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  ايمان جابر جاسم حسن العطار:    ـم ـــــــــاالســ

 متزوجة  الحالة الزوجية :

      والتقانات االحيائيهعلوم االغذية :        صــالتـخـص

 التقانة األحيائية    التخصص الدقيق:

 تدريسي:        ةالوظيف

  مدرس    الدرجة العلمية :

        كلية الزراعة / جامعة بغداد / علوم االغذية والتقانات االحيائيهقسم  :  عنوان العمل

     

 emanjaber272@gmail.com  كتروني :البريد إالل

 

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 30/6/1997 الزراعة بغداد

 18/1/2003 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 29/9/2016 الزراعة بغداد

 - - - أخرى
 

  
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

    2007-2006 بابل كلية الزراعة 1

 للوقت الحالي -2008 بغداد كلية الزراعة  2

3    

 

 

 قمت بتدريسها. التيرابعا  : المقررات الدراسية 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

   2007- 2006 صحة اللحوم / الجزء العملي قسم الثروة الحيوانية 1

علم وتكنولوجيا اللحوم + مبادئ الصناعات الغذائية  قسم علوم االغذية 2

 مشروع بحث تخرج+   /العملي

 

2008- 2012 

الصناعات الغذائية /الجزء  مبادئ + وجيا اللحوملتكنو قسم علوم االغذية 3

 العملي

2013 - 2016 

الجزء والجزء النظري  صناعات غذائية / مبادئ قسم علوم االغذية 4

 – المكائن واآلالت الزراعية–قسم البستنة ( العملي

 مشروع بحث تخرجالمحاصيل الحقلية (+ 

وللوقت  – 2016

 الحالي

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 20012-2006 العلمي العالي والبحث وزارة التعليم مدرس مساعد 1

 للوقت الحالي -2013 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدرس 2



 

 

 

 

 

 

 

