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أوالً :المؤهالت العلمية:

التاريخ

الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

بكالوريوس

بغداد

الزراعة

2005/6/30

الماجستير

بغداد

الزراعة

2015/9/6

الدكتوراه

-

-

-

م30

-

أخرى

-

-

ثانياً :التدرج الوظيفي.
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من -الى

1

معيدة  /م .مهندس زراعي

كلية الزراعة  /جامعة بغداد

2010_2013

2

تدريسية  /ماجستير

كلية الزراعة  /جامعة بغداد

 _ 2015ولحد اآلن

3

-

-

-

ثالثاً :التدريس الجامعي.
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من -الى

1

كلية الزراعة

بغداد

 _2010ولحد اآلن

رابعاً :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها.
القســـم

المـــــادة

السنـــــة

.1

قسم علوم األغذية

الكيمياء العضوية

2010

.2

قسم الثروة الحيوانية

الكيمياء العضوية

2010

.3

قسم علوم األغذية

الكيمياء العامة

2012

.4

قسم وقاية النبات

الكيمياء العامة

2013

.5

قسم الثروة الحيوانية

الكيمياء الحيوية

_2015ولحد اآلن

الكيمياء الحيوية

_2015ولحد االن

ت

 .6قسم البستنة وهندسة الحدائق

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

اسم االطروحة او الرسالة

السنـــــة

القسم

1
2

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

1
2
3

نوع المشاركة
(بحث  /بوستر
حضور)

سابعا :األنشطة العلمية االخرى.
داخل الكلية

خارج الكلية

 .1المشاركة بمنتجات المستخلصات النباتية عددها 35
منتج في معرض علوم األغذية والتقانات االحيائية
بتاريخ .2012/4/28

 -1المشاركة بمنتجات المستخلصات النباتية عددها 23
منتج في معرض السيادة العلمي السادس بتاريخ
 2012/5/11والفوز بالجائزة الثالثة في هذا المعرض
من أصل  600مشارك الذي اقيم في ملعب الشعب
برعاية وزارة الرياضة والشباب.

 .2مشاركة بمنتجات المستخلصات النباتية عددها 52
منتج في معرض اقيم في كلية الزراعة /جامعة بغداد
بمناسبة بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013
بتاريخ .2013/4/9

-2المشاركة بمنتجات المستخلصات النباتية في مهرجان
يوم الجامعة بتاريخ .2014/6/3

 .3المشاركة بيوم اللغة العالمي التي اقيمت في كلية
الزراعة /جامعة بغداد بتاريخ .2015/12/17

-3المشاركة في دورة صالحية اللغة العربية في كلية
اآلداب  /جامعة بغداد .2015 /

 .4المشاركة باحتفالية االعجاز القرآني التي اقيمت في
كلية الزراعة  /جامعة بغداد 2016

 -4المشاركة في دورة اللغة العربية وطرائق التدريس في
وحدة التطوير والتعليم المستمر\ جامعة بغداد \ .2016

المشاركة بدورة (استخدام محرك البحث في
-5
ايجاد المراجع العلمية) التي اقيمت في كلية الزراعة /
جامعة بغداد بتاريخ .2016/4/11
 -6المشاركة بالندوة بعنوان (أثر الغش التجاري في
منتجات اللحوم المتواجدة في االسواق المحلية على
صحة المستهلك) التي اقيمت على قاعة ابن البيطار
في كلية الزراعة  /جامعة بغداد بتاريخ
.2016/4/13

 -5الحصول على شهادة  IC3الصادرة من مؤسسة
سيرتي بورت في وحدة مركز الحاسبة \ جامعة بغداد
.2012/9/5
-6المشاركة بدورة (بايوتكنولوجي والنانو تكنولوجي) التي
اقيمت على قاعة مركز التطوير والتعليم المستمر /
جامعة بغداد والتي انعقدت لمدة  3أيام
.2016/6/2-6/1- 5/24

