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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

البكالوريوس

بغداد

العلوم

1993/7/8

بغداد

العلوم

2001/5/26

الماجستير

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من – الى

1

كيمياوي  /فني

جامعة بغداد /كلية الزراعة

2001-1994

2

تدريسية

جامعة بغداد /كلية الزراعة

 -2001لحد اليوم

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من – الى

1

كلية الزراعة

بغداد

 -2001لحد اليوم

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
المـــــادة

السنـــــة

القســـم

ت
1

وقاية النبات

الكيمياء العامة

1998-1994

2

علوم المحاصيل الحقلية

الكيمياء العامة

1998 -1994

3

البستنة وهندسة الحدائق

الكيمياء العامة

1998 -1994

4

المكننة الزراعية

الكيمياء العامة

1998-1994

5

علوم االغذية والتقانات االحيائية

الكيمياء العامة

1998-1994

6

علوم التربة والموارد المائية

الكيمياء العامة

1998-1994

7

الثروة الحيوانية

الكيمياء التحليلية

-2001لحد االن

8

وقاية النبات

الكيمياء التحليلية

 -2001لحد االن

9

علوم االغذية والتقانات االحيائية

الكيمياء التحليلية

-2001لحد االن

ت

المـــــادة

السنـــــة

القســـم

كيمياء كاربوهيدرات متقدم

2013

10

علوم االغذية والتقانات االحيائية
( طلبة دراسات عليا)
علوم التربة والمياه

الكيمياء التحليلية

12

البستنة وهندسة الحدائق

الكيمياء التحليلية

2009 -2001

13

علوم المحاصيل الحقلية

الكيمياء التحليلية

2009-2001

11

-2001لحد االن

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها/ :
ت

اسم االطروحة او الرسالة

السنـــــة

القسم

1
2
3

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

1

المؤتمر الدولي الثالث لعلوم األغذية والتغذية

السنــة
2008/11/5-3

مكان أنعقادها
كلية الزراعة
/المركز القومي
للبحوث –مصر

نوع المشاركة
بحث

( بحث  /بوستر

2

الندوة الدولية الثانية للنباتات الطبية (زراعتها
واستخدامها)

2010/11/4-3

جامعة البلقاء/االردن

حضور)
بحث

3

المؤتمر العلمي الثالث:توظيف البحث العلمي
في القطاع الزراعي علميا وتطبيقيا

2010/10/12-11

جامعة االنبار/العراق

بحث

4

مؤتمر دبي العالمي لسالمة األغذية

2012/2/22

دولة اإلمارات العربية

بحث

المتحدة(دبي

5

حلقة دراسية  /تاثيرالمجال المغناطيسي
على ذوبانية امالح كاربونات
الصوديوم المائية والالمائيةفي ظروف
حرارية و pHمختلفة
احتفالية عن اليوم العالمي للغة العربية

2013/12/18

7

احتفالية عن اليوم العالمي للغة العربية

2015/11/17

سيمنار بعنوان
The antioxidant avtivity of
thyme extracts

2015/10/22

كلية الزراعة/
جامعة بغداد

9

ندوة ثقافية االعجاز في القرآن الكريم

2016/4/7-6

كلية الزراعة/
جامعة بغداد

عضو في اللجنة
التحضيرية

10

ورشة عمل بعنوان االدوات واالجهزة
المختبرية وكيفية العمل بها /قسم علوم
التربة والمياه

2016/1/11

كلية الزراعة/
جامعة بغداد

محاضر

6

8

2012/1/22

كلية الزراعة/
جامعة بغداد /شعبة
العلوم االساسية

محاضر

كلية الزراعة/
جامعة بغداد
كلية الزراعة/
جامعة بغداد

عضو في اللجنة
التحضيرية
عضو في اللجنة
التحضيرية
باحث

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

 -1مشاركة بمنتجات من المستلخصات النباتية عددها  35منتج في
معرض الصناعات الغذائية والتقانات االحيائية بتاريخ
.2012/4/28

