السيره الذاتية
االســــــــــــم

حمدية محمد شهوان الحمداني

:

تاريخ الميـالد :

23-2-1954

الحالة الزوجية :

متزوجة

عـــــدد األوالد :

9
مسلم

الديـــــــــــانة

:

التـخـصــص

:

الوظيفـــــــة

 :تدريسية  /باحثة

تغذية انسان

الدرجة العلمية :

مدرس

عنوان العمل :

جامعة بغداد-مركز بحوث السوق وحماية المستهلك-قسم البحوث والدراسات

الهاتف النقال :

41171001770

البريد إاللكتروني cioffi16@yahoo.com :
أوالً  :المؤهالت العلمية .

الدرجة العلمية

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

جامعة املوصل

كلية الزراعة والغابات

6791

املاجستري

جامعة املوصل

كلية الزراعة والغابات

الدكتوراه
أخرى

جامعة والية يوتا الرمسية

كلية علوم الغذاء والتغذية

6797
6771

ثانيا :التدرج الوظيفي
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

مدرس مساعد

كلية الزراعة –جامعة بغداد-وزارة التعليم

7910-7919

2

طالبة دكتوراة-البعثات-في

كلية الزراعة-جامعة بغداد-وزارة التعليم

7994-7910

3

مدرس

كلية الزراعة-جامعة بغداد-وزارة التعليم

7991-7994

4

مدرس

مركز بحوث السوق وحماية المستهلك-

 1477-0-10الى

العالي والبحث العلمي

الواليات المتحدة االمريكية

العالي

العالي والبحث العلمي
جامعة بغداد

ثالثاً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الوقت الحالي

الفترة من  -الى

الجامعة

1

كلية الزراعة-ابو غريب

جامعة بغداد

7910-7919

2

كلية الزراعة-ابو غريب

جامعة بغداد

7919-7994

رابعاً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

ت

القســـم

السنـــــة

المـــــادة

7

الصناعات الغذائية

مبادئ علوم الصناعات

-7919

1

الصناعات الغذائية

تكنولوجيا الحبوب

7919وايضا7994الى7919

3

الصناعات الغذائية

تغذية انسان

7994

7919

خامسا  :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

1

مؤتمر العلمي للحيوان

1471/9/73-77

 / Spartaتركيا

( بحث  /بوستر
بحث
حضور)

2

ندوة ميناء مبارك

1471

مركز بحوث السوق وحماية

محاضر

3

مؤتمر حقوق االطفال والنساء في

1471/71/6-5

مركز ابحاث الطفولة

بحث

4

مؤتمر العلمي الثاني

 1471/71/77-74كلية الزراعة/جامعة كربالء

بحث

5

مؤتمر النقل

1471/3/75-70

مركز بحوث السوق وحماية

بحث

6

المؤتمر العلمي الثالث/جامعة

الكوفة
المؤتمر العلمي الثالث/جامعة

1473/0/71-71

كلية الزراعة/جامعة الكوفة

بحث عن الجبن

1473/0/71-71

كلية الزراعة/جامعة الكوفة

بحث السمنة

8

مؤتمر الخدمات الطبية

1473/5

مركز بحوث السوق وحماية

بحث

7

العراق بين التمكين والتهميش

الكوفة

المستهلك

واالمومة/جامعة ديالى

المستهلك

نوع المشاركة

9

المؤتمرالعلمي الوطني النسوي

1470/7/9-1

المستهلك
وزارة العلوم والتكنولوجيا

بحث

10

ورشة عمل/كلية التربية للبنات

1473/1/14_79

كلية التربية للبنات

القاء محاضرة

11

شهادة مشاركة في ندوة (اهمية

1470/1/0

مركز التطوير والتعليم

مشاركة

الثاني

التخطيط الشخصي وفن استخدام

اجندة ادارة الحياة )1470
12

شهادة مشاركة في ورشة عمل في

التنمية البشرية بمشروع رسائل

التنمية الذاتية

1470/71/10

المستمر في

مركز التطوير والتعليم

المستمر كلية ابن الرشد
االنسانية.

