
                                                         االسم الثالثي واللقب: ندى ناجي توفيق العاني

 قسم علوم االغذية  -كلية الزراعة  -مكان العمل : جامعة بغداد 

 االختصاص العام : صناعات غذائية 

 االختصاص الدقيق : تصنيع لحوم 

 اللقب العلمي : مدرس 

 الشهادات الحاصل عليها: 

 بتقدير جيد . 03/6/0333بكلويوس علوم في الزراعة / صناعات غذائية بتاريخ -1

 . 10/13/0332ماجستير علوم في الزراعة/ صناعات غذائية بتاريخ  -0

 التدرج الوظيفي:

 . 5/0/0336تعيين بوظيفة مدرس مساعد بتاريخ  -1

 . 05/0/0312في  9249يات العلمية المركزية المرغم ا جاء بقرار لجنة الترقرقية الى مرتبة مدرس استنادا الى مت -0

 البحوث المنشورة: 

في الصفات النوعية والحسية القراص  Laurus nobilis Lتاثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق اوراق الغار  -1

مفروم لحم العجل المخزن في التبريد لمدد مختلفة ) بحث مشترك ( مجلة الزراعة العراقية البحثية ) عدد خاص (        

 .0311، 6عدد 16مجلد 

لحم العجل )بحث  في الصفات الفيزيائية والحسية القراص Avena sativa Lتاثير استبدال لحم الدجاج واضافة الشوفان  -0

 .47، العدد  19مفرد ( مجلة كلية التربية االساسية ، المجلد 

( في الصفات الفيزيائية والحسية                                                    King oyster mushroomتاثير االستبدال الجزئي للحم العجل بمسحوق الفطر ) -0

 2015( السنة 2( العدد )7, المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك : مجلد ) ) بحث مشترك(القراص لحم العجل 

 (.400 - 389الصفحة  )

( ودراسة King oyster mushroomتحضير برغر دجاج محور باالستبدال الجزئي للحم الدجاج بمسحوق الفطر )  -2

 . 143-138/  2016: )عدد خاص(  47 -, مجلة العلوم الزراعية ) بحث مشترك ( صفاته الفيزيائية والحسية 

 الدورات

 .0334\10\16 -0334\11\17جامعة بغداد للمدة من  \للتدريسيين 96شهادة مشاركة في دورة التاهيل التربوي  -1

 .0334\10\16 - 0334\11\17جامعة بغداد للمدة من \للتدريسيين  43شهادة مشاركة في دورة اللغة العربية  -0

مركز الحاسبة االلكترونية  \0310\1\14ولغاية  0310\1\10شهادة مشاركة في دورة الترقيات العلمية للفترة من  -0

 جامعة بغداد .\



الغراض الترقيات العلمية يوم  Google scholarشهادة مشاركة في دورة كيفية ملئ استمارة التسجيل في  -2

 جامعة بغداد .  \مركز التعليم المستمر  \0315\11\00

 Impact of predatory publishing on research)شهادة مشاركة دولية لمحاضرة فيديوية تحت عنوان  -5

quality) 0316\11\0بتاريخ  . 

 

 اللجان:

 لدائمة لمعارض قسم علوم االغذية .اللجنة التحضيرية ا -1

 . 0310-0310لجنة التدقيق لمدة سنتين متتاليتين  -0

 . 0316-0315التدريب الصيفي لسنة  لجنة -0

 .0314-0316لجنة التدريب الصيفي لسنة  -2

 .0314-0316لجنة امتحانية للعام  -5

 كتب الشكر والتقدير:

 كتاب شكر/ المديرية العامة للتنمية الصناعية/ وزارة الصناعة والمعادن مع مكافأة مالية. -1

 .2016لعام  Qsكتاب شكر/ مكتب رئيس الوزراء/ لحصول الجامعة على تصنيف  -0

 كتاب شكر وتقدير/ السيد عميد كلية الزراعة / شراء اجهزة لتغطية احتياجات طلبة الدراسات االولية. -0

( 47اعية العراقية المجلد)كتاب شكر وتقدير/ السيد عميد كلية الزراعة/ نشر بحث باللغة االنجليزية في مجلة العلوم الزر -2

 .2016سنة 

    كتاب شكر وتقدير/ السيد عميد كلية الزراعة/ انجاح معرض المنتجات الغذائية باالشتراك مع مركز البحوث النفسية  -5

 دعما لعوائل الحشد الشعبي. 2016/3/10-8

 .0310-0-01الثامن للبحوث الزراعية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي  \شهادة تقديرية من وزير الزراعة  -6

 0316-0315التدريب الصيفي للعام  \السيد العميد \كتاب شكر وتقدير  -4

 -:الندوات والمعارض

, وزارة الصناعة والمعادن/ المديرية العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع قسم  ندوة )جودة وسالمة النتجات الغذائية( -1

 .8-2015/12/9علوم االغذية 

 جامعة بغداد. -ندوة االعجاز في القران الكريم/ شعبة العلوم االساسية/ كلية الزراعة  -0

 جامعة بغداد. -المشاركة في المعرض السنوي لكلية الزراعة -0

 )االرصاد الجوية الزراعية في مراقبة التصحر وانتاجية االراضي(. 2015/11/3حضور ورشة عمل قسم التصحر  -2

 .2015/11/15جامعة بغداد  -حضور محاضرة االستالل االلكتروني , عمادة كلية الزراعة -5

 جامعة بغداد . -ندوة النباتات  الطبية / كلية الزراعة  -6

 



 


