إبتسام عبد الحميد صالح البكر
إستاذ مساعد
خالصة المهنة:
نالت إبتسام البكر شهادة الماجستير في التغذية عام  5891من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة بإشراف
الدكتور ديفد يورك .وقد نشر أحد بحوثها في مجلة البايوكمستري .إبتسام كانت تعمل في مركز البحث األحيائي
لمدة  9سنوات كباحث مساعد وقامت بنشر بعض البحوث.
في عام  ،3002عملت إبتسام البكر في قسم علوم االغذية في كلية الزراعة -جامعة بغداد كمدرس مساعد .وقد
قامت بتدريس العديد من المواضيع كتصنيع الغذاء ،تصنيع التمور وتكنلوجيا الحبوب .كذلك اشرفت على
مشاريع تخرج ونيل شهادة البكلوريوس للمرحلة الرابعة.
في عام  ، 3050ترقت إبتسام البكر الى مدرس ،ومن ثم الى أستاذ مساعد وذلك عام .3052
البحوث المنشورة :
.1إضافة الذرة الشامية في تصنيع البسكويت المختبري /مجلة بحوث السوق 1111
. 1بحث دراسة تصنيع اللوف المتبري بأضافة الذرة الشامية /مجلة بغداد للعلوم المجلة )4( 1كانون 1112
. 2اضافة حبة البركة الى خلطات بعض المنتجات المخبوزة جامعة كربالء المؤتمر العلمي الثاني/كلية الزراعة
1111
. 4دراسة اضافة الحمص الى اللوف المختبري وتأثيره على ال  glycemic indexمجلة علوم الصناعات
الغذائية والتغذية
 diet of glycemic index of 6 types of Iraqi rice .5مجلة علوم الصناعات الغذائية والتغذية 1114
. 6تصنيع الكيك من طحين الرز العراقي مجلة الكيمياء البيولوجية والعلوم البيئية /جمعية الكيمياء الزراعية
وحماية البيئة /القاهرة/مصر vol.11 )2(: 24_12
.2تصنعي البسكت المخ تبري من طحين التمر/مقبول للنشر/مجلة علوم الصناعات الغذائية والتغذية/القاهرة
المؤتمرات
. 1مشاركة مؤتمر كربالء /جامعة كربالء/المؤتمر العلمي الثاني /مع شهادة تقديرية بحوث الصناعات الغذائية
والتغذية لكلية الزراعة
.1مؤتمر القاهرة /مؤتمر دوليoctober1111/
.2مؤتمر دبي/الجمعية االمريكية للتغذية 1112/1/11_11ANSمع شهادة تقديرية
. 4مؤتمر مستجدات العلوم الطبية واثرها في تحسين جودة الخدمات الطبية للمجتمع/وزارة التعليم العالي طب
الكندي و وزارة الصحة 1116/2/2- 1
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Summary of career profile:
In 1985, Ibtisam AlBaker completed Msc. Degree in nutrition, since she joined
Southampton University in 1982 under the supervision of Dr. David A. York. Carried out
researches in nutrition field; published one of them in Biochemistry Journal, AlBaker was
working in biological research centre for 8 years as a researcher assistant.
In 2003, Albaker moved to the food science department in the college of agriculture,
Baghdad University. As a lecturer assistant, she taught many subjects such as food
processing, dates processing and cereal processing. She also supervised the 4th year student
Bsc. Graduation Project.
In 2010, Albaker was promoted to a lecturer degree. In 2014, she became an
assistant professor.
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