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 مكارم علي موسىـم :   ـــــــــاالســ

 كيمياء  وتصنيع الحبوبص:   ــالتـخـص

 تدريسيه: ــــــالوظيف

 استاذ مساعد الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد كلية الزراعةعنوان العمل :  

 makaremali37@yahoo.comالبريد إاللكتروني :

 المؤهالت العلمية

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1991 الزراعة بغداد

 1999 الزراعة بغداد املاجستري

 الدكتوراه

 

 7002 الزراعة بغداد

 

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

 السنـــــة املـــــادة القســـم

 7010-1999 تكنولوجيا احلبوب علوم االغذية 

 7010-1999 تصنيع خبز ومعجنات علوم االغذية 

 7012-7009 كيمياء حبوب متقدم علوم األغذية 

 7010-7009 تصنيع حبوب متقدم علوم األغذية 

 1991-1991 تصنيع اغذية علوم األغذية           

 1991-1991 تصنيع متور علوم األغذية   
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 A21b5/06 التصنيف الدولي   8934براءات االختراع:براءة اختراع الرقم 

 الرسائل واالطاريح التي اشرف عليه

دراسة الصفات الوظيفية للبيتاكلوكان المستخلص من الشعير المحلي و 1

 ضافته على صفات خبز اللوف ٳثيرتأ

 ودراسةخواصهالتغذويةوالريولوبيهتدعيم طحني اخلبز 7

 دراسة اخلواص الوظيفية واملناعيه ملركزات بروتينات خنالة احلنطة ومتحلالتها3

 املؤمتر الدولي التاسع لسالمة االغذيه   دبي االمارات

 6102املؤمتر العلمي الثالث  جامعة القاسم اخلضراء 

 املؤمترات والورش

 حبث بغداد/املريديان 1999 مؤمتر منظمة االكوا 1

 لسالمة االغذيه   دبي االمارات السادس املؤمتر الدولي 2

 6102املؤمتر العلمي الثالث  جامعة القاسم اخلضراء 

 

 حبث امارة دبي   7017

 حبث  جامعة الكوفة 7010 مؤمتر تطوير اليات التعليم اجلامعي واهلندسة 3

 حبث االردن–عمان  7010 املؤمتر االردني للتغذية 4

 حبث  سوريا -محص 7010 املؤمتر الدولي  الثاني للصناعات الغذائية 5
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 املؤمتر الدولي الرابع للصناعات الغذائية والتغذية  6

 

 والتقانة اإلحيائية

 حبث مصر-القاهرة 7010

2 

9 

 

 املؤمتر العربي الرابع للتغذية 

 

 

 

 الغذائيةوالتغذي والتغذية

 حبث  عمان-االردنيةاجلامعة  7011

جامعة  املؤمتر االول للتقنيات احلديثة يف االنتاج النباتي احليواني  9

 الكوفة

  العراق

االمارات  -امارة دبي 7011 املؤمتر الدولي السابع لسالمة االغذية 9

 العربية

 حبث

 حبث جامعة البصرة  العراق 7017 املؤمتر العلمي الثاني للعلوم الزراعية 10

 املؤمتر الثاني للتقنيات احلديثة يف اإلنتاج النباتي  11

 واحليواني

 حبث جامعة الكوفة 7017

17 

11 

 املؤمتر السنوي لوزارة الزراعة

 مؤمتر التقنيات احلديثة لالنتاج النباتي واحليواني

 

 العراق 7017

 جامعة الكوفة

  حبث

  

  

  

 حبث

 حبث العراق/وزارة الزراعة 7017 العلميةاالولىللمعاشباملصادرالوراثيةالوراثيةالوراثيةللمعاشبالورشة  13

 

 

 

 

 

 

 

 البحوث املنشوره

 امكانية استخدام سحالة الرز يف تصنيع اخلبز1

اجمللة العربية للصناعات 

 الغذائية

 

 للصناعاتالغذائية الغذائية

1999 

جملة العلوم الزراعيةالعراقية  استخدام طحني الرز يف تصنيع اخلبز7

 العراقية

1990 

 1999 جملة العلوم الزراعية العراقية حتضري البسكت باستخدام خليط من طحني كل من احلنطة والذرة البيضاء3

