16املؤمتر العلمي الرابع حول حقوق األطفال والنساء

2012

جامعة دياىل

مشارك ببحثني

 01املؤمتر العلمي الثاني للكلية التقنية اإلدارية

1101

هيئة التعليم التقين

مشارك

 09املؤمتر العلمي الثاني حول األمن الغذائي

2012

جامعة كربالء/كلية الزراعة

مشارك ببحثني

 08املؤمتر العلمي الثالث لكلية الزراعة

1103

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

مشارك ببحثني

 11الدورة التدريبية لشركة ستار الب النمساوية

1103

5
6
7
9
9

14

املؤمتر العلمي هليئة التعليم التقين الثاني عشر
املؤمتر العلمي السادس ملركز حبوث السوق ومحاية
املستهلك
ندوة (ميناء مبارك وتاثريه على االقتصاد واملستهلك
العراقي)
ندوة (اخلصائص التغذوية والعالجية لعسل النحل
ومنتجاته وسبل االرتقاء بواقع االنتاج احمللي)

املــؤمتر الفكــري الســادس (دور اجلامعــات يف البنــاء
والنهوض)

وزارة الصحة اقليم
كردستان

مشارك ببحث
رئيس اللجنة
التحضريية
رئيس اللجنة
التحضريية

مشارك

 10الدورة التدريبية اخلاصة خبرباء اخلدمة اجملتمعية

1103

منظمة اآليزو /تركيا

=

 11الدورة التدريبية اخلاصة خبرباء اخلدمة اجملتمعية

1104

منظمة اآليزو /تركيا

=

 13املؤمتر العلمي لوزارة العلوم والتكنولوجيا

1104

وزارة العلوم

رئيس جلسة

 14املؤمتر العلمي التاسع لوزارة الزراعة

1104

وزارة الزراعة

مشارك ببحث

ثامنا :املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو تطوير التعليم .
ت

أسم البحث

حمل النشر

السنة

0

تقييم العملية التدريسية في قسم االقتصاد المنزلي من وجهة

د.سالم صالح

مقبول للنشر

نظر طالبات االقتصاد المنزلي.

د.نبأ عبد الحسين

مجلة األستاذ 0991

تراكم عنصر األلمنيوم في األغذية المحضرة في أواني من

د.سالم صالح  ،د.يوسف علي

المجلة العراقية للكيمياء

األلمنيوم.

الفتاحي

تنقية وتوصيف أنزيمات البروتييز من الحنطة صنف أبي

د .سالم صالح

غريب السليمة والمتضررة بحشرة السونة.

عادل جورج ،شعالن علوان

4

تأثير المواد الحافظة في إطالة مدة صالحية الكيك.

د .سالم صالح

5

تنقية وتوصيف أنزيمات البروتييز من الحبوب:
--0القمح الشيلمي ( الترتكيلي) والشعير .

د .سالم صالح

6

تنقية وتوصيف أنزيمات البروتييز من الحبوب :
-2الحنطة الخشنة والحنطة المحلية صنف مكسيباك.

د .سالم صالح

1

3

7

تأثير المعاملة بالموجات الدقيقة  Microwaveفي
الصفات الريولوجية لطحين الحنطة السيالة

د .سالم صالح التميمي
عادل جورج،شعالن علوان

مجلد 32العدد0991/3
مجلة كلية التربية للبنات
العـدد0991 )0(9
مجلة كلية التربية للبنات
العدد0999)3( 01
مجلة كلية التربية للبنات
العدد3111)3( 00
مجلة كلية التربية للبنات
العدد3111)2(00
مجلة كلية التربية للبنات
المجلد 3113)2( 02

8
9
01
00
02
03
04
05
06
07
08
09
21

تأثير اإلصابة بحشرة السونة في الصفات النوعية لطحين

د.سالم صالح ،عبد الواحد

مجلة كلية التربية للبنات

الحنطة.

شمخي ،إبراهيم خضير

المجلد3113 )4( 02م

العالقة بين الحالة الغذائية وبعض العوامل التي تلعب دو اًر

د.سالم صالح  ،فاتن فخر

مجلة كلية التربية للبنات

مهماً في اإلصابة بسوء التغذية لدى أطفال دور الحضانة .

الدين ،نادية حسين

المجلد3114 )3( 05م

العالقة بين الحالة الغذائية والنمو للتحقق من انتشار سوء

د.سالم صالح  ،فاتن فخر

مجلة كلية التربية للبنات

نسبة انتشار فقر الدم الغذائي وعالقته ببعض المتغيرات

د.سالم صالح ،د.مثنى عبد

مجلة أم سلمه للعلوم

بين سكان مدينتي بغداد وبعقوبة

الرزاق العمر  ،باهرة جعفر

المجلد 3115 )3( 3

تأثير نوعية الغذاء في نسب اإلصابة بسوء التغذية في

د.سالم صالح ،د.مثنى عبد

مجلة أم سلمه للعلوم

التغذية لدى أطفال دور الحضانة في مدينة بغداد .

