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 لوريوسبكا

 

 30/6/1984 الزراعة بغداد

 13/12/1994 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 29/6/2005 الزراعة بغداد

    أخرى

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي .

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي .

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

 ومستمرة  25/1/1995 بغداد كلية الزراعة 1

2    

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1995 مبادئ الصناعات الغذائية علوم األغذية 1

 1996 احياء األغذية علوم األغذية 2

 1997 كيمياء األغذية -احياء األغذية علوم األغذية 3

 1998 كيمياء األغذية -احياء األغذية علوم األغذية 4

 1999 كيمياء األغذية -التقنية الحيوية علوم األغذية 5

 2000 التقنية الحيوية علوم األغذية 6

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

-14/1/1985 كلية الزراعة م.مهندس زراعي 1

 27/2/1999 -25/1/1995 كلية الزراعة مدرس مساعد 2 13/12/1994

 -27/2/1999 ية الزراعةكل مدرس 3

 18/10/2008 كلية الزراعة استاذ مساعد 4 18/10/2008

 2012-2006 كلية الزراعة مقررية قسم علوم األغذية 5

 2016 كلية الزراعة استاذ 6



 

 

 

 

 

 

 

 

  2005 التقنية الحيوية علوم األغذية 7

 2006 مبادئ الصناعات الغذائية / التقنية الحيوية البستنة/ علوم األغذية 8

 مبادئ الصناعات الغذائية / التقنية الحيوية االرشاد الزراعي 9

 

2007 

 التقنية الحيوية علوم األغذية 10

 مسارات ايضية  

 اللغة األنكليزية

2008-2009-2010 

- 2015- 2018 

 ولحد اآلن 2016

 ولحداآلن 2016 فصل حيوي  علوم األغذية 11

 

 :ف عليهاالتي أشر( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا : 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 
Kluyveromyces marxianus

Yeast Extract

 علوم األغذية والتقانات االحيائية

 ماجستير

2009 

2 

Aspergillus oryzae

 علوم األغذية والتقانات االحيائية

 ماجستير

2012 

3 Lactobacillus 

plantarumPediococcus acidilactici

 دكتوراهعلوم األغذية / 

 

2016 

4 Nattokinase

Bacillus subtilis 

 2017 ماجستيرم األغذية /علو



 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 علوم األغذية /ماجستير 5

6 
Salvia hispanica L.

 2018علوم األغذية /ماجستير

7 Salvia 

hispanica

 2018علوم األغذية /ماجستير

8 Tannase2018علوم األغذية /ماجستير 

9 
Aspergillus terreusMD10-3(0)

 2019 علوم األغذية /ماجستير

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا : 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد  ةــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 قاعات فندق عشتار شيراتون 10/1996/ 24-22 المؤتمر الكيميائي العربي العاشر 1

 العراق -بغداد

 بوستر

 معهد الهندسة الوراثية 2009 المؤتمر العلمي الثاني  2

 والتقانات االحيائية

 بوستر

المؤتمر العلمي الثاني لمركز  3

 حوث التقانات االحيائيةب

 القاء بحث جامعة النهرين 12/12/2010

المؤتمر العلمي الثاني لكلية  4

 الزراعة جامعة  كربالء

 بحث جامعة كربالء 10-11/12/2012

 احتفالية اليوم العالمي للغة العربية 5

 

 مشاركة قاعة ابن رشد/ كلية الزراعة 18/12/2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 ة العربيةاحتفالية اليوم العالمي للغ 6

 

 مشاركة قاعة ابن رشد/ كلية الزراعة 18/12/2015

الندوةالعلمية عن كنوز الثروة  7

 النباتية

 القاء محاضرة قاعة ابن رشد/ كلية الزراعة 14-15/12/2015

 حضور قاعة ابن رشد/ كلية الزراعة 6/3/2016 ورشة عمل البذور صناعة 8

المؤتمرالعلمي الدولي الثالث  9

 الصحية والطبية للتخصصات

قاعة درب الموسوي/وزارة  23-24/3/2016

 الصحة

 حضور

حلقة نقاشية بعنوان )العوامل  10

المؤكسدة ومضادات األكسدة في 

النظام الحياتي( كلية العلوم 

 للبنات/وحدة التعليم المستمر

 حضور كلية العلوم للبنات 26/4/2016

الندوة العلمية )التعريف بالكائنات  11

رة وراثيا  والتحري عنها المحو

 (RT-PRCبطريقة   

 حضور جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات 14/12/2016

 احتفالية اليوم العالمي للغة العربية 12

 