 1992 جملة العلوم الزراعية العراقية دراسة بعض الصفات احلسية  والتغذوية للخبز4

 7004 جملة كلية تربية  البنات دراسة جودة الطبخ الصناف من الرز1

تقويم سلوك أصناف من العصفر للزراعةالشتوية والربيعية تحت  6

 املنطقة الوسطى من العراق ظروف المنطقةالوسطى من العراق

 7007 جملة العلوم الزراعية العراقية

الكشففففففففوادفففففففف االبفففففففففلاااالد ولفففففففف ا ففففففففف ا فففففففف ل اال ففففففففف ا اا  ففففففففلاال فففففففففو   ا7
لالكحلل فففف ا ففففف ا   ففففف يا  فففف ا ففففف  ماا ح فففففو االب   لصففففوماالبو  ففففف ا

 .البجه   

 

 7010 جملة االنبار للعلوم الزراعية
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 7003 جملة العلوم الزراعية العراقية تصنيع البسكت باستخدام مزيج طحني احلنطة والذرة البيضاء9

بف ايحف  اا Loafتاثري االصـابة حبشـرة السـونة علـى قابليـة تصـنيع اخلبـز        9
االحني اا

 

 كلية تربية بناتجملة 

 

7010 

ا ا ف اد ةف ابح فلااحففوب االدو  فخا ف ان ولف االحنيفف ابف اكف ابفف ا01
ا.حجماح  االحني البلاة االنبلا

 

املؤمتر الدولي الرابع 

للصناعات الغذائية والتغذية  

املركز القومي للبحوث 

 مصر -القاهرة

7010 

الدص اا ب  زا   ااصنوواالحني االنودب االبحل  ا و   ااماجهوز00
 الكلبل لك ا  اال و  ادول اا اا 

جملة مركز حبوث التقانات 

 االحيائية  جامعة النهرين

7010 

 7003 جملة العلوم الزراعية العراقيةا و   ا   بو االش شادلىانلد  اال  ز)االصبل ا(ا01

ااهب  ا قا  ابح لااالكلل   اكال  ادلىاجلاةااليح  01
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

الثاني املؤمتر الدولي 

للصناعات الغذائية والتقانة 

 سوريا -االحيائية محص

7010 

الكشفففففففوادففففففف االبففففففففلاااالد ولففففففف ا فففففففف ا ففففففف ل اال فففففففف ا اا  فففففففلاال ففففففففو   ا01

الب   لصففففوماالبو  ففففف الالكحلل فففف ا ففففف ا   ففففف يا  فففف ا ففففف  ماا ح فففففو ا

االبجه   

جملةاالنبار للعلوم الزراعية 

7010 

 

االبح لااالغ ا  ال  ل االزد  ل  ول  هاالبضواةال ح و االبجه   اا01
 

املؤمتر الدولي الثاني 

للصناعات الغذائية والتقانة 

 محص سوريا–احليوية 

7010 

 تاثير اضافة هالم الكايتوسان على الصفات الريولوجية16

 والحسية والخزنية لخبز اللوف

ا

 7011 جملة دياىل للعلوم الزراعية
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 فففو   ااضففففو  اب ففففحلناالكو  ل ففففو ادلفففىاالصففففدوما فففف اةو ل فففف ا جلففففاا07

اال  زلصدو ه

 7011 جملة كلية الرتبية االساسية

لا ا ف اد  فف ااHPLC صف ا فف ل   اكلفل  ن  احنيفف اال  فزا  قن فف ا01

ا و   االجلاةباجزاؤها 

جملة جامعة الكوفة للعلوم 

 الزراعية

 

جملة املركزالعربي اال ز  اد بهوا ول قل االاالحل ب ح   االق ب االغ ا   ال  ل  نوما09

 للتغذية/البحرين

 

Effect of Infection by Sunn on Semolinaا

11 Quality Parameters of Durum Wheatا
 القيمةالغذائيةلسحالةالرزواستخدامهافيتدعيمالخبز

 

تحضير مركز بروتيني من نخالة الرز ودراسة 

في تدعيم النودلز                              صفاتهالوظيفيةواستعماله 

 مكارم علي موس

ا

جملة جامعة تكريت للعلوم 

 الزراعية

 مؤمترجامعة الكوفة

 

جملة جامعة تكريت للعلوم 

 الزراعية

 

 

7011 

 

7017 

Effect of adding barely beta glucan to wheat flour on 

rheological ,sensory properties 

 Preparation rice bran protein concentrate,studing its 

functional properties and use it in pastaا

جملة جامعة البصرة للعلوم 

 الزراعية

 

جملة جامعة تكريت للعلوم 

 7017الزراعية

 

جملة العلوم الزراعية العراقية 

7017 

7017 

 

7017 

 

 

77Preparation rice bran protein concentrate, studying 

its functional properties and use it in, pasta (noodles)  

preparation 

 

جملة جامعة تكريت للعلوم 

 الزراعية 

 

