
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 االســــــــــــم   : د.ضحى داود سلمان

  1974تاريخ الميـالد   :

 الحالة الزوجية  : متزوجة

                   2عـــــدد األوالد   :

 الديـــــــــــانة    :  مسلمة 

 كيمياء اغذيةالتـخـصــص      :

 الوظيفة         : تدريسية 

 العلمية : استاذ مساعد          الدرجة 

 / كلية الزراعة / جامعة بغداد /الجادرية عنوان العمل   : شعبة العلوم األساسية

   /هاتف العمل   :        

   07901803209الهاتف النقال  :        

 dds_alhaje@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 أوال  : المؤهالت العلمية .

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 1996 كلية الزراعة جامعة بغداد البكالوريوس

 2000 كلية الزراعة جامعة بغداد الماجستير

 2006 كلية الزراعة  جامعة بغداد الدكتوراه

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

كلية علوم الهندسة الزراعية  تدريسية  1

 /جامعة بغداد

 االنوحتى  2006

2    

●  

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . ●

 الى -الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 2007-2006 جامعة بغداد كلية الطب البيطري 1

 وحتى االن 2007 جامعة بغداد كلية علوم الهندسةالزراعية  2

 

 وليةرابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها للمراحل اال ●

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006 علم المناعة  قسم االحياءالمجهرية 1

 2019-2007 الكيمياء الحياتية علوم التربة والموارد المائية 2

 2010 الكيمياء الحياتية الثروة الحيوانية 3

 2012-2011 الكيمياء الحياتية قسم البستنة  4

 2009   الكيمياء الحياتية وقاية النبات 5

      2014-2019 الكيمياء الحياتية قسم التربة  6



 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-2015 الكيمياء الحياتية قسم البستنة 7

 

 

 

 خامسا: المقررات الدراسية التى تم تدريسها لطلبة الدراسات العليا ●
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2011-2009 تحليل الي متقدم قسم علوم االغذية  1

 2012 كيمياء كاربوهيدرات متقدم علوم االغذية قسم  2

    

 

 سادسا: طلبة الدراسات العليا: ●

 

 

 سادسا : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. ●

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي القطري الثاني لعلوم  1

وااللبان/ كلية الزراعة  وتكنلوجيا االغذية

 /جامعة البصرة

 بحث  جامعة البصرة 2002

 المؤتمرالدولي الثالث لعلوم االغذية والتغذية/ 2

 المركز القومي للبحوث/ القاهرة / مصر
المركز القومي  2008

للبحوث القاهرة 

 /مصر

 بحث 

المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم/ جامعة  3

 بابل/
/جامعة  كلية العلوم 2009

 بابل

 بحث 

 المؤتمر العلمي السابع للبحوث الزراعية/ 4

 وزارة الزراعة/ بغداد / العراق
وزارة الزراعة  2009

 /العراق

 بحث

المؤتمر التطويري الليات التعليم  5

 الجامعي/جامعة الكوفة
 بحث جامعة الكوفة 2010



 

 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الدولي الثاني في الصناعات الغذائية  6

 -قسم الهندسة الغذائية المرافق/والمعرض 

كلية الهندسة الكيميائية /جامعة البعث / حمص 

 / سوريا

جامعة  2010

 البعث/سوريا/حمص

 بحث

المؤتمر الدولي الرابع لعلوم االغذية والتغذية/  7

 المركز القومي للبحوث/ القاهرة / مصر
المركز القومي  2010

للبحوث/ القاهرة / 

 مصر

 بحث

العالمي السابع لسالمة االغذية/ مؤتمر دبي  8

 دبي/ االمارات العربية المتحدة
 باحث دبي /االمارات  2012

 

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الزراعة /كلية  9

 الزراعة / جامعة البصرة
كلية الزراعة  2012

 /جامعة البصرة

 بحث

االعجاز في القرآن الكريمندوة ثقافية  10 كلية علوم  6-7/4/2016 

الهندسةالزراعية/ 

 جامعة بغداد

 محاضر

 18/4/2018 الندوة العلمية )سالمة الغذاء في المطاعم (في  11

 

كليةعلوم الهندسة 

الزراعية / جامعة 

 بغداد

 محاضر

الندوة العلمية ) صحة الفم واالسنان الوقاية  12

 والعالج(

كليةعلوم الهندسة  2018نيسان  18

الزراعية / جامعة 

 بغداد

 محاضر

 اذار -28-27 المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الزراعية  13

2019 

كلية الزراعة / 

 جامعة البصرة 

 بحث

 

 سابعا: براءات االختراع:
 

 

 ثامنا: الجوائز العلمية

المؤتمر الدولي الخامس لعلوم االغذية والتغذية / المركز  جائزة افضل بوستر)االول( في المؤتمر .1

