ح
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االســــــــــــم  :صبا جعفر محسن عجينة.
تاريخ الميـالد . 1975/10/30 :
التـخـصــص

 :دكتوراه في كيمياء االغذية

الوظيفــــــه

استاذة جامعية .

:

الدرجة العلمية :
عنوان العمل :

استاذ مساعد .
كلية الزرعة  /جامعة بغداد .

البريد إاللكتروني sabfoodsience@yahoo.com :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

كلية الزراعة

1997

الماجستير

بغداد

كلية الزراعة

2001/7/28

الدكتوراه

بغداد

كلية الزراعة

2007/3/25

أخرى

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
الجهة

الفترة من  -الى

ت

الوظيفة

1

مدرس مساعد

كلية الطب البيطري  /جامعة بغداد

من  2006/1/24الى 2007/4/23

2

مدرس

كلية الطب البيطري  /جامعة بغداد

 2007/4/23الى

3

مدرس

كلية الزراعة  /جامعة بغداد

من  2010\7\13ولحد االن

ح

استاذمساعد

4

من  2013\8\31ولحد االن

كلية الزراعة  /جامعة بغداد

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية الطب البيطري

بغداد

2

كلية الزراعة

بغداد

من 2006\1\24الى
2010\7\12
 2010\7\13ولحد االن

3

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

فرع الفسلجة واالدوية \كلية الطب
البيطري\جامعة بغداد
فرع الفسلجة واالدوية \كلية الطب
البيطري\جامعة بغداد
فرع الفسلجة واالدوية \كلية الطب
البيطري\جامعة بغداد
فرع الصحة البيطرية العامة\كلية
الطب البيطري\جامعة بغداد
فرع الصحة البيطرية العامة\كلية
الطب البيطري\جامعة بغداد
شعبة العلوم االساسية\كلية
الزراعة جامعة بغداد.

الكيمياء الحيوية

2009-2007

الكيمياء العامة

2010-2009

المشاريع البحثية (الحلقات الدراسية)

2010-2007

كيمياء اغذية متقدم

2007

كيمياء اغذية متقدم

2008

الكيمياء التحليلية (الكيمياء الكمية)وكيمياء حيوية

 2010ولحد االن

2
3
4
5
6

ت

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها\:
القســـم
اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

ح

1
2
3
4
5
6
7

ت

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
مكان أنعقادها
السنــة
العنوان

نوع المشاركة

1

الموتمر العلمي الثاني لعلوم الطب البيطري

2007\11\21-20

2

الموتمر العلمي الثاني لعلوم الطب البيطري

2007\11\21-20

3

الموتمر العلمي الثالث لمركزبحوث السوق
وحماية المستهلك
الموتمر الدولي الثالث لعلوم االغذية والتغذية

2008\3\18

كلية الطب البيطري\جامعة
بغداد
كلية الطب البيطري\جامعة
بغداد
جامعة بغداد

2008\11\5-3

المركز القومي للبحوث \
القاهرة ،جمهورية مصر
العربية

حضور)

5

الموتمر العلمي السابع للبحوث الزراعية\ وزارة
الزراعة.

2009\10\28-26

جامعة بغداد\ قاعة الحكيم

بحث

6

الندوة العلمية العاشرة لمركز احياء التراث
العلمي ((الزراعة بين التراث والمعاصرة))
الندوة العلمية لمركزبحوث السوق وحماية
المستهلك نحو ماء شرب صحي وسليم لحماية
المواطن.

2010\5\12

كلية العلوم السياسية\جامعة
بغداد
جامعة بغداد

بحث
حظور

8

الموتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية\ وزارة
الزراعة.

2012

معرض بغداد الدولي

بحث

9

المؤتمر العلمي الثاني كلية الزراعة جامعة
كربالء.