 جملة العلوم الزراعية العراقية

7017 

 

7017 

ا فف   ااال   وكللكففو ابففف ان ولفف االشفف   ال قفففل ماصففدو هاالل  د ففف ا11

 ل قا  الزنهاالجز   

الد ول ففف اال    ي فففف ل   وكللكو ااالشففف   الا فففف  اابهابحدفففزااح ل ففففوا فففف ا11

 الحل باا   ال  ل 

جملة العلوم الزراعية 

 7017العراقية

 

  اد مايح  اال  ز ولزنخالا ا  ا لاصه11
الزراعيه جملة دياىل للعلوم

 7017الزراعيةالزراعية

 

 الل  د ه حض  اب كزا  ل  ن اب ان ول االحني الا ا  االصدوما12
جملة كربالء اللعلومالزراعيه 

اجمللد الثاني العدد 7011

 7011الثالث 
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 حضففف  اب كففففزا  ل  نفففف ابففف ان ولفففف االفففف زالا ا ففف اصففففدو هاالل  د ففففها17

لا   بولها  ا اد ماالنلالزابجل اجوب ف ا ك  فمالل لفلماالز اد فهاالبجلفاا

ا1101ا0ال اااا01

ا

ا

 

  

تحضير ببتيدات ذات فعاليه مناعيه من بروتينات نخالة الحنطة  المجلة الدولية للعلوم -11

 1عدد 00مجلد 1102عمان   والتكنولوجيا 

تحضير وفصل بولي ببتييداتمضادةلالكسدة من التحلل االنزيمي للمركز البروتيني لنخالة -19

 1العدد  7المجلد 1101القمح مجلة الفرات للعلوم الزراعيه 

اضافة جنين الحنطة الى الخبز ودراسة خواصه  مجلة علوم الصناعات الغذائية والتغذيه المجلد 

 الثاني العدد االول

Using of Arabic gum as improver in bread formulas   j of food Industries0 

 and Nutr 2013 3(2) 

Antioxidants content in some local cereal by products J Food and Nutr. 

Sci 2012 2(2)                                                                                            

-Determination of blood glucose response and glycemic index of six type 

of commercial rice in Iraq: JFood Industries and nutr 2013 3 (1)  

تحسين  القيمة الغذائية لبروتينات الرز يتدعيمها بالبقول اوالحليب: المجلة العربيه للغذاء -

 1101 11والتغذية العدد



C V 

101 
 

تاثير استخدام انزيم فيخفض نسبة االكريالمايد في البسكويت مجلة العلوم الزراعيهالعراقيه العدد 

 1102 17المجلد  1

 السنة اجلهة املاحنة ديركتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التق ت

 1994 جامعة بغداد كتاب شكر وشهادة تقديرية 1

 1999 عميد كلية الزراعة كتاب شكر وشهادة تقديرية 7

 1991 عميد كلية الزراعة كتاب شكر 3

كتاب شكر وشهادة تقديرية عن املشاركة امليدانية  4

 جلامعة بغداد يف منطقةالتاجيات

 1999 رئيس جامعة بغداد

1 

 

6 

 

كتاب شكر وشهادة تقديرية عن املشاركة امليدانية 

 جلامعة بغداد يف منطقةالبوعيثة

شهادة تقديرية من جامعة البرتاء عن املشاركة يف 

 املؤمتر االردني للتغذية

 

 رئيس جامعة بغداد

 

 رئيس كليةالصيدلة جامعة البرتاء

 

7000 

 

7010 

 الكوفة عن املشاركةرئيس جامعة  كتاب شكر وشهادة تقديرية 2

 يف ندوةعن واقع التعليم 

7010 

 7011 عميد كلية الزراعة كتاب شكر   9

 عميد كلية الزراعة (5كتاب شكر) 9

 

7017 

 شهادة تقديرية عن املشاركة ببوسرتفيمؤمترالتغذية 10

شهادة تقديرية عن املشاركة يف مؤمترالصناعات 

 والتغذية

 رئيس اجلامعة االردنية

 جامعةالبعث/ محصرئيس 

 ر

 

7011 

7010 

شهادة تقديرية عن املشاركةببوسرتيف مؤمتر سالمة  11

 االغذية/دبي

 7017 رئيس بلدية دبي
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Name:makarimalimousaaltaii 

Religion: Muslim 

Martial statues: Married 

No. of children: 3 

Specialization: cereal Chemistry and  Tecnology 

Position: Teacher 

Scientific Degree: Ass. Prof. 

Work Address: Baghdad University/College of 

Agriculture/Food Sci. and Biotechnology Department. 

