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 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1999-1998 كلية الزراعة جامعة بغداد

 2002 كلية الزراعة جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2016 كلية الزراعة جامعة بغداد

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 األنومستمرة لحد  1/2/2006 بغداد جامعة بغداد / كلية الزراعة/ قسم علوم االغذية  1

 

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006 المرحلة الثالثةاالنترنيت/  شعبة الحاسبات/كلية الزراعة 1

 2006 انزيمات )عملي(/متقدم علوم األغذية /كلية الزراعة 2

 2007 تصنيع اغذية)عملي(/ المرحلة الرابعة علوم األغذية /كلية الزراعة 3

إلى  ومستمرة 2008 تقانة حياتية)عملي(/ المرحلة الرابعة علوم االغذية /كلية الزراعة 4

  2016 / المرحلة األولىمبادئ الصناعات الغذائية الزراعة علوم األغذية /كلية 5 األن

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 باحث 1

 

 وزارة الزراعة/ الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية

 

 

 لزراعة/ الشركة العامة

 

 

 

 

 

 لخدلخدمات الثروة الحيوانية

1/1-1/9/2003 

 1/2/2006-3/9/2003 وزارة العلوم والتكنلوجيا/مركز سالمة الغذاء باحث 2

مدرس  3

 مساعد

 1/2/2006 / كلية الزراعة/ قسم علوم االغذية والتقانات االحيائيةجامعة بغداد 

 ومستمرة لحد األن  10/1/2016 جامعة بغداد / كلية الزراعة / قسم علوم األغذية مدرس 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

ومستمرة إلى  2016 اللغة اإلنكليزية/ المرحلة األولى علوم األغذية /كلية الزراعة 6

    7 األن

8    

9   

 

 

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامسا :  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1    

  

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادسا : المؤتمرات  

مكان  السنــة  العنوان  ت

 انعقادها

نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

بغداد/ وزارة  2007 المؤتمر العملي السادس للبحوث الزراعية 1

 الزراعة

 القاء بحثين

 حضور جامعة بغداد 2016 جامعة بغداد-العلمي النسوي الثالث/كلية العلوم للبناتالمؤتمر  2

 حضور جامعة النهرين 2016 المؤتمر العلمي الثالث لبحوث طلبة الدراسات العليا/جامعة النهرين 3

 حضور بغدادجامعة  2017 جامعة بغداد-المؤتمر الطالب الثاني لطلبة الدراسات العليا. كلية علوم البنات 4

 حضور جامعة النهرين 2017 جامعة النهرين-المؤتمر الرابع لبحوث طلبة الدراسات العليا. كلية العلوم 5

جامعة بغداد -ندوة التنمية الصناعية التكميلية/قسم علوم االغذية/كلية الزراعة 6
 بالتعاون مع وزارة الصناعة

 حضور جامعة بغداد 2016

تواجه صناعة االلبان في العراق/قسم علوم االغذية/كلية ندوة المشاكل التي  7

 جامعة بغداد-الزراعة

 حضور جامعة بغداد 2016

ندوة حول التعليم الفعال في بناء شخصية الطالب/كلية التقنيات الحيوية  8
 جامعة النهرين-التطبيقية

 حضور جامعة بغداد 2016

ندوة علمية تحت عنوان التعريف بالكائنات المحورة وراثيا والