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مقررة دراسات عليا في قسم علوم االغذية 2111 – 2112

 .6المقررات الدراسية التي قام بتدريسها
-1
-2
-3
-1
-5
-6
-2
-8

مبادئ االلبان العامة  /المرحلة الثانية فس قسم علوم االغذية واالنتاج الحيواني
واالقتصاد الزراعي .
هندسة معامل االغذية وااللبان  /المرحلة الثالثة
تصنيع البان  /المرحلة الرابعة
زبد ومثلجات  /المرحلة الرابعة
تصنيع تمور  /المرحلة الثالثة (عملي )
كيمياء البان  /المرحلة الثالثة ( عملي)
تحليل اغذية  /المرحلة الرابعة ( عملي)
معدات تصنيع االغذية  /قسم المككنة  /المرحلة الرابعة

التدريس في الدراسات العليا:
 - 1كيمياء حيوية متقدم (عملي)
 - 2تصنيع البان متقدم
 - 3هندسة معامل االغذية وااللبان متقدم
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2118
 - 2المؤتمر العلمي السابع للبحوث الزراعية  /وزارة الزراعة  /العراق 2119 /
 - 3المؤتمر الدولي الرابع لشعبة الصناعات الغذائية والتغذية  /المركز القومي
للبحوث 2111 /
 - 1المؤتمر العلمي االول لجامعة النهرين 2112 /
 - 5المؤتمر العلمي التاسع للبحوث الزراعية  /وزارة الزراعة  /العراق 2113/
 - 6المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة /جامعة كربالء 2112 /
 - 2المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة /جامعة الكوفة 2112 /
 - 8المؤتمرالسادس لقسم العلوم  /كلية التربية االساسية  /الجامعة المستنصرية /
2115
 - 9الندوة العلمية لقسم علوم االغذية /كلية الزراعة  /جامعة بغداد 2115 /
دورة بايو تكنلوجي والنانوتكنلولوجي  /مركز التطوير والتعليم المستمر /
- 11
جامعة بغداد  /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2116 /
مؤتمر جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية  /مصر 2116 /
- 11

 .11االنشطة العلمية االخرى
عضوة في اللجان ادناه:
 - 1اللجنة العلمية في قسم علوم االغذية
 - 2اللجنة االمتحانية في قسم علوم االغذية
 - 3لجنة تحديد االسعار في معمل االلبان  /كلية الزراعة  /ابو غريب
 - 1اللجنة التحضيرية والمشرفة على فعاليات يوم الجامعة الخاص بمعرض كلية الزراعة
 - 5لجنة وضع اسئلة االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا
 - 6لجنة تصحيح دفاتر االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا
 - 2اللجنة التحضيرية للمعرض السنوي لقسم علوم االغذية
التعاون مع الوزارات والمؤسسات االخرى:
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 - 1تعاون مشترك مع وزارة العلوم والتكنولوجيا لغرض انجاز بحث مشترك
 - 2التعاون مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في تقيم مواصفة قياسية
 - 8لجان االستالل التي شاركت فيها كرئيسة وكعضوة 5 :

 .11عضوية الهيئات العلمية المحلية او الدولية
عضو في جمعية صيانة المصادر الوراثية و البيئية

 .12الكتب المؤلفة او المترجمة او المنشورة حصرا

 .13االبحاث المنشورة حصرا
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Study the effects of some heat
treatments on cows and goats
milk allergy.
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لجبن التشدر
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International conference,
"Innovation in Food Science
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Challenges", NRC,Cairo, 27-29
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تنقية توصيف اليبيزات الخاليا متعددة االنوية
( )Polymorphonuclear
المعزولة من حليب االبقار المصابة بالتهاب
الضرع
تاثير اضافة الثوم والكرفس في التحلل الدهني
لجبن التشدر المصنع من حليب ذو محتو
عالي من الخاليا الجسمية
دراسة امكانية استعمال الصبغة المستخلصة
من الرمان في تلوين بعض منتجات االلبان
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استعمال المركبات الفالفونويدية المستخلصة
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Food Inde. And nutr. Scienc.
J. (2011) 1 (1) 59 – 69
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تاثير الكايتوسان في الخواص الفيزيوكيميائية
والمايكروبيولوجية والحسية للحليب الخام
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