 العلمية والندوات سا : المؤتمرات ماخ 

 النوع الموعد القسم العنوان

المشاركة في وقائع المؤتمر  -1

العلمي الثامن للبحوث الزراعية 

 في بحث مشترك

 مؤتمر 21/3/2012-14 وزارة الزراعة

مشاركة في 

 بحث

تدوير النفايات واثرها في  -2

 حماية المستهلك

التطوير جامعة بغداد /مركز 

 المستمر  موالتعلي

 ندوة 28/10/2015

م الذاتي واعداد يكيفية كتابة التقي -3

 هوية خبير دولي

جامعة بغداد / كليه الزراعة / 

 قاعة ابن رشد

 ورشة عمل 9/12/2015

جامعة بغداد / كلية الزراعة /قسم  اليوم العالمي للغة العربية  -4

علوم االغذية بالتعاون مع قسم 

 العلوم االساسية 

 ندوة 17/12/2015

صناعة  المشاكل التي تواجه -5

االلبان في العراق وسبل 

 النهوض في الصناعة 

جامعة بغداد/ كلية الزراعة /قسم 

 علوم االغذية 

 ندوة 13/9/2016

جامعة بغداد /كلية الزراعة /   GLPنظام   -6

 وحدة التعليم المستمر 

 ورشة عمل 10/10/2016

7- Predatory Publishing 

and Its Impact on 

Research Quality 

التطوير جامعة بغداد /مركز 

 المستمر موالتعلي

محاضرات  31/10/2016

 فيدوية

المؤتمر العلمي النسوي الثالث  -8

بعنوان )المرأة والعلوم في 

 العراق(

 مؤتمر 7/12/2016 جامعة بغداد /كلية العلوم للبنات

التعريف بالكائنات المحورة  -9

وراثيا  والتحري عنها بطريقة 

RT-PCR 

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

كيقية مليء استمارة  -10

 Googleالتسجيل في 

Scholar 

جامعة بغداد /مركز التطوير 

 والتعليم المستمر

 دورة 24/1/2017

جامعة النهرين /مركز بحوث  غذاء امن ..... لحياة امنة -11

 التقنيات االحيائية

 ندوة 7/2/2017

االنتقالية في االمراض  -12

 العراق

وحدة التعليم المستمر /كلية العلوم 

 بنات /قسم علوم الحياة

 ندوة 7/3/2017

مهارات االتصال وتقنيات  -13

الحوار البناء في الوسط 

 الجامعي

جامعة بغداد/ مركز البحوث 

 النفسية

 ندوة 7/3/2017

تنمية التفكير واالبداع عند  -14

 طلبة الجامعة

البحوث جامعة بغداد/ مركز 

 النفسية

 ندوة 28/3/2017

جامعة بغداد /مركز البحوث  العرافة والباراسايكولوجي -15

 النفسية

محاضرة  4/4/2017

 علمية



 

 

 

 

 

 

 

االعشاب الطبية للنساء  -16

 خالل فترة انقطاع الطمث

جامعة بغداد /مركز التطوير 

 والتعليم المستمر

 محاضرة 4/4/2017

ادارة امراض النبات  -17

 والسموم الفطرية

جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم 

 وقاية النبات

 ندوة 2/5/2017

تشخيص االحياء المجهرية  -18

 بالطرائق التقليدية والجزيئية

جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم 

 علوم االغذية

مشاركة في  15/5/2017

فعاليات 

 الندوة

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم علوم  التصبيغ المناعي -19

 الحياة

 ورشة عمل 2-3/10/2017

المؤتمر الطالبي الثاني  -20

 لبحوث طلبة الدراسات العليا

كلية العلوم للبنات/ وحدة التعليم 

 المستمر

24-

25/10/2017 

 مؤتمر

التلوث بالمنظفات في المياه  -21

وتاثيرها على البيئة وصحة 

 االنسان

كلية العلوم للبنات/ وحدة التعليم 

 المستمر

 ندوة 2/11/2017

اللحمية انتاج الفطريات  -22

 وفوائدها الغذائية والعالجية

جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم 

 علوم االغذية

مشاركة في  20/11/2017

فعاليات 

 الندوة

المؤتمر العلمي العاشر  -23

 للبحوث الزراعية

 مؤتمر 7/12/2017-6 جمهورية العراق /وزارة الزراعة

واقع صناعة التمور في  -24

 العراق وسبل النهوض بها

بغداد/كلية الزراعة/قسم جامعة 

 علوم االغذية

 ندوة 12/12/2017

تنمية الفاعلية لدى االستاذ  -25

 المعاصر

جامعة بغداد/ مركز التطوير 

 والتعليم المستمر

 محاضرة 19/2/2018

مكافحة االدغال في حقول  -26

 المحاصيل االستراتيجية

جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم 

 المحاصيل الحقلية

 ندوة 1/3/2018

المنشطات الرياضية وسوء  -27

 استخدامها

جامعة النهرين /مركز بحوث 

 التقنيات االحيائية

 ندوة 4/3/2018

االستخدام االمثل  -28

للمضادات الحيوية وتطبيقات 

عملية حول اسس اختيارها 

الجراء فحص الحساسية 

التقليدية وباستخدام جهاز 

VITEK 

 عملورشة  14/3/2018 جامعة بغداد / قسم علوم الحياة

تنمية الوعي البيئي لدى  -29

االطفال بتوظيف بعض 

 االنشطة الفنية

جامعة بغداد/االمانة العامة للمكتبة 

 المركزية /شعبة التعليم المستمر

 حلقة دراسية 12/3/2018

جامعة بغداد/كلية العلوم /قسم  دورة تقنية االليزا -30

 علوم الحياة

 دورة 4-5/3/2018

التعبئة والتغليف في  -31

 الغذائيالتصنيع 

جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم 

 علوم االغذية

 ندوة 12/3/2018

مشاركة في  3/4/2018جامعة بغداد/كلية الزراعة/ قسم المعالجة الحيوية لمخلفات  -32



 

 

 

 

 

 

 