مدينة بغداد وبعقوبة –العراق .

الدين،نادية حسين

الرزاق العمر  ،باهرة جعفر

التحري عن أنواع المنكهات المستخدمة في بعض المنتجـات منــى تركــي ،ســالم صــالح،منال
الغذائية المحلية والمستوردة

محي الدين

المجلد3114 )2( 05م

المجلد 3115 )4( 3
مجلة أم سلمه للعلوم
المجلد 3116 )0( 2

تأثير بروتين الصويا المرطب في الصفات النوعية للبيركر

د.سالم صالح ،د.سعد عبد

مجلة أم سلمه للعلوم

المصنع من لحم البقر ولحم الدجاج المسن .

الحسين  ،سعديه موسى

المجلد 3116 )3( 2

التقييم الصحي والعادات الغذائية غير السليمة ألطفال دور

د.سالم صالح  ،فاتن فخر

مجلة أم سلمه للعلوم

الحضانة في مدينة بغداد .

الدين  ،نادية حسين

المجلد 3116 )2( 2

تأثير استبدال لحم الدجاج المسن واضافة بروتين الصويا

د.سالم صالح  ،د.سعد عبد

مجلة أم سلمه للعلوم

في الصفات الفيزياوية لبيركر اللحم ألبقري .
تأثير استبدال لحم الدجاج البياض المسن واضافة بروتين
الصويا في الصفات النوعية للبيركر ألبقري المصنع .

الحسين  ،سعديه موسى

د.سالم صالح  ،د.سعد عبد
الحسين ،

سعديه موسى

المجلد 3116 )4( 2
مجلة جامعة تكريت
للعلوم الزراعية المجلد
( )6العدد (3116 )2

الصفات الحسية لبعض المنتجات المصنعة من الحمص

د،سالم صالح  ،د.مهدي

مجلة أم سلمه للعلوم

تأثير اإلنبات في المكونات الكيميائية لبذور الباقالء

د،سالم صالح  ،د.مهدي

مجلة أم سلمه للعلوم

والحمص .

ضمد  ،سرى نعمه

المجلد 3111 )2( 4

د.سالم صالح  ،د.خالد عبد

مجلة أم سلمه للعلوم

والباقالء المنبتة

تأثير المواد الحافظة في مدة صالحية البسكت ألمختبري .

ضمد  ،سرى نعمه

الرزاق  ،إشراق جهاد .

المجلد 3111 )0( 4

المجلد 3111 )4( 4

20
22
23
24
25
26

27

تأثير إحالل لحم الدجاج البياض المسن (المحلي) واضافة

د.سالم صالح  ،د.سعد عبد

مجلة جامعة تكريت

للعلوم الزراعية المجلد

بروتين الصويا في التركيب الكيميائي لبيركر اللحم ألبقري .

الحسين  ،سعديه موسى

دراسة التلوث الميكروبي لبعض أنواع البسكت التجاري في

د.سالم صالح  ،د.خالد عبد

مجلة بغداد للعلوم المجلد

مدينة بغداد .

الرزاق  ،إشراق جهاد .

3111 )3( 1

تأثير سوربات البوتاسيوم في أعداد األحياء المجهرية واطالة

د.سالم صالح  ،د.خالد عبد

مجلة أم سلمه للعلوم

مدة صالحية البسكت المختبري .

الرزاق  ،إشراق جهاد .

المجلد3111 )2( 5

د.سالم صالح  ،د.خالد عبد

مجلة أم سلمه للعلوم

الرزاق  ،إشراق جهاد .

المجلد3119 )0( 6

تأثير المواد الحافظـة في الصفات الحسية للبسكت ألمختبري

سالم صالح ،خالد عبد الرزاق

مجلة أم سلمه للعلوم

أثناء الخزن

،إشراق جهاد

المجلد3119 )3( 6

التقييم الغذائي لوجبات أطفال دور الحضانة في مدينة بغداد

د.سالم صالح  ،فاتن فخر

مجلة أم سلمه للعلوم

وعالقته بالحالة التغذوية .

الدين  ،نادية حسين

المجلد 3111 )3( 5

دراسة مقارنة للحم األبقار العراقي وأنواع من لحوم األبقار

سعدية موسى ألجميلي

المجمدة المستوردة

د.سالم صالح التميمي

تأثير بروبيونات الصوديوم في أعداد األحياء المجهرية و
مدة صالحية البسكت المختبري

( )1العدد (3111 )0

مجلة مركز بحوث
التقنيات اإلحيائية/جامعة
النهرين المجلد الرابع
العدد األول 3101
المجلة العراقية لبحوث