 -2مشاركة بمنتجات من المستلخصات النباتية عددها  52منتج في
معرض اقيم في كلية الزراعة /جامعة بغداد بمناسبة بغداد عاصمة
الثقافة العربية لعام  2013بتاريخ .2013/4/9
 -3مشاركة بمنتجات من المستلخصات النباتية في معرض الصناعات
الغذائية والتقانات االحيائية بتاريخ 2015/5/4
 -4عمل دليل خاص بجميع منتسبي شعبة العلوم االساسية من
تدريسين وفنيين واداريين مع سيرة ذاتية لجميع تدريسي الشعبة
للعام . 2016
 -5تنظيم جميع ندوات والمعارض الخاصة بالشعبة .
 -6اعداد منهج جديد في مادة الكيمياء التحليلية العملي واستحداث
تجارب جديدة ذات فائدة اكثر.
 - 7االشراف على الطلبة في اعداد التقارير العلمية
والبوسترات والملصقات الجدارية ضمن مادة االختصاص التي
تدرس لهم وعرضها في مختبر الكيمياء التحليلية.

 -8المساهمة في اللجان االمتحانية في المراقبات ,امتحانات
نهاية كل كورس دراسي للفصلين الخريفي والربيعي للدور
االول والثاني بمعدل خمس مراقبات او اكثر لكل دور

خارج الكلية
 -1مشاركة بمنتجات من المستلخصات
النباتية عددها  23منتج في معرض السيادة
العلمي السادس بتاريخ  2012/5/11والفوز
بالجائزة الثالثة في هذا المعرض من اصل
 600مشارك الذي اقيم في ملعب الشعب
برعاية وزارة الرياضة والشباب .
 -2مشاركة بمنتجات من المستلخصات
النباتية في مهرجان يوم الجامعة بتاريخ
2015/4/22
-3مشاركة في دورة اللغة العربية وطرائق التدريس في
وحدة التطوير والتعليم المستمر\ جامعة بغداد \ سنة
2001/8/9
 -4مشاركة في دورة الحاسوب في وحدة مركز
الحاسبة \ جامعة بغداد \ سنة .2008/8/24
 -5دورة نظام جرد المواد الكيمياوية في الجامعة
التكنولوجية في 2015/2/22
-6دورة البايوتكنولوجي والنانو تكنولوجي في
مركز التطوير والتعليم المستمر
بتاريخ 24/5/2016

-7المشاركة في الحلقة النقاشية بعنوان
(العوامل المؤكسدة ومضادات االكسدة
في النظام الحياتي) التي اقيمت في قسم
الكيمياء /كلية العلوم للبنات  /جامعة
بغداد بتاريخ .2016/4/26
-8المشاركة بالندوة بعنوان (محاضرة
تعريفية عن فولبرايت) التي اقيمت على
قاعة مركز مصادر المعلومات – االمانة
العامة للمكتبة المركزية  /جامعة بغداد
بتاريخ 20166/11/30

الحصول على شهادة مشاركة دولية-9
بالندوة بعنوان (المجالت الزائفة وأثرها
في المستوى العلمي لألبحاث) بتاريخ
 في مركز التطوير2016/11/1
.بيومبغداد
جامعة
/المستمر
والتعليم
)اللغة العربية
(االحتفالية
بعنوان
بالندوة-10
التي اقيمت في مركز التطوير والتعليم المستمر
2016/12/14 في جامعة بغداد بتاريخ

المشاركة باحتفالية االعجاز القرآني التي اقيمت في كلية-9
2016  جامعة بغداد/ الزراعة

 المشاركة بيوم اللغة العالمي التي اقيمت في كلية-10
.2015/12/17  جامعة بغداد بتاريخ/الزراعة

ثامنا المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير
. التعليم
السنـــــة

محل النشر

اسم البحث

ت

2001

جامعة بغداد/كلية العلوم

:"New mode for ascorbic acid
determination using flow injection analysis
and zone merging techniques with and it's
application in pharmaceutical formulation
and in urine".

1

New approach for the determination of ascorbic
acid via on-line automation through the
consumption of the released bromine.

2

New method for ascorbic acid determination in
pharmaceutical preparations and from natural
juices obtained from naturally citrous fruit using
flow injection analysis by single via consumption
+
H3o - - - Bro3-- -of released bromine from Br
System
Determination
of ascorbic acid in urine by flow
injection analysis through the consumption of
+
H3o - - - Bro3-released bromine from - Br
System.

3

. New approach for the determination of ascorbic

5

(2001)

National Journal of
Chemistry
National Journal of
Chemistry

(2001)

(2001)

(2002)

National Journal of
Chemistry

National Journal of
Chemistry

acid via zone merging through the consumption of
released bromine from Br - - Bro3- -H3o + system

4

السنـــــة
(2005)

(2008)

(2009)

(2010)

محل النشر
The Iraqi Journal of
Agricultural Sciences

اسم البحث
Determination of some nutritional and minerals
constituents of the local garlic cloves (Allium
Sativum).