2012

كلية الزراعة جامعة كربالء

بحث

10

المؤتمر الدولي  3في العلوم البيئية للطاقة في
الصين

2013

في بكين في الصين

بحث

11

ورشة عمل الجمعية العلمية لصيانة المصادر
الوراثية والبيئية العراقية بالتعاون مع وزارة
البيئة(من رئيس الجمعية ووكيل الوزارة)

2016

في وزارة البيئة

بحث

4

7

2007\5\16

بحث1

بحث /
(
بحث2
بحث
بوستر
حظور خارج القطر

ح

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
عضو لجنة دورات اللغة االنكليزية في وحدة التعليم
المستمر في كلية الطب البيطري \جامعة بغداد\ -2007
2008
عضو الجنة االمتحانية في كلية الطب البيطري \جامعة
بغداد لسنة 2010\2009
عضو لجنة جرد المواد الكيمياوية\كلية الزراعة \جامعة
بغداد لسنة2010
عضو لجان الدائمية في شعبة العلوم االساسية كلية الزراعة
جامعة بغداد(رئيس لجنة االستالل,لجنة اخالقيات البحث
العلمي,اللجنة االجتماعية)/2016/2015

خارج الكلية
المشاركة في دورة التوفل في وحدة التطوير والتعليم
المستمر\جامعة بغداد\سنة 2008
المشاركة في دورة المحادثة االنكليزية في وحدة
التطوير والتعليم المستمر\جامعة بغداد\سنة 2009
تقييم بحث لمجلة الزراعة العراقية\وزارة الزراعة
2010
تقييم بحث مشارك في الموتمر العلمي االول لكلية
العلوم جامعة ديالى 2009
تقييم بحث مشار في المؤتمر النسوي كلية العلوم
بنات جامعة بغداد2016
تقييم بحث لمجلةمركز بحوث السوق والمستلك
جامعة بغداد 2016

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
السنة
محل النشر
أسم البحث
ت
1
2

تأثير مستخلصات الزيوت العطرية لبعض النباتات في نمو االعفان Aspergillus
flavusو  Fusarium moniliformeو Drechslera halodes
دراسة تأثير الفعالية المضادة لألكسدة لبعض المستخلصات النباتية في زيت زهرة
الشمس

مجلد وقائع المؤتمر العلمي
الثاني لعلوم الطب البيطري

2007

مجلد وقائع المؤتمر العلمي
الثاني لعلوم الطب البيطري

2007

ح

3

تأثيرالمستخلصات الكحولية الخام الجزاء بعض النباتات على تثبيط النمو النواع من
البكتريا المرضية والمسببة لتلف الغذاء

4

تأثير الزيوت العطرية المستخلصة من بعض النباتات في تثبيط أنواع من البكتريا
المرضية والمسببة لتلف الغذاء

5

تاثير الزيت العطري الوراق الصنوبراالبرية في تثبيط عدد من انواع البكتريا
الفعالية التثبيطية لمستخلصات اوراق نبات الزعرورCrataegus oxyacantha L.
تجاه بعض انواع البكتريا  /مجلة االنبار للعلوم البيطرية>

6

المجلة العراقية لبحوث
السوق وحماية
المستهلك\الملجد\ 1لعدد2

2009

مجلة الزراعة
العراقية\المجلد\14العدد4

2009

مجلد وقائع الندوة العلمية
العاشرة لمركز احياء التراث
العربي
مجلة االنبار للعلوم البيطرية،
المجلد ( ،)4العدد ( ،)2ص
(.)169 – 163

2010
2011

7

Use of black pepper (Piper
nigrum) as feed additive broilers diet .

Journal ROAVS, Vol.
1, P :(169 –173) .

2011

8

The effect of Using Hot Red Pepper as Diet Supplement on Some
Performance Traits in Broiler.

Journal Pakistan Journal
of Nutrition, Vol. 10 ,P
:(845 – 842) .

2011

9

الفعالية التثبيطية لمستخلصات اوراق نبات الزعرور Crataegus oxyacantha L.تجاه
بعض انواع البكتريا.

10

فعالية مستخلصات بذور نبات الحلبة  Trigonella foenum graecumفي تثبيط نمو
بعض انواع البكتريا المرضية والمسببة لتلف الغذاء.

مجلةاالنبارللعلوم البيطرية،
المجلد(،)4العدد(،)2ص(– 163
.)169
مجلة كلية التربية االساسية
العدد ( ،)71مجلد (.)17

2011

11

الفعالية التبيطية لمستخلصات ورق نبات الغار ( )Laurus nobilisعلى بعض انواع البكتريا

مجلة جامعة تكريت للعلوم
الزراعية .مجلد ( ، )11العدد
(،)3

تاثير مستخلصات بذور نبات الحلبة مستخلصات بذور نبات الحلبة Trigonella foenum
 graecumفي نمو بعض انواع البكتريا ودورها في اطالة مدة حفظ اللحم بالتبريد.

