السيره الذاتيه
الصورة

ابتهاج مصطفى حكيم

االســــــــــــم :

تاريخ الميـالد 1791 /1/ 25 :
الحالة الزوجية  :متزوجة
عـــــ دد األوالد :

2

الديـــــــــــانة  :مسلم
علوم االغذية والتقانات االحيائيه

التـخـصــص :
التخصص الدقيق:
الوظيفة

كيمياء اغذية

 :تدريسي

الدرجة العلمية :

استاذ مساعد

عنوان العمل  :علوم االغذية والتقانات االحيائيه  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد

البريد إاللكتروني abdslman2009@yahoo.com :

أوال ً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

الزراعة

1111/7/1

املاجستري

بغداد

الزراعة

0225/4/6

الدكتوراه

بغداد

الزراعة

0215/8/12

-

أخرى

-

-

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
الوظيفة

ت

الجهة

الفترة من  -الى

1

م  .مهندس زراعي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

0225- 0220

0

مدرس مساعد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

0211- 0226

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

0215- 0211

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

0216- 0215

3
4

مدرس

استاذ مساعد

5
6

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية الزراعة

الجامعة
بغداد

الفترة من  -الى
0216- 0225

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت
1

القســـم
قسم احملاصيل احلقلية

املـــــادة
مباديء احياء جمهرية  /اجلزء العملي

السنـــــة
0225- 0220

0

قسم علوم االغذية

احياء اغذية  +كيمياء اغذية  /اجلزء العملي

0221 - 0226

3

قسم علوم االغذية

احياء اغذية  +كيمياء اغذية /اجلزء العملي

0210 - 0212

4

قسم علوم االغذية

احياء اغذية  +كيمياء اغذية  /اجلزء العملي

0214 - 0213

5

قسم علوم االغذية

كيمياء اغذية  /اجلزء العملي

0215- 0214

6

علوم االغذية

كيمياء اغذية  +سيطرة نوعيه /اجلزء النظري +العملي

0216- 0215

7

قسم علوم االغذية

كيمياء اغذية  +مباديء صناعات غذائية  /اجلزء النظري

0216- 0215

خامساً :المؤتمرات والندوات العلمية لعام 2112- 2115
العنوان
 - 1تدوير النفايات واثرها في
حماية المستهلك
 - 0كيفية كتابة التقيم الذاتي
واعداد هوية خبير دولي
 - 3اليوم العالمي للغة العربية
 - 4المشاكل التي تواجه
صناعة االلبان في العراق
وسبل النهوض في
الصناعة
 - 5نظام GLP

القسم
جامعة بغداد /مركز
التطويروالتعليم المستمر
جامعة بغداد  /كليه الزراعة  /قاعة
ابن رشد
جامعة بغداد  /كلية الزراعة /قسم
علوم االغذية بالتعاون مع قسم
العلوم االساسية
جامعة بغداد /كلية الزراعة /قسم
علوم االغذية

جامعة بغداد /كلية الزراعة  /وحدة
التعليم المستمر
 - 6دور التعليم الفعال في بناء جامعة النهرين  /كلية التقنيات
الحيوية التطبيقية  /وحدة االرشاد
شخصية الطالب
النفسي والتوجيه التربوي
Institute of International Impact of predatory - 7
Education
publishing on
Research Quality
جامعة بغداد  /كلية الزراغة
 - 8يوم التربة العالمي

الموعد
0215/12/08

النوع
ندوة

0215/10/1

ورشة عمل

0215/10/17

ندوة

0216/1/13

ندوة

0216/12/07

ورشة عمل

0216/11/ 01

ندوة

November
1,2016

ورشة عمل

0216/10/11

ندوة

 - 1بحوث الدراسات العليا
ثمرة االبداع وركيزة
المستقبل

0216/10/01

جامعة النهرين  /كلية العلوم

المؤتمر العلمي
الثالث لبحوث
طلبة الدراسات
العليا

 - 6عدد اللجان الدائمة والمؤقته التي تمت المشاركة بها خالل فترة 0216- 0215

-1
-0
-3
-4

اسم اللجنة
اللجنة االمتحانية
لجنة الجرد السنوي
لالجهزة
لجنة استالل
لجنة اجتماعية

النوع
دائمة
دائمية
مؤقتة
دائمية

التاريخ
0216- 0215
– 0215/10/14
0216/1/31
0216/4/17
0217- 0216

عاشراً :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقديرلعام .2112- 2115
ت

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير
جلان امتحانيه
شهادة تقديريه عدد()0

