
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة 

 ةالذاتي ةالسير
 

       أ.م. حامد حسان علي  ـ: مـــــــــاالســ

 1/7/1957   : تاريخ الميـالد 

  عراقي   ية:ـــــــــــالجنس

  متزوج   الحالة الزوجية :

 وتصنيع اللحوم كيمياء:       صــالتـخـص

 أستاذ جامعي :        ةــــــالوظيف

      ادالعراق/ بغد  :  وانـــــــــــالعن

 hamedhassan61@coagri.uobaghdad.edu.iq   كتروني :البريد إالل

 
 

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 1978 الزراعة السليمانية

 1981 الزراعة ةالسليماني الماجستير

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 الجامعي .ثالثا  : التدريس  

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 1987 -1983 اربيل -صالح الدين  كلية الزراعة 1

 1991 -1987 جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات 2

 لحد االن -1992 جامعة بغداد كلية الزراعة 3

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1986-1983 كلية الزراعة -يندجامعة صالح ال مساعدمدرس  1

 2000 -1986 كلية الزراعة -يندجامعة صالح ال مدرس 2

 لحد االن – 2000 كلية الزراعة –جامعة بغداد  أستاذ مساعد 3

mailto:hamedhassan61@coagri.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1994-1984 1تصنيع أغذية  الصناعات الغذائية 1

 2015 -1984 تصنيع لحوم علوم األغذية 2

3 
 لحد االن-1985 مبادئ صناعات غذائية علوم األغذية

4 
 1990 -1988 كيمياء حيوية الصناعات الغذائية

5 
 1990 -1986 كيمياء عامة علوم األغذية + االرشاد الزراعي

وقاية النبات +المحاصيل الحقلية +البستنة  6

 +االقتصاد الزراعي + االرشاد الزراعي
 2015-1986 مبادئ صناعات غذائية

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا   

 

 ت
 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
سي والتوجيه التربوي في التعليم النف اإلرشادندوة 

 الجامعي
 حضور كلية التربية -بغداد 1985

 1986 ندوة االنزيمات في التصنيع الغذائي 2
جامعة صالح  –اربيل 

 الدين

عضو لجنة 

 تحضيرية

 2013 ندوة االغذية التراثية 3
ابو  –كلية الزراعة 

 غريب

عضو لجنة 

 تحضيرية

 حضور ض بغداد الدوليمعر 2013 ندوة البحوث الزراعية 4

5 
واقع تربية االبل في  –الثامنة  الندوة العلمية

 العراق
2013 

كلية  – جامعة بغداد

 الزراعة
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  سادسا  

 داخل الكلية

            علمية داخل وخارج الكلية تقييم بحوث

 2015 -1988بحوث(  10)

القسم في  بحوث تخرج المرحلة الرابعة االشراف على 

 2016 -1986( من 20)عدد 

عام (4)عدد لجنة الجرد  العلمي في القسم 

1986- 2012 
 2013 -1989عضو اللجان االمتحانية 

(من عام 6تقيم علمي رسائل ماجستير )عدد 

2001- 2016 
 

( 8القاء محاضرات في الموسم الثقافي )عدد 

1985 -2012 
 

 

أو تطوير : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع سابعا   

  التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

بعض التغيرات الكيمياوية للحوم الماعز المخزنة  1

 بالتبريد والتجميد

المجلة العراقية للعلوم 

 الزراعية )زانكو(

 

1984 

2 
التغيرات في النتروجين الكلي المتطاير والحوامض 

االمينية الحرة في لحوم الماعز المخزنة بالتبريد 

 والتجميد

المجلة العراقية للعلوم 

 الزراعية )زانكو(

 

1985 

3 
تأثير العمر على بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية 

 الماعز الشبيهه باالنكوراللحوم 

 

المجلة العراقية للعلوم 

 الزراعية )زانكو(

 
1985 

دراسة بعض التغيرات الكيميائية للحوم االغنام  4

 المخزنة بالتجميد

المجلة العراقية للعلوم 

 الزراعية )زانكو(

 

1987 

تأثير طريقة تجميد اللحوم على الصفات التشريحية  5

 وقيم السائل الناضح

 

ة العراقية للعلوم المجل

 الزراعية )زانكو(

 

1987 

دراسة بعض الصفات الكيميائية والنوعية لدهن شحم  6

 االغنام

المجلة العراقية للعلوم 

 الزراعية )زانكو(

 

1988 

 2016 ندوة العلمية الثالثة البحاث النخيل والتمورال 6
كلية  –معة بغداد جا

 الزراعة
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

دراسة مقارنة للزيوت العطرية والراتنجات في اوراق  7

 تبغ جوارته ورانيه وتأثيرها على النوعية

 -مجلة العلوم الزراعية 

 بغداد

1989 

8 
دراسة بكتريولوجية على لحم الديك الرومي االبيض 

 المخزن بالتبريد والتجميد

 

 -مجلة العلوم الزراعية 

 بغداد

1990 

دراسة كيميائية على لحم الديك الرومي االبيض  9
 المخزن بالتبريد والتجميد

 -مجلة زراعة الرافدين 

 الموصل

1991 

10 
 مدينة حمام العليل لتقييم مياه الشرب فيدراسة 

 -مجلة العلوم الزراعية 

 بغداد

1993 

11 
دراسة على بعض الخواص الكيميائية ، الفزيائية 

والمايكروبية لمشروبي الببسي كوال والكوكا كوال 

 المنتجة في مدينة الموصل

 -مجلة زراعة الرافدين 

 الموصل

1994 

دراسة تأثير طريقة التجميد واالنصهار على بعض  12

 فات الكيميائية والبكتريولوجية  للحوم االبقارالص

 -مجلة العلوم الزراعية 

 بغداد

1994 

13 
تأثير طريقة التعبئة في بعض الصفات الكيميائية 

النوعية لدهن االلية وتحت الجلد لذكور االغنام 

 المخزنة بالتجميد

 -مجلة العلوم الزراعية 

 بغداد

2014 

عض الخواص الكيميائية تأثير التخزين بالتجميد على ب 14

 والفيزيائية للحم الدجاج العراقي

المجلة المصرية للعلوم 

 الزراعية التطبيقية

2017 

 البحوث قيد اإلنجازالبحوث قيد اإلنجاز:: 
 تأثير الخزن بالتجميد على بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للحم الدجاج المحليتأثير الخزن بالتجميد على بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للحم الدجاج المحلي       

 

 كتب الشكر:ثامنا   

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 ديرالتق

 السنة الجهة المانحة



 

 

 

 

 

 

 

 والغابات كلية الزراعةعمادة  كتاب شكر 1

 جامعة بغداد

1989 

 1992 جامعة بغداد – كلية الزراعةعمادة  2عدد  كتاب شكر 2

 2010 جامعة بغداد -كلية الزراعةعمادة  2عدد  كتاب شكر 3

 2012 جامعة بغداد -كلية الزراعةعمادة  كتاب شكر 4

 2012 س محافظة بغدادمجل كتاب شكر 5

 2013 جامعة بغداد -كلية الزراعةعمادة  3عدد  كتاب شكر 6

 2013 مكتب رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 7

 2014 جامعة بغداد -كلية الزراعةعمادة  كتاب شكر 8

 2015 النائب حنان الفتالوي كتاب شكر 9

 2016 جامعة بغداد -كلية الزراعةعمادة  كتاب شكر 10

 ات .ــ:اللغ ا  تاسع 

    العربية 

   االنكليزية 

 