مجلةمركزبحوث التقنيات
االحيائية /المجلد(،)6العدد()2
ص()27-20

12
13

.

Modification of Spectroscopic Method for Determination of Larginine in Different Tissue extracts.

Pak. J.Chem. 2(1):15

2011

2012

2012

2012

14
15

THE POTENCY OF FEED SUPPLEMENTED MIXTURE OF HOT
RED PEPPER AND BLACK PEPPER ON THE PERFORMANCE
AND SOME HEMATOLOGICAL BLOOD TRAITS IN BROILER
DIET
Studying
the Antioxidant Activity of Some Plants Extracts Tested by
Hydroxyl Radical Scavenging

17

طرق معالجة المياه المالحة

16

2011
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الجمعية العلمية
لصيانة المصادر
الوراثية والبيئية
العراقية بالتعاون مع
وزارة البيئة(من رئيس
الجمعية ووكيل
الوزارة)ورشة عمل

2016

ح

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .


عضو الجمعية العلمية لصيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية.2016

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
الجهة المانحة
ت كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
التقدير
1

كتاب شكر وتقدير

2

كتاب شكر وتقدير ومكافاة

3

كتاب شكر وتقدير

4

()2كتب شكر وتقدير ومكافاة

رئيس جامعة بغداد\د.موسى الموسوي
\مركز التطوير والتعليم المستمر
عميد كلية الطب البيطري\ جامعة بغداد
\ د.فريد الطحان
مدير مركز التطوير والتعليم
المستمر\جامعة بغداد \ د .بهاء كاظم
عميد كلية الطب البيطري\ جامعة بغداد
\ د.فريد الطحان

السنة
2007\5\6
2008\6\1
2009\2\23
2010

5
6

شهادة تقديرية

وزير الزراعة \د.اكرم الحكيم

2009\10\26

شهادة تقديرية

7

شهادة تقديريةومشاركة

8

شهادة مشاركة

رئيس جامعة بغداد د.موسى الموسوي
ومدير مركز بحوث السوق وحماية
المستهلك د.منى تركي الموسوي
رئيس مركز احياء التراث العلمي
العربي
من وزير الزراعة عز الدين الدولة

2008\3\19

2012\3\21

9

شهادة تقديرية ومشاركة

من عميد كلية الزراعة جامعة كربالء

2012\12\11

10

شهادة تقديرية

من عميد كلية الزراعة جامعة بغداد

2013\5\5

11

شهادة تقديرية

من عميد كلية الزراعة جامعة بغداد

2015\10\26

12

شهادة تقديرية

13

شهادة مشاركة

14

شهادة مشاركة

15

شهادة مشاركة

16

شهادة مشاركة

من رئيس جمعية المصادر الوراثية
والبيئية العراقية
مركز بحوث السوق والمستهلك دورة
على جهاز()Bac-Trac Device
المعهد الدولي للتعليم EIIفي الواليات
المتحدة حول نوعية االبحاث
مركز التطوير والتعليم المستمر جامعة
بغداد دورة عن ()Research Gate
مركز التطوير والتعليم المستمر جامعة
بغداد دورة عن (Thomson Reuter

2016\4\14

2010\5\12

2016\6\2
2016\11\1
2016\11\7
2016\11\8

ح

17

شهادة مشاركة

18

شهادة مشاركة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المكتبة المركزية جامعة بغداد(الدراسة
في امريكا)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المكتبة المركزية جامعة بغداد(تعليم
اللغة االنكليزيةا)

19

شهادة مشاركة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المكتبة المركزية جامعة بغداد(محاظرة
تعريفية عن فلبرايت)

20

شهادة مشاركة

21

ت
1
2
3
4
5

2016\11\4
2016\11\28

2016\12\6

2016\12\8-7
المؤتمر النسوي الثالث-كلية العلوم
للبنات جامعة بغداد (مقررة لجنة )

شهادة مشاركة

الجمعية العلمية لصيانة المصادر
الوراثية والبيئية العراقية بالتعاون مع
وزارة البيئة(من رئيس الجمعية ووكيل
الوزارة)ورشة عمل

2016\12\27

شهادة مشاركة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مركز البحوث التربوية والنفسية جامعة
بغداد

2016\12\26-28

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

سنة النشر

ح

6

ثاني عشر :اللغــات .


العربية

 االنكليزية
 الروسية


ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