Work Phone: 

Mobile:  

E-mail: 

 

                           First,    Scientific Certification 

 

Date College University Degree science 

30/6/1981 Agriculture Baghdad University B.Sc. 

13/12/1988 Agriculture Baghdad University M.Sc. 

29/6/2007 Agriculture Baghdad University Ph.D. 

   Any other 

 

 

Second,     Career 

 

From -To Workplace Career No. 
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 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

0910-00-0 College of Agriculture Baghdad University 1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

 
 

 
 

 Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

14/1/1981 – 

3/12/1984 
College of Agriculture Ass. of Agri. Engineer 0 

25/1/1988 – 
27/2/194 

College of Agriculture Ass. Teacher 1 

27/2/1994- 

18/10/2002 
College of Agriculture Teacher 1 

18/10/2002 College of Agriculture Ass. Prof. 1 

   1 

   2 
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Year Subject Department  No. 

1981-1985 Principles of food processing Food Sci. andBiotechnology 0 

1981-1985 Date processing Food Sci. andBiotechnology 1 

1997 Cereal processing Food Sci. andBiotechnology 1 

1998 Bread and pastry proessing Food Sci. andBiotechnology 1 

 Advance Cereal chemistry Food Sci. andBiotechnology 1 

2000 -- Food Sci. andBiotechnology 2 

2005 -- Food Sci. andBiotechnology 7 

2006 -- Food Sci. andBiotechnology 

and Horticulture Dep. 
1 

2007  Agricultural extension Dep. 

 

9 

2008-2009-

2010 and on 

 Food Sci. andBiotechnology 10 

 

 Fifth,   Thesiswhich was supervised by: 

 
Year Department Thesis Title No. 

2010 Food Sci. 

andBiotechnology 
MSc. 

The functional properties of local barly 

beta glucan and its effect on loaf bread 

characteristic 

0 



C V 

109 
 

2012 Food Sci. 

andBiotechnology 
MSc. 

Fortification of bread flour with zinc and 

study its properties nutrition and 

rheological 

1 

2015 Food Sci. 

andBiotechnology 

PHD 

Study on some functional and 

immumological properties of protein 

concentrate of wheat bran and its 

hydrolysatees 

1 

 .  1 

   1 

   2 

   7 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title No. 

 (

بحث / 

بوس

تر 

حضو

 ر(

Paper Sheraton Hotel 
Baghdad/ iraq 

1989 Agow conference 1 

Paper basra 2012 2ndagriculterSciences 

Conference 

2 

Paper kufa 2011 The first conference 

for new techniques in 

animal and plant 

production 

3 
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Poster Dubai 2011 Food safety 4 

Poster dubi 1101 Food safety 5 

participation Albatraaunivamma
n 

2010 Nutrationconfernes 6 

participation jordan 2012 4nd nutrition conf  7 

Paper Tiqurite.univ 2013 1 scientific conf of food sci 8 

Paper Hamus, albathuniv 

Syria 
2012 Food prosessing and------ 9 

   (  10 

    11 

Attendance College of 
Agriculture 

01/01/1102  Celebrity of International 
Day for Arabic Language 

12 
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   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Duler Hassan 
Salymaniagricultur college 

 

2011 

Dissication member 
of MScbaidaahafth 
PHD discussion 

2011 

Halalayousif 

Salah aldinuniv 
2012 msc 

mscDissication member 

of MSc Shathaabdalla 
 
 

2010 

MSc Discussion 

Heran 

Sulymaniuniv 

2013 

PHD discussion 

Hydernajj 2015 

Msc discussion 

Zahraaahmedbasrauniv 

2013 

 

Mscdissicution 

Ahmed adel 2015 

Ph d dissicussion 
Hani  alshamarytiqurituniv 

Scientifevalutionahmedhussian 
2013 

Scientific squeeze in Al-Anbar 
university 

11 /10/2013 

Evaluation of paper 

6-8/12/2016 

Evaluation researches 5 

University of basra 

24/12/2015 

Evaluation of paper 
Center of market research and 

protective  consumer 
15/2/2015 
 Evaluation researches 3msc 

University of Tiqrute 

 

 



C V 

117 
 

Member of dissicutionmsc 

Alaasaadnajje 2015  basrauniv 

 

 

Member of dissicutionphd 

Tiqurituniv 

 

 

  

  

 

 

 

   Ninth,   Membership: 

 National program for wheat Development in Iraq 

.Agricultur Ministry  

  

  

  

  

       Twelfth,       languages: 

    Arabic 

    English 
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