 -7المشاركة في ورشة عمل بعنوان (تعليمات وضوابط
ملف تقييم اداء التدريسيين والموظفين) بتاريخ -7 27المشاركة في الحلقة النقاشية بعنوان (العوامل المؤكسدة
 2016/10/التي انعقدت ع قاعة ابن رشد في كلية ومضادات االكسدة في النظام الحياتي) التي اقيمت في
قسم الكيمياء /كلية العلوم للبنات  /جامعة بغداد بتاريخ
الزراعة  /جامعة بغداد.
.2016/4/26
-8المشاركة بالندوة بعنوان (اليوم العالمي للغة العربية) -8المشاركة بالندوة بعنوان (محاضرة تعريفية عن
التي -8
اقيمت في شعبة العلوم االساسية في كلية الزراعة /فولبرايت) التي اقيمت على قاعة مركز مصادر
المعلومات – االمانة العامة للمكتبة المركزية  /جامعة
جامعة بغداد بتاريخ .2016/12/18
بغداد بتاريخ 20166/11/30
-6
-9الحصول على شهادة مشاركة دولية بالندوة بعنوان
(المجالت الزائفة وأثرها في المستوى العلمي لألبحاث)
بتاريخ  2016/11/1في مركز التطوير والتعليم المستمر/
جامعة بغداد.
-10الحصول على شهادة حضور المؤتمر العلمي النسوي
الثالث بعنوان (المرأة والعلوم في العراق) بتاريخ -7
 2016 /12/8التي اقيمت في كلية العلوم للبنات  /جامعة
بغداد.
-11المشاركة بالندوة بعنوان (االحتفالية بيوم اللغة
العربية) التي اقيمت في مركز التطوير والتعليم المستمر
في جامعة بغداد بتاريخ .2016/12/14

ثامنا المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.
ت
1

محل النشر

اسم البحث

Pak. J.
Chem.

The Anti-oxidative Activity of Aqueous and Ethanolic
Extracts of Rosemary and Green Tea Leaves: A
Comparative Study.

السنـــــة
2013

2
رسالة الماجستير (دراسة الظروف المثلى الستخالص صمغ بذور الريحان
المحلي وتقييم خواصه الفيز وكيميائية والوظيفية واستخدامه في تصنيع
بيرغر الدجاج)
3
دراسة الظروف المثلى الستخالص صمغ بذور الريحان المحلي.

جامعة بغداد

2015

مجلة بحوث
السوق وحماية
المستهلك

2015

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.
 -1حاليا عضو لجنة اقامة المعارض واالحتفاالت في شعبة العلوم االساسية.
 -2حاليا ً عضو لجنة االعالم واالنترنيت.
 -3حاليا ً عضو لجنة متابعة مختبر الكيمياء الحياتية في شعبة العلوم االساسية.

عاشراً :كتب الشكر ،الجوائز وشهادات التقدير.
ت

1

2

3

4

5

6

7

كتاب الشكر أو الجائزة
أو شهادة التقدير

كتاب شكر وتقدير

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

الجهة المانحة

السنة

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

2012 /5/ 2

وزارة الرياضة والشباب

.2012/5/12-11

كتاب شكر وتقدير

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

2012 /5/ 30

كتاب شكر وتقدير

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

كتابي شكر وتقدير

االستاذ د .علي االديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي
لجميع منتسبي جامعة بغداد تثمينا لجهودهم.

 2013و2014

كتاب شكر وتقدير

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

2015/10/26

وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجميع منتسبي جامعة
بغداد تثمينا لجهودهم في مجلة ربوع الرافدين.

2015/9/7

كتاب شكر وتقدير

8

9
10

11

كتاب شكر وتقدير

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

كتاب شكر وتقدير

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

كتاب شكر وتقدير

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

2015/6/17

كتاب شكر وتقدير

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

2015/1/17

2014/4/24

2015/3/1

حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.

ت

أسم الكتاب

سنة النشر

1

/

/

2

/

/

3

/

/

4

/

/

5

/

/

6

/

/

ثاني عشر :اللغــات.


اللغة العربية

 اللغة االنكليزي