.3 th International
Conference of Food
Science& Nutrition
,National
Research
Centre
Ibn Haitham
Journal
of
.Cairo
November
Science
and3-5
Application

The bioactivity and nutrition-al role of some
minerals and nutritive constituents in three
genuses of nuts
Total luminescence (chemiluminescence&
fluorescence) FIA method for the determination of
DL-Histidine
توظيف البحث: المؤتمر العلمي الثالثthe effect of coating materials and storage time on
العلمي في القطاع الزراعي علميا
internal quality of quail eggs in room temperature
العراق/ جامعة االنبار.وتطبيقيا
storage: 2 - shellac

ت
6

7
8
9

.
(2011)
(2011)

(2012)

International Journal of the effect of shellac as coating material on the
Poultry Science
internal quality of chicken eggs
J. Food Industries & Nutr. the inhibitory effects of aqueous and methanolic
Sci
extracts of green and black tea against six genuses
of bacterial isolates
مجلة جامعة االنبار
الدور الحيوي والتغذوي لبعض المعادن والمكونات الغذائية في
. البندق والجوز
pakistan

(2012)

(2012)

(2012)

journal
of Detection of Some Active Compounds in Aqueous
nutrition
and Ethanolic extracts of iraqi propolis and
examine their antibacterial effects

J. Biol. Chem. Environ. HPLC IDENTIFICATION OF CATECHINS
Sci.,
COMPOUNDS IN GREEN TEA AND THE
WASTE OF SQUEEZED GRAPES,
International Journal of Determination the Optimal Conditions of
Poultry Science
Methylene Blue Adsorption by the Chicken Egg
Shell Membrane,

(2013)

11
12
13
14
15

The Effect of Magnetic Field on the Solubility of
Na2CO3 and Na2CO3.H2O at Different
Temperature and pH Values

16

International Journal of The Effects Of Sequeezed Grapes Residue On
chemistry
The Preservation Of Stored Fried Potato Chips

17

Egypt. J. Chem.
(2012)

10

ت
18

19
20

اسم البحث

محل النشر

International Journal of THE ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF
chemistry
AQUEOUS AND ETHANOLIC EXTRACTS OF
ROSEMARY AND GREEN TEA LEAVES: A
COMPARATIVE STUDY
pakistan
journal
of THE EFFECT OF SOME PHYSICAL AND
nutrition
CHEMICAL FACTORS ON THE APPLE
QUALITY BY USING SHELLAC AS COATING
MATERIAL

السنـــــة
)(2013

)(2013

Pak. J. Chem.

The Factors Effecting the Formation of
Curcumin-Al (III) Complexes

2015

21

J.Biol,Chem,Environ.Sci Some nutritive Aspects of Anise
)seeds(Pimpinella anisum

2016,

22

J.Biol,Chem,Environ.Sci Studying Chemical Composition of Borage of
FicinalisL,Leaves

2016

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
 -1عضو لجنة جرد المخازن الكيمياوية في شعبة العلوم االساسية .
 -2عضو لجنة مجلس الشعبة في شعبة العلوم االساسية .
 -3عضو لجنة جرد السنوي لموجودات شعبة العلوم االساسية.
 -4عضو لجنة مشتريات في شعبة العلوم االساسية.
 -5عضو لجنة متابعة سير المختبرات في شعبة العلوم االساسية.
 -6عضو لجنة اقامة المعارض والندوات والحلقات الدراسية الخاصة بشعبة العلوم االساسية .
 -7حاليا عضو لجنة اقامة المعارض واالحتفاالت في شعبة العلوم االساسية .
 -8حاليا رئيس لجنة المتابعة .
 -9حالياعضو لجنة اخالقيات البحث العلمي.
حاليا عضو في اللجنة العلمية
-10
حاليا عضو في لجنة جرد المواد الكيمياوية
-11

-12

حاليا مدير مختبر الكيمياء التحليلية في شعبة العلوم االساسية .

 .عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.

ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو

الجهة المانحة

السنة

1

شهادةوتقدير
شكر
التقدير

رئاسة جامعة بغداد للحصول على المرتبة الثانية في

2001

2

شكر وتقدير

دورة طرائق التدريس واللغة العربية
مدير العالقات الثقافية/جامعة بغداد

2009

3
4

شكر وتقدير
شكر وتقدير

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد

2009
2009

5

شهادة تقديرية

المركز القومي للبحوث/المؤتمر الدولي الثالث لعلوم
المرتبة
القاهرة/مصر .
األغذية والتغذية ,

2008

6

شهادة تقديرية

الندوة الدولية الثانية للنباتات الطبية (زراعتها
واستخدامها),جامعة البلقاء/االردن

2010

7

شكر وتقدير

عمادة كلية الزراعة /المشاركة في المعرض
السنوي لقسم علوم االغذية

2012

8

شهادة تقديرية من وزير

التعليم العالي والبحث العلمي /وزير التعليم العالي

2012/4/15

التعليم العالي

والبحث العلمي

9

شكر وتقدير من رئاسة

جامعة بغداد/رئيس الجامعة

10

الجامعةالعلم
درع يوم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2012/4/15

كتاب شكر وتقدير

السيد د .حمزة الزبيدي عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من مستخلصات
نباتية في قسم الصناعات الغذائية .

2012 /5/ 2

11

2012/5/9

12

13

14

15
16
18

19

20

الحصول على الجائزة
الثالثة من اصل 600
مشارك في معرض السيادة
العلمي السادس الذي اقيم
في ملعب الشعب برعاية
وزارة الرياضة والشباب.

كتاب
بتاريخ

شكر وتقدير

كتاب شكر وتقدير

كتاب تثمين جهود

كتابي شكر وتقدير

كتاب تثمين جهود

كتاب شكر وتقدير

 -1كتاب شكر وتقدير

وزارة الرياضة والشباب

-11
.2012/5/12

من قبل السيد د .حمزة الزبيدي عميد كلية
الزراعة/جامعة بغداد للمشاركة في معرض السيادة
العلمي السادس بمنتجات من مستخلصات نباتية .

2012 /5/ 30

السيد د .حمزة الزبيدي عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من مستخلصات
نباتية في بناية الدراسات العليا بمناسبة ( بغداد
عاصمة الثقافة العربية لعام . ) 2013

2013 /5/ 5

السيد د .حمزة الزبيدي عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد للمشاركة في اقامة احتفالية بمناسبة ( يوم
اللغة العربية العالمي ).

2014 /2/ 1

االستاذ د .علي االديب وزير التعليم العالي والبحث
العلمي لجميع منتسبي جامعة بغداد تثمينا لجهودهم  2013و2014
.
السيد د .شاكر عبد االمير عميد كلية الزراعة /
جامعة بغداد للمشاركة في اقامة احتفالية بمناسبة (
يوم اللغة العربية العالمي ).
السيد د .شاكر عبد االمير عميد كلية الزراعة /
جامعة بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من
مستخلصات نباتية في بناية المكتبة المركزية
بمناسبة مهرجان يوم الجامعة في يوم
.2015/4/22
وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجميع منتسبي
جامعة بغداد تثمينا لجهودهم في مجلة ربوع
الرافدين.

2016/1/11

2015/10/26

2015/9/7

21

22
23

24
25

ت

كتاب شكر وتقدير

كتاب شكر وتقدير
كتاب شكر وتقدير

كتاب شكر وتقدير

تثمين جهود

االستاذ د .حسين يوسف المساعد االداري لرئيس
جامعة بغداد لجميع منتسبي جامعة بغداد تثمينا
لجهودهم .

2014/4/24

السيد د .شاكر عبد االمير عميد كلية الزراعة /
جامعة بغداد

2015/3/1

السيد د .عبد الحسين عبد الرسول رئيس جامعة
بغداد بمناسبة حصول الجامعة على المركز االول
على العراق والمرتبة الثامنة عشر عربيا من بين
افضل  100جامعة في تصنيف QSالفضل الجامعات
لعام .2015

2015/6/17

النائبة حنان الفتالوي لجميع منتسبي جامعة بغداد
تثمينا لجهودهم في تهيئة االمور الدراسية للطلبة
بفترة قياسية .

2015/1/17

السيد م.د .غالب عبد الكريم عزيز االمين العام
للمكتبة المركزية لجامعة بغداد

2016/12/14

حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

سنة النشر
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ثاني عشر :اللغــات .


اللغة العربية



اللغة االنكليزي