فعاليات  علوم االغذية التصنيع الغذائي

 الندوة

جامعة بغداد/كلية الزراعة/ قسم  ورشة عمل اللغة االنكليزية -33

 علوم االغذية

 ورشة عمل 9/4/2018

دورة المواصفات القياسية  -34

 ISO 9001-2008الدولية 

وزارة العلوم والتكنولوجيا/ 

 مديرية التدريب

 دورة 22-26/4/2018

 

 
 

  2017-2015عدد اللجان الدائمة والمؤقتة التي تمت المشاركة بها خالل فترة  -6

 

 التاريخ النوع اسم اللجنة

 2017-2016 دائمة اللجنة االمتحانية -1

لجنة الجرد السنوي  -2

 لالجهزة 

 2016 -2015 دائمية

 27/12/2017 مؤقته لجنة السجل االساس -3

لجنة االشراف على  -4

 التدريب الصيفي

 25/1/2018 مؤقتة

 

   

 و شهادات التقدير. عاشرا : كتب الشكر   

كتاب الشكر أو  ت
الجائزة أو شهادة 

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 27/4/2010 جامعة بغداد /عمادة كلية الزراعة وتقديركتاب شكر  1

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/مكتب السيد  كتاب شكر وتقدير 
 الوزير 

4/4/2013 

 21/3/2012 وزارة الزراعة /مكتب السيد الوزير      شهادة تقديريه 2

 18/8/2016 مكتب رئيس الوزراء كتاب شكر وتقدير 3

 10/10/2016 جامعة بغداد /عمادة كلية الزراعة وتقديركتاب شكر  4

 23/10/2016 مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية شكر وتقدير 

 14/12/2016 جامعة بغداد /عمادة كلية العلوم للبنات كتاب شكر وتقدير 5

 Institute of International Education 31/10/2016 دولية شهادة 6

 7/12/2016 جامعة بغداد /عمادة كلية العلوم للبنات شهادة تقديريه 7



 

 

 

 

 

 

 

 15/5/2017 مكتب السيد عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد شهادة تقديرية 

االمانة العامة لمجلس الوزراء/ االمين العام  شكر وتثمين جهود 8

 لمجلس الوزراء

30/5/2017 

 10/9/2017 بغدادمكتب السيد عميد كلية الزراعة /جامعة  شكر وتقدير 9

 13/10/2017 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 10

 20/11/2017 مكتب السيد عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد شهادة تقديرية 

 3/4/2018 مكتب السيد عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد شهادة تقديرية 11

 

 

 البحوث المنشورة 

في الصفات النوعية  .Laurus nobilis Lأوراق الغار))تأثير أضافة مستويات مختلفة من مسحوق  -1

مجلة الزراعة العراقية البحثية  .والحسية ألقراص مفروم لحم العجل المخزن بالتبريد لمدد مختلفة((

 .2011، 6، عدد 16)عدد خاص( مجلد 

جل )) تأثير أضافة البروتين النباتي المصنع في الصفات النوعية والحسية لمنتوج فطائر لحم الع -2

 .2012(4)23مجلة كلية التربية للبنات / جامعة بغداد، المجلد  المفروم ((.

مجلة العلوم  )) درجة حرارة ومدة استخالص جيالتين عظام االبقار وخواصه الوظيفية والحسية ((. -3

 .2013، 251-241(: 2)44الزراعية العراقية/ كلية الزراعة/ جامعة بغداد، 

4- ))GENETIC ENHANCEMENT TO INCREASE THE PRODUCTION 

EFFICIENCY OF GLUTAMIC ACID FROM BACILLUS SUBTILIS 

EN3((.Volume 5, Issue 6, 2016. In (WORLD JURNAL OF PHARMACY 

AND PHARMACEUTICAL SCIENCES). 

 .((معزولة من التربة  Bacillus subtilis EN3دراسة انتاجية حامض الكلوتاميك من بكتريا )) -5

 .2016( 2العدد) 29المجلد  مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية،

-Bacillus subtilis EN3A1التطبيقات الغذائية لملح حامض الكلوتاميك المنتج من بكتريا )) -6

P19U7للعلوم /كلية العلوم للبنات(. ((. )مجلة بغداد 

 

 

 

 

 

  

 