مشاركة

سادسا  :األنشطة العلمية االخرى والدورات التدريبية والورش العلمية.
خارج الكلية

تـ

داخل المركز او الجامعة

7

عضو في اللجنة العلمية في مركز بحوث السوق وحماية عضو في لجنة تحديد اسعار اللحوم والدواجن/

المستهلك

وزارة الزراعة

1

دورة الترقيات العلمية 1471/1/13-79

دورة في ورشة العمل التوعوية في مجال

3

مشاركة في الورشة العلمية التخصصية المشاكل

الحكومة االلكترونية 1471/6/11-10

التغذوية لالطفال دون سن الخامسة  1473/1/14-79القاء محاضرة
االقتصاد المنزلي /كلية التربية للبنات

0

مشاركة في اعمال ملتقى جامعة بغداد للتعليم

5

دورة اللغة العربية ( )701للتدريسيين -1473/0/11

6

دورة المكتبة االفتراضية 1477/74/14

1

المؤتمر العلمي الدولي الثاني (دور الهندسة الوراثية في معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية

االلكتروني 1473/5/76-74

مشاركة

1473/5/34

تشخيص االمراض والمتالزمات)

للدراسات العليا الذي اقيم في قاعة الحكيم في

1

ندوة (استخدام التقنيات النووية في تربية وتحسين

في معهد الهندسة الوراثية في 1470/3/14

9

ندوة (اهمية التخطيط الشخصي وفن استخدام اجندة

مركز التطوير والتعليم المستمر في

النبات)

ادارة الحياة )1470

 74ورشة عمل في التنمية البشرية بمشروع رسائل التنمية
الذاتية

.1470 /74 / 75

.1470/1/0

مركز التطوير والتعليم المستمر في

 /1470/71/10كلية ابن الرشد االنسانية.

سابعا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

7

تقدير العناصر الثقيلة في بعض الحلويات المصنعة

مؤتمر وزارة العلوم

1470

1

تأثير ممارسة اللياقة البدنية واتباع الحمية (الرجيم)

مجلة العلوم الحديثة والتراثية

1473

3

تقييم الجودة لألنواع الشامبو (غسول الشعر) المتوافرة

في االسواق المحلية ومدى صالحيتها للمستهلك العراقي

مجلة العلوم الحديثة والتراثية

السويد

1470

0

تقدير مستوى بعض المعادن في أنواع الخضار والفواكه

كلية التربية االساسية

1470

5

دراسة نوعية للمنتج ) (Andomieلطالب مدارس

األطفالوالتحليل الكيميائي ومدى صالحيته لالستهالك.

المجلة العراقية لمركزبحوث
السوق وحماية المستهلك

1473

6

دراسة السمنة عند بعض النساء وعالقته ببعض

المجلة العراقية لبحوث

1473

1

تأثير إستهالك السبانخ المجفف في مستوى

مجلة كلية العلوم للبنات

1470

1

تقييم جودة ألنواع زيت الزيتون المتوافر في األسواق

مجلة العلوم والتكنولوجيا

1470

9

تقييم جودة العسل المتوافر في األسواق المحلية

مجلة كلية الزراعة جامعة

1473

74

تأثير النقل في اسعار الفواكه والخضار المستوردة

المجله العراقية لبحوث

1473

77

دراسة بعض أنواع الجبس (رقائق البطاطا) في مدينة

الكتاب السنوي لمركز ابحاث

1473

71

دراسة نوعية وميكروبية ألنواع الجبن في أسواق مدينة

مجلة الكوفة للعلوم الزراعية

1473

محلياً

لعينة من النساء

المعلبة المتوافرة في األسواق المحلية

المتغيرات

الهيموكلوبين لعينة من النساء
المحلية العراقية

بغداد ومدى صالحيتها لالستهالك
بغداد وصالحيتها لالستهالك

والتكنولوجيا
السويد

السوق وحماية المستهلك

المصرية
كربالء

السوق وحماية المستهلك
الطفولة واالمومة

73

دراسة واقع الخدمات الطبية والصحية للمستشفيات

المجله العراقية لمركز بحوث

1473

70

إمكانية تربية األبل في الصحراء العراقية

مجلة تركية TATZK-96

1471

75

تأثير تناول قشور التفاح والزنجبيل المجففة في مستوى

مجلة العلوم للبنات/جامعة

1470

76

تأثير مسحوق الترمس ( )Lupinus albifronsفي

71

دراسة إنتاج اللبن الرائب (الخاثر) المدعم بأنواع من

1475

71

دراسة الصفات الحسية والنوعية الستخدام مستخلص
ائب -أنوار
عيسى
صناعةنظام
في .بهاء
الدبس -د
محمد وشهوان
حمدية
د.
اللبن الر
الخستاوي
التمر

1475

79

تأثير تدعيم بعض منتجات الحبوب بنسب مختلفة من

الحكومية لمدينة بغداد

الكوليسترول في الدم

المحتوى اليكروبي والصفات الحسية لللبن المحلي الرائب
الخضار -حسيا ونوعيا-

السوق وحماية المستهلك

بغداد

1475

دبيش
(نعمة
الخاثر).