اجلهة املاحنة

السنة

جامعة بغداد /عمادة كليةالزراعة 0216- 0215
جامعة بغداد /عمادة كليةالزراعة 0216- 0215

البحوث المنشورة
 - 1الفعالية التثبيطيه لمستخلص نبات الكجرات على بعض االحياء المجهريه /مجلة العلوم الزراعية
العراقية ) 0228 ( 141- 134 : ) 6( 31 /

 - 0تاثير مستخلصات بذور الكزبرة في نمو بعض االحياء المجهرية ودورها في نمو بعض االحياء
المجهرية ودورها في اطاله مدة حفظ اللحم  /مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية 0212 )3( 12

 - 3تأثيرمستخلصات قشور الرمان على تثبيط نمو بعض االحياء المجهرية وتقليل اكسدة الزيوت النباتية
/مجلة ديالى للعلوم الزراعية ) 0211( 640- 631 : )0( 3
 - 4تأثير مستخلصات بذور الحلبة في نمو بعض انواع البكتريا ودورها في اطاله مدة حفظ اللحم  /مجلة
مركز بحوث التقنيات االحيائية 0210 )0( 6

 - 5تنقية وتوصيف مثبطات الفا – اميليز لعاب االنسان من محصول الشعير  /مجلة العلوم الزراعية
العراقية ( قيد النشر ) 0216/0/03

 - 6دراسة تأثير مثبطات االلفا اميليز المعزول من مصادر نباتية في نمو بعض االعفان  /المجلة العراقية
لبحوث السوق وحماية المستهلك 0216

C.V
Name: Dr. Ibtehaj Ms. Hakeem
Date of Birth: 25/1/1978
Religion:

Muslim

Martial statues: Married
No. of children: 2
Specialization: food chemist
Position:.
Scientific Degree: Assistant Professor
Work Address: food Sci. Dept., College of Agric., University of Baghdad, Iraq.
Work Phone:
Mobile:
E-mail: abdsalman2009@ yahoo.com

First,

Scientific Certification:

Degree science

University

College

Date

B.Sc.

Baghdad - IRAQ

Agriculture

1111

M.Sc.

Baghdad - IRAQ

Agriculture

0227

Ph.D.

Baghdad - IRAQ

Agriculture

0215

Second,

Career:

No.

Career

Workplace

From -To

1

Demonstrator

Dept. of food Science

2002-2004

0

Assistant Lecturer

Dept. of food Science

2004-2011

3

Lecturer

Dept. of food Science

2011-2015

4

Assistant Professor

Dept. of food Science

2015-2016

5

Third,

University Teaching.

No.

University

1

Baghdad

The (Institute / College)
College of Agriculture

From -To
Since 2002

Fourth, Courses Which You Teach:

No.

Department

Subject

Year

1

Dept. of food Science

Principle of food indastry

2002

2

Dept. of food Science

Food chemistry +Food microbiology

2003

3

Dept.
of food Science
SciencScience

food chemistry+Food microbiology

2004

4

Dept. of food
SciencScience

food chemistry+Food microbiology

2005

5

Dept. of Soil Science

food chemistry+Food microbiology

2006

6

Dept.
foodScience
Dept. of
of Soil
Science

foodSoichemistry
chemistry+Food microbiology
chemistry

- 2014

7

Dept. of foodScience

Food chemistry + Principle of food

2015

indastry

8

Dept. of foodScience

Principle of food industry+ Food

10

Fifth
No

2016

chemistry

Fulfilled and published research projects
Research Title

Place of Publication Year

.
1

Antimicrobial activity of hibiscus subdariffa
extract on some microorganism

Iraqi J. of Agric. Sci.
2008
39(6):134-141

Effect of coriandrum sativum seed extracts on some
microorganisms and their role in prolonging the shelf
life of meat

j. of Tikrit Univ.
10(3)

3

The Effect of Trigonella Foenum _Graecum seed
extract on some bacteria species and their role in
prolonging the shelf life of meat

5th.Scientific
Conference SR.
1 ( 1 ):137-147.

4

The effect of pomegranate peel extract on inhibition
growth of some microorganisms and oxidation of
vegetables oil.

Diyala J. of Agric.
Sci. 3 ( 2 ):631-642.

2

5

Study the effect of α-amylase inhibitors isolated
from plant sources on some Mold.

Twelfth,

languages:

Iraqi J. of Market
Researchand
consumer ortection.

2010

2012

2011

2016




Arabic
English