 مشاركة قاعة ابن رشد/ كلية الزراعة 18/12/2016

المؤتمر العلمي الثالث لبحوث  13

 طلبة الدراسات العليا

 حضور لية العلومجامعة النهرين/ ك 21-22/12/2016

 احتفالية اليوم العالمي للغة العربية 14

 

 مشاركة قاعة ابن رشد/ كلية الزراعة 18/12/2017

15 Third International 

conference on Food 

Agriculture and 
Environmental Sciences 

(ICFAES 2019) 

19-20/4/2019 Middle east association 

of computer science 

and Engineering 

Tunis 

 مشاركة

16 The 2nd International 

Scientific Conference of 

Applied Biotechnology 

مركز بحوث التقانات  3-4/4/2019

 األحيائية/ جامعة النهرين

 حضور

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

  لرسالة ماجستيرتقويم علمي 

Study of some antioxidant compounds in 

some plants 

 4/1/2016كلية العلوم /الجامعة المستنصرية في 

 Medicalفي  PCRدورة تطبيقات تقنية  

Biotechnology/  مركز بحوث التقنيات

 (2010)االحيائية/جامعة النهرين 

 تقويم بحوث للترقية لكلية الزراعة/جامعة واسط

30/5/2010 

 حوث لكلية الزراعة / جامعة تكريتتقييم ب

12/4/2010 
 تقويم بحث للتعضيد 

المحتوى الغذائي والكيميائي لمستخلص اوراق نبات 

وفعاليته المضادة  Taramira(Eruca sativa)الجرجير 

 تجاه بعض األنواع البكتيرية.

 26/4/2016مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في 

 مناقشة رسالةالماجستير 

Fibrinolytic activity of nattokinase 

produced from local isolate of Bacillus 

spp. 

 سمية علي حمود

 26/5/2016كلية العلوم/ جامعة بغداد 

 مناقشة اطروحة دكتوراه

 

 8/10/2015 سمر صالح قاسم

 حضور حلقة نقاشية بعنوان 

العوامل المؤكسدة ومضادات األكسدة في النظام 

 الحياتي

 26/4/2016العلوم للبنات كلية 

 تقويم بحث 

-Lتحديد الظروف المثلى الستخالص انزيم 

Asperginase  المنتج من عزلة محلية منErwinia 

caratovoraAH88  وتنقيته جزئيا  ودراسة بعض

 تطبيقاته

المؤتمر العلمي الرابع)الوراثة والبيئة( لجمعية صيانة 

 31/1/2016المصادر الوراثية والبيئية العراقية 

 

تقويم بحوث ترقية في جامعة البصرة /كلية الزراعة 

 20/12/2015في 

 مناقشة اطروحة دكتوراه

انتاج حامض الكلوتاميك من عزلة محلية من بكتريا 

Bacillus subtilis   وامكانية تحسين انتاجيتها وراثيا 

 5/6/2016ايمان جابر جاسم 

حمود كابس علمي  في جامعة االنبار للطالب حسام م

 22/10/2013رشيد في 

عضو في لجنة استالل لتقييم البحوث لترقية د.جاسم محمد 

 20/9/2015عودة في 

لتحضير اغذية  تقويم البحث )استخدام خلطات جديدة

 8-6فطام محلية( الى المؤتمر العلمي النسوي الثالث 

 2016كانون األول/

 تقويم بحث 

 Saccharomycesتقويم القدرة التخمرية لخميرة الخبز 

cerevisiae  وتأثير الملح المضاف على نفاشية الصمون

 المنتج.

المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك 

15/2/2015 

تقويم رسالة ماجستير)الكشف عن السموم المعوية 

Enterotoxins  للمكورات العنقودية الذهبية

Staphylococcus aureus  في الحليب وبعض

 جامعة بغداد/ كلية الزراعة(  / منتجاته

18/12/2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تقويم بحث

في جبن المونتري  Penicilliumالحد من نمو عفن 

 واطالة عمره الخزني باستعمال األوزون

المؤتمر العلمي الرابع)الوراثة والبيئة( لجمعية صيانة 

 24/12/2015 المصادر الوراثية والبيئية العراقية

جستير  للطالبة لتقديم بحث للما proposalاشراف 

 2016رؤى نايف عبدهللا 

عضو في لجنة االمتحان الشامل للطالبة زينة اديب 

 2/10/2016حسن  

عضو في لجنة استالل لتقييم البحوث لترقية عفاف عبد 

 20/12/2015الرحمن في 

 