مسحوق الترمس المعالج على بعض الصفات

1475

الفيزيوكيمائية للمنتجات.

م .د .حمدية محمد شهوان الحمداني

ا .م .د .ايمان حميد االنباري

العلميةموسى
أفت احمد
عضوية .م .ر
م
المحلية والدولية .
الهيئات
ثامنا:

 -عضو لجنة (متابعة اسعار اللحوم والدواجن واالسماك) /وزارة الزراعة -دائرة التخطيط والمتابعة -قسم

االقتصاد الزراعي.

 -عضو لجنة (متابعة اسعار الخضر والفواكه االساسية) /وزارة الزراعة -دائرة التخطيط والمتابعة -قسم

االقتصاد الزراعي.

تاسعا :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
سنة النشر

ت

أسم الكتاب

7

الخـــــواص الطهيـــــة لـــــبعض البقوليـــــات فـــــي العـــــراق وعالقتهـــــا بالصـــــفات 7919

1

العالقــة مـــن خـــالل نقــص عنصـــر المغنيســـيوم-الغــذاء الكيتـــوني(الـــدهنيات 7994

الفيزيوكمياوية للنشا

المشبعة متوسطة السلسلة)والتجويع(الصيام)على اثـارة حساسـية الصـرع فـي

الفئران

عاش ار كتب الشكر والتقدير:
 -7كتاب شكر وتقدير /مدير مركزبحوث السوق وحماية المستهلك بتاريخ 1471-1-76
-1كتاب شكر وتقدير/مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة_جامعة ديالى بتاريخ1471-71-0
 -3كتاب شكر وتقدير /وكيل وزير الزراعة بتاريخ  1473-77-71عدد 07343
 -0كتاب شكر وتقدير /مدير المركز بتاريخ  1470-5-16عدد 670
 -5كتاب شكر وتقدير/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ 1470-1-76
 -6كتاب شكر وتقدير /وكيل وزير الزراعة بتاريخ 1473-9-11
 -1كتاب شكر وتقدير /المساعد العلمي /جامعة بغداد بتاريخ 1470-1-7
احد عشر :اللغــات .
العربية
االنكليزية

الشهادات التقديرية:
شهادة تقديرية ومشاركة بحث في المؤتمر العلمي الوطني النسوي الثاني  /وزارة العلوم والتكنلوجيا في
.1470/7/9-1

شهادة مشاركة في ندوة (اهمية التخطيط الشخصي وفن استخدام اجندة ادارة الحياة  / )1470مركز

التطوير والتعليم المستمر في .1470/1/0

شهادة مشاركة في ورشة عمل في التنمية البشرية بمشروع رسائل التنمية الذاتية  /مركز التطوير والتعليم

المستمر في  /1470/71/10كلية ابن الرشد االنسانية.
كتب الشكر والتقدير:

شكر وتقدير من مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ليوم الجامعة (معرض الكتاب العلمي

العراقي) رقم ( )670في  1470/5/16الذي اقيم في جامعة بغداد.
شكر وتقدير من الوكيل الفني في وزارة الزراعة رقم .
تقييم المواصفات القياسية العراقية:
تقييم مسودة المواصفة رقم ( )7047في .1470/1/11
تقييم مسودة المواصفة رقم ( )7065في .1470/7/19
تقويم بحث رقم ( )715في .1470/7/34
تقييم مسودة المواصفة رقم ( )3960في .1470/1/71

نشاطات اخرى:
نشر عدة مقاالت في نشرة صوت المستهلك عن الغذاء والتغذية المتعلق في صحة المستهلك.
اعداد فولدرات وبوسترات.
القاء حلقة نقاشية بعنوان (السبانخ وأهميته العالجية لالنسان) في كانون االول .1470/
حضور اسبوعي للحلقات النقاشية الخاصة بالمركز.