28

29
31

دراسة الصفات الفيزيائية ألفخاذ الدجاج المجمد المستورد

دراسة التلوث الميكروبي لبعض انواع البسكت التجاري في
مدينة بغداد

مستوى العناصر الثقيلة في الحليب واللبن الرائب

د.سالم صالح ،د.منى تركي

السوق وحماية المستهلك

الموسوي،مها صاحب

المجلد ( )0العدد ()3

سالم صالح ،خالدعبد الرزاق

مجلة بغداد العلوم المجلد

سالم صالح ،مهدي ضمد

مجلــة بغــداد للعلــوم مجلــد

،اشراق جهاد

القيسي،علياء سعد

3119

3101 )3( 1

3103 )0( 9

المجلة العراقية لبحوث

30

تأثير الزنجبيل في اعداد االحياء المجهرية واطالة مدة
الحفظ للبيركر المختبري المصنع من لحم البقر

د .سالم صالح ،رأفت احمد

السوق وحماية المستهلك
المجلد 2العدد()6
3100

32

تأثير الزنجبيل في الصفات الحسية واطالة مدة الحفظ
للبسكت المختبري

المجلة العراقية لبحوث

د .سالم صالح

السوق وحماية المستهلك
المجلد 2العدد()5
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 .52كتاب شكر من مجل

النواب العراقي ذي العدد  291في .2012/4/7

 .53كتاب شكر من مدير االعالم والعالقات في رئاسة الجامعة ذي العدد  03422في .3102/4/05
 .54كتاب شكر من مساعد رئي

 .55كتاب شكر من مساعد رئي
 .56كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون العلمية رقم  041في 3102/4/05
الجامعة للشؤون العلمية رقم  319في .3102/5/1

الجامعة للشؤون العلمية رقم  319في .3102/5/09

 .57كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون اإلدارية رقم  233في .3102/5/09

 .58كتاب شكر من وزير التعليم العالي ذي العدد  114في .3102/5/36

 .59كتاب شكر من معالي وزير التعليم العالي ذي العدد  0109في .3102/6/01
 .61كتاب شكر من مكتب رئي

 .62كتاب شكر من مساعد رئي

 .61كتاب شكر من مساعد رئي
 .63كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة رقم  4041في .3102/6/06

الجامعة للشؤون العلمية رقم  255في .3102/1/03

الجامعة للشؤون اإلدارية رقم  555في .3102/1/02

الجامعة للشؤون العلمية رقم  410في .3102/9/32

 .64كتاب شكر من عمادة كلية الطب /جامعة بغداد ذي العدد  4294في .2013/9/17
 .65كتاب شكر من مساعد رئي
 .66كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون اإلدارية رقم  141في .3102/9/01

الجامعة للشؤون العلمية رقم  415في .3102/9/34

 .67كتاب شكر من وزير التعليم العالي ذي العدد  0635في .3102/9/34

 .68كتاب شكر من مدير الشؤون العلمية في الجامعة ذي العدد  144في .3102/9/35

 .69كتاب شكر من عمادة كلية التقنيات الصحية والطبية /جامعة بغداد ذي العدد  3915في .2013/9/36
 .71كتاب شكر من رئي
 .72كتاب شكر من رئي

الجامعة المستنصرية ذي رقم  35363في .3102/9/36

جامعة واسط ذي العدد  05124في .3102/9/39

 .71كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون االدارية رقم  936في .3102/00/03

 .73كتاب شكر من وكيل وزير التعليم العالي ذي العدد  0512في .3103/00/31

 .74كتاب شكر وتقدير من عميد كلية العلوم جامعة بغداد رقم  9146في .3102/03/36
 .75كتاب شكر من وزير االعمار واالسكان ذي الرقم  0564في . 3104/0/09
 .76كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون العلمية رقم  41في .3104/0/32

 .77كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون االدارية رقم  012في .3104/0/36

 .79كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون العلمية رقم  335في .3104/2/35

 .78كتاب شكر من عميد كلية الطب/جامعة بغداد رقم  3535في . 3104/2/01
 .81كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون االدارية رقم  339في .3104/2/35

 .82كتاب شكر من عميد المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية رقم  101في . 3104/2/35
 .81كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون االدارية رقم  553في .3104/4/3

 .84كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون العلمية رقم  209في . 3104/4/06

 .83كتاب شكر من مساعد رئي
 .85كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون االدارية رقم  641في .3104/4/06
الجامعة للشؤون العلمية رقم  215في .3104/5/1

 .86كتاب شكر من معالي وزير التعليم العالي ذي العدد  143في .3102/5/1
 .87كتاب شكر من معالي وزير الصحة ذي العدد  22049في .3104/6/0
 .88كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون االدارية رقم  931في .3104/6/03

 .89كتاب شكر من عميد المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية رقم  0253في .3104/6/03
 .91كتاب شكر من مدير مركز البحوث التربوية والنفسية ذي العدد  464في .3104/6/03
 .92كتاب شكر من مساعد رئي

الجامعة للشؤون العلمية ذي العدد  499في .3104/6/06