 .2010القاهرة / جمهورية مصر/القومي للبحوث / 



 

 

 

 

 

 

 

 

جائزة لنيل )المرتبة الثالثة ( الفضل بوسترفي المؤتمرالدولي السابع لالمن الغذائي/  .2

 2012/دبي
 

 

 

 

 تاسعا : األنشطة العلمية االخرى .  ●

 خارج الكلية داخل الكلية

 رسالة ماجستير في جامعة البصرةعضو لجان مناقشة   2019-2007عضو في اللجان العلمية لشعبة العلوم االساسيةمن  -1

.عضو في لجان تقييم البرامجوالخطط البحثبة للدراسات العليا  -2

 )ماجستير ودكتوراه(

عضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه قسم علوم االغذية /كلية  -3

 2015الزراعة 

 

 

 

عضو اللجنة العلمية لمنتدى الكفاءات والنخب 

 العراقية / اسطنبول

الطلبة في اعداد التقارير العلمية الهادفة ضمن مادة .,االشراف على  4

اال ختصاص التي تدرس لهم وفي عمل البوسترات العلمية والملصقات 

الجدارية ضمن مادة االختصاص التي تدرس لهم وعرضها في 

 المختبرات العلمية والممرات الخاصة بشعبة العلوم االساسية.

ي مركز دورة البايوتكنولوجي والنانو تكنولوجي ف
 -  24/5/2016التطوير والتعليم المستمر بتاريخ

.رئاسة لجنة التحضيرية للمؤتمرات والندوات وورش العمل / شعبة 5

 العلوم االساسية
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 عاشرا البحوث المنشورة . ●

 السنـــــة محل النشر اسم البحث ت

لبروالمينات الحبوب بطريقة االنتشار الكشف عن كاليدين الحنطة  والعالقة المناعية  . 1

 . 140 – 137: (3)36,  .المناعي المزدوج
المجلة العراقية 

 للعلوم الزراعية
2005 

الكشف عن بعض المنتجات المطبوخة بطريقة االنتشار المناعي .المجلة العراقية  2

 . 144 – 141( : 3) 36للعلوم الزراعية , 
المجلة العراقية 

 للعلوم الزراعية
2005 

دراسة فعالية الكارنوسين المضادة لألكسدة . المؤتمر الدولي الثالث لعلوم         3

نوفمبر , القاهرة , مصر  5 -3الغذاء والتغذية , المركز الوطني لبحوث االغذية , 

,422 – 436 .                                                                   

المركز الوطني 

لبحوث االغذية , 

نوفمبر ,  5 -3

 القاهرة , مصر

2008 

تنقية الكارنوسين من عضلة صدر الدجاج وتشخيصه ببعض تقنيات   4

 . 133 – 126( : 2) 40الكروماتوغرفيا.المجلة العراقية للعلوم الزراعية , 

 

المجلة العراقية 

 للعلوم الزراعية
2009 

وبعضالحوامض االمينية مع الكلوكوز  والفركتوز مقارنة قابلية تفاعل الكارنوسين  . 5

 – 27والكالكتوز . المؤتمر العلمي الرابع للعلوم الصرفة , كلية العلوم , جامعة بابل , 

ايار 28 . 

المؤتمر العلمي 

الرابع للعلوم 

الصرفة , كلية 

العلوم , جامعة بابل 

 ايار. 28 – 27, 

2009 

.  القابلية 1والمضادة للتطفير في نظام بكتيري : اختبار فعالية الكارنوسين المطفرة  6

التطفيرية للكارنوسين وبعض نواتج تفاعل ميالرد. المجة العراقية للعلوم الزراعية , 

14 (4: )29 – 39 . 

المجة العراقية 

 للعلوم الزراعية
2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيقات الكايتوسان في التصنيع الغذائي. 7

 

 . 153 – 136( :  3) 40, المجلة العراقية للعلوم الزراعية

المجة العراقية 

 للعلوم الزراعية
2009 

تقويم بعض الخصائص الفيزيوكيميائية والوظيفية للكايتوسان المحضر بمعاملة قلوية  8

 من قشور الروبيان.
مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية
2009 

الخزني للبيضتحضير الكايتوسان من قشور الروبيان واستخدامة في أطالة العمر  9 مجلة مركز بحوث  .