تكليف من القسم في لجنة لبيان مدى اعتمادية المجالت 

 (27/4/2015في728العالمية للترقيات  العلمية )

لتقديم بحث للماجستير للطالب  proposalاشراف 

 2016احمد سعد نوشي 

تقويم اطروحة دكتوراه من جهاز األشراف والتقويم 

 العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   Acetobacter xylinumانتاج السليلوز من بكتريا  

لدم في وتحديد فاعليته في حفظ األغذية ومعايير النمو وا

 الجرذان النامية

 8/3/2015في  884ج ع س/ق/

لتقديم بحث للدكتوراه للطالبة  proposalعضوية 

 2016رؤى جاسم  كاظم 

 

 

عضو في لجنة استالل لتقييم البحوث لترقية الدكتورة 

 لميس ثامر الحديدي

 تقويم بحث للنشر في مجلة العلوم الزراعية العراقية

 22/1/2017/ر في 6رقم البحث 

 دراسة تأثير المستخلص الكحولي ألوراق نبات الينكي دنيا

Eriobotrya japonica  على بعض العزالت البكتيرية

 وبعض الصفات الكيميائية للحم البقر.

تقويم رسالة ماجستير)المعالجة البايولوجية لمياه 

الصرف الصحي ومياه معامل األغذية الزالة المعادن 

محلية( جامعة بغداد/  الثقيلة باستعمال عزلة فطرية

 كلية الزراعة

25/12/2016 

تقويم بحث للنشر )دراسة الظروف المثلى الزالة العناصر 

(  Aspergillus nigerالمعدنية الثقيلة باستعمال الفطر 

 المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك 

 5/1/2017في  1العدد 

من جهاز  528/2016فحص طلب تسجيل اختراع 

قييس والسيطرة النوعية )توظيف الكتلة االحيائية الت

كمعززات غذائية  Aspergillus oryzaeللفطر 

طبيعية امينة بيئيا  وصحيا  للوسط الزرعي المعد 

 (...الخ 

 12/12/2016في  6814العدد

مناقشة طالب الماجستير احمد سعدون عبيد في رسالته 

 الموسومة

من بكتريا  Nattokinase)انتاج وتنقية وتوصيف انزيم 

Bacillus subtilis  )واستخدامه في التصنيع الغذائي 

5/1/2017 

مناقشة طالبة الماجستير زهراء علي مزهر في رسالتها 

 الموسومة

)انتاج البكتريوسينات من بعض انواع بكتريا حامض 

 االكتيك ودراسة خواصها وتطبيقاتها( 

15/3/2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

مناقشة طالب الماجستير محمد احمد طه  في رسالته 

 الموسومة

المعالجة البايولوجية لمياه الصرف الصحي ومياه معامل 

األغذية الزالة المعادن الثقيلة باستعمال عزلة بكتيرية 

 محلية

20/2/2017 

 

 a study of the antioxodizingتقويم بحث للنشر )

and inhgibiting effectsa of the alcoholic 

extract of sage Salvia officinalis on 

microorganisms 16/5/2018( في 

 مناقشة رسالة الماجستير 

انتاج حامض الكوجك من عزلة محلية من عفن 

Aspergillus flavus 

 14/1/2018للطالبة زينب علي مزهر في 

 

 

 

 

 م الوقاية ندوة فسحضور 

2/5/2017 

 جامعة بغداد/ كلية الزراعة

ندوة تشخيص األحياء المجهرية بالطرائق التقليدية 

 والجزيئية

15/5/2017 

 قسم علوم األغذية/كلية الزراعة / جامعة بغداد

تقييم رسالة الماجستير الموسومة )استخالص وانتاج النشا 

التغليف  المقاوم من بعض المصادر النباتية واستخدامه في

 الدقيق للبادئات العالجية(

29/5/2017 

 جامعة البصرة/ كلية الزراعة/ وحدة الدراسات العليا

لجنة مراقبة ومقابلة الطلبة المتقدمين للدراسات العليا 

 ألداء االمتحان التنافسي

22/6/2017 

 جامعة بغداد/ كلية الزراعة

 

