Curriculum Vitae
Name: Nagham Salah Alawadi
Scientific Title: Technician / Teaching
Address: Department of Food Science and Biotechnology. College of
Agriculture / University of Baghdad/ Baghdad –Iraq.
Marital Status: Married
E-mail: nagham_salah78@yahoo.com
Education:
1-B.Sc. College of Agriculture – University of Baghdad. Dept. Food
Technology, June 2000.
2- M.Sc. from Mississippi state University, USA. Department of Food
Science, Nutrition and Health Promotion, December 2016.
General Specialization: Food Science
M.Sc. Thesis Title: An automated study of antioxidant potentials of
polar extract of turmeric as influenced by ultraviolet radiation.
-Date of obtaining the certificate masters from the University of
Mississippi state, USA in 2016/12/09

Work Experience:
-Teaching and Research Assistant at College of Agriculture / University
of Baghdad from; June,2000-2012:
1- Food Technology (practical part 1 and 2).
2- Meat Technology (practical part).
3- Technology Grain, bread and pastries (practical part).
4- Microbiology (practical part).

Activities:
From 2012-2016, I was a student.
التاريخ

النشاطات
الحصول على شهادة معهد اللغة االنكليزي من مركز جامعة والية مسيسيبي/
الواليات المتحدة االمريكية.

00/00/3002

المشاركة في حلقة دراسية بعنوان:
2015/04/01 “Separation and Antimicrobial Efficacy of Proteinaceous Extracts
"of fresh Turmeric
الحصول على شهادة برنامج للتدريب :
Laboratory Safety
بحث قيد النشر في مجلة علمية  /الواليات االمريكية.

2015/01/27
2017-2016

مناقشة اطروحة الماجستير بعنوان:
” An automated study of antioxidant potentials of polar extract of

2016/07/25

”turmeric as influence by ultraviolet radiation
الحصول على شكر وتقدير من رئيس قسم علوم االغذية ,التغذية ,والتعزيز الصحي /
والية جامعة مسيسيبي  /لموضوع بحث الماجستير
2016/08/10 Dr. Evans Marion
,Professor and Head, Mississippi State University
Department of Food Science, Nutrition, and Health Promotion
الحصول على رسالة تهنئة لحصولي غلى شهادة الماجستير من أ .د .تهاني عبد العزيز
الصندوق ,المستشار الثقافي في واشنطن.

2016/08/29

ندوة االعجاز في القران الكريم/كلية العلوم للبنات -جامعة بغداد

2016/11/22

ورشة عمل بخصوص التقيم والترقية العلمية /كلية الزراعة  /جامعة بغداد – قاعة
ابن رشد

2016/12/13

المؤتمر العلمي النسوي الثالث/كلية العلوم للبنات -جامعة بغداد

2016/12/8-7

احتفالية المقامة بمناسبة يوم التربة العالمي/قسم علوم التربة والموارد المائية/كلية
الزراعة -جامعة بغداد
المؤتمر العلمي الثالث لبح وث طلبة الدراسات العليا/جامعة النهرين

2016/12/19
2016/12/22-21