التقنيات 

-68(:2)4االحيائية

77 

2010 

المؤتمر الدولي  الكشف المناعي عن غش لحم البقر بلحم الماعز . 10

الرابع لبحوث 

االغذية , المركز 

القومي للبحوث/ 

 القاهرة/ مصر

 

2010 

11  
البكتريا المرضية  فعالية الكايتوسان المعزول من قشور الروبيان في تثبيط أنواع من 

 والمسببة لتلف االغذية

مجلة كلية التربية 

االساسية/ الجامعة 

 المستنصرية

 

2010 

أستخالص ودراسة  بعض الخصائص الفيزوكيميائية لصمغ بذور نبات الحلبة,   12

Trigonella foenum  graecum 

 

 

مجلة العلوم  ,

 الزراعية العراقية
2011 

مجلة كلية التربية  الكايتوسان على قابلية تجلد الخبز وصفاته الحسية.تأثير أضافة مسحوق  13

االساسية/جامعة 

 المستنصرية

2011 

تحليل التركيب الكيميائي وبعض العناصر المعدنية والمركبات الفعالة في بذور  14

Trigonella Foenum graecumالحلبة  

 

كلية التربية 

االساسية/جامعة 

 17, المستنصرية

(71 : )577 

2011 

تاثير اضافة صمغ الكايتوسان على الصفات الحسية والريولوجية والخزنية لخبز  15

 اللوف.

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية
2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

تاثير اضافة الكايتوسان في الخصائص الفيزوكيميائية والميكروبايلوجية والحسية  16

 للحليب الخام

مجلة الصناعات 

الغذائية وعلوم 

/ القاهرة التغذية

 /مصر

2011 

تحديد الظروف المثلى الدمصاص صبغة المثيلين األزرق بواسطة أغشية قشور بيض  17

 الدجاج

المجلة الدولية 

 لعلوم الدواجن
2012 

18 Preparation of Chitosan from Iraqi Shrimp Shell by 

Autoclave, Studying Some Physiochemical Properties and 

Antioxidant Activity,  

      

J. Pharm. Sci. 

& Res. Vol. 

10(12), 2018, 

3120-3123 

2018 

 

 احد عشر:عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . ●

 علمية في شعبة العلوم االساسية . عضو لجنة    -1

 عضو لجنة قاعدة البيانات في شعبة العلوم االساسية  . -2

 رئيس لجنة المؤتمرات والندوات في شعبة العلوم االساسية -3

 عضو في لجان مناقشة طالب دراسات عليا ماجستير ودكتوراه -4

 عضوفي منتدى الكفاءات والنخب العراقية / اسطنبول  -5

 

 , الجوائز  و شهادات التقدير. عاشرا : كتب الشكر ●

كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

1 
للحصول على الجائزة االولى كتاب شكر وتقدير 

للبحث المقدم )بوستر(/المؤتمر الدولي 

 / مصرالثالث لعلوم االغذية والتغذية

 عمادة كلية الزراعة/ جامعة بغداد

 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 
لنيل أفضل بوستر / وتقدير  كتاب شكر

 2009 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاهرة/ مصر

3 
كتاب شكر وتقدير لنيل المرتبة الثالثة 

الفضل بوسترفي 

المؤتمرالدولي السابع لالمن 

 الغذائي/ دبي 

 2012 /جامعة بغدادعمادة كلية الزراعة

4 
كتاب  شكر وتقدير من قبل رئيس 

للمشاركة جامعة البصرة 

بالمؤتمر الثاني للعلوم 

 الزراعية

 2012 رئيس جامعة البصرة 

5 
شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي 

 السابع للبحوث الزراعية/وزارة الزراعة 

 2009 وزير الزراعة 

6 
المؤتمر شهادة تقديرية للمشاركة في 

التطويري أل ليات التعليم الجامعي 

/ جامعة والهندسةلكليتي الزراعة 

 الكوفة 

 2010 رئيس جامعة الكوفة 

7 
المؤتمر شهادة تقديرية للمشاركة في 

المؤتمر العلمي الرابع /كلية 

 /جامعة بابل العلوم

 2009 عميد كلية العلوم /جامعة بابل 

8 
المؤتمر  جائزة افضل بوستر في المؤتمر

الدولي الخامس لعلوم االغذية 

القومي للبحوث / والتغذية / المركز 

 .2010القاهرة / جمهورية مصر/

المؤتمر الدولي الخامس لعلوم االغذية  المؤتمر

والتغذية / المركز القومي للبحوث / القاهرة / 

 جمهورية مصر

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

9 
كتاب شكر وتقديرللمشاركة بعضوية 

لجنة مناقشة طالب ماجستير 

في كلية الزراعة /جامعة 

 البصره 

 2015 /جامعة البصرة عميد كلية الزراعة

 

 

 حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. ●

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 /  / 

2 
/ / 

3 
/ / 

4 
/ / 

5 
/ / 

6 
/ / 

 

 

 ثاني عشر :اللغــات . ●

 اللغة العربية              ✔

  اللغة االنكليزي             ✔