ة المشاركة في ندوة المعالجة الحيوية لمخلفات صناع

 األغذية

 قسم علوم األغذية/ كلية علوم الهندسة الزراعية

3/4/2018 

المشاركة في ندوة الطرق التقليدية والجزيئية 

 لتشخيص األحياء المجهرية

 قسم علوم األغذية/ كلية علوم الهندسة الزراعية

15/5/2017 

لتقديم بحث للماجستير للطالبة نادية  proposalعضوية 

 18/11/2018فريد حسن 

لتقديم بحث للماجستير للطالب سهاد  proposalعضوية 

 19/11/2018خالد محمد 

 المشاركة في ندوة سالمة األغية في المطاعم

 قسم علوم األغذية/ كلية علوم الهندسة الزراعية

18/4/2018 

 المشاركة في ندوةالتسمم الغذائي :القاتل الصامت

ة قسم علوم األغذية/ كلية علوم الهندسة الزراعي

13/11/2018 

المشاركة في ندوة الدورالحيوي والتغذوي 

للمستخلصات النباتية. قسم علوم األغذية/ كلية علوم 

 14/4/2019الهندسة الزراعية 



 

 

 

 

 

 

 

 

لتقديم بحث للماجستير للطالبة منال  proposalعضوية 

 15/7/2019خالد عبد 

سربيل  لتقديم بحث للماجستير للطالبة proposalعضوية 

 15/7/2019خالد صالح 

لتقديم بحث للماجستير للطالبة نور  proposalعضوية 

 15/7/2019عباس حنظل 

لتقديم بحث للماجستير للطالبة ميادة  proposalعضوية 

 15/7/2019عيسى حسن 

لتقديم بحث للماجستير للطالب زيد  proposalعضوية 

 21/7/2019حسين محمود 

ث للدكتوراه للطالب لتقديم بح proposalعضوية 

 26/2/2019عادل تركي موسى 

لتقديم بحث للدكتوراه للطالبة  proposalعضوية 

 18/3/2019ميسون ظافر هادي 

لتقديم بحث للدكتوراه للطالبة  proposalاشراف 

 25/3/2019اسراء عبيد جياد 

  Moodleالمشاركة في دورة التعليم االلكتروني ببرنامج 

ر/ كلية علوم الهندسة الزراعية/ وحدة التعليم المستم

 14/1/2019جامعة بغداد 

تقييم رسالة ماجستير لكلية الزراعة/جامعةالبصرة 

1/11/2018 

عضو لجنة استالل د. ايمان حميد االنباري 

26/6/2019 

 13/12/2018مناقشة طالب الدكتوراه رائد سعيد خضير 

 كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغداد

لبة الدكتوراه بيداء حافظ محمد مناقشة طا

18/10/2018 

 كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغداد

 مناقشة طالبة الماجستير نور محمد اسماعيل 

 كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغداد

23/12/2018 

 

 مناقشة طالبة الماجستير سميرة خليل ابراهيم 

 دكلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغدا

13/1/2019 

 Medicinal Chemistryتقييم بحث لمجلة  

research(MCRE) (MCRE-D-19-00399) 

15/6/2019 

 تقييم بحثين لمجلة علوم الزراعة العراقية

18/8/2019 

 مناقشة طالب الماجستير سهاد خالد محمد 

 كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغداد

30/9/2019 

من جهاز  306/2019فحص طلب تسجيل اختراع 

 2/7/2019التقييس والسيطرة النوعية 

عضو في لجنة االمتحان الشامل للطالب محمد مظفر 

 29/10/2019خليل 

عضو في لجنة االمتحان الشامل للطالب ماهر رشيد 

 30/10/2019سلمان 

لتقديم بحث للماجستير للطالب  proposalاشراف 

 24/10/2019مهند حكيم سلمان 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليملمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: ا

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 III

 

 1

1993



 

 

 

 

 

 

 

 

2 Amylases of Aspergillus niger and Rhizopus 

oryzae. I. Partial purification of enzymes. 

The Iraqi Journal for 

Agricultural Sciences 

Vol.28, 

No.2,1997 

3 Amylases of Aspergillus niger and Rhizopus 

oryzae. 

II. Basic characteristics. 

The Iraqi Journal for 

Agricultural Sciences

Vol.28, 

No.2,1997

4 Amylases of Aspergillus niger and Rhizopus 

oryzae. 

III. Enzymes utilization in breadmaking  

The Iraqi Journal for 

Agricultural Sciences

Vol.28, 

No.2,1997

5  

6 Chemical composition and baking quality 

affected by new cultivars in Iraq. 

The Iraqi Journal for 

Agricultural Sciences

Vol.28, 

No.2,1997 

 7 
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الجائزة أو شهادة  الشكر أوكتاب  ت
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الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة   25/5/2017في  1570 17

 النوعية
2017 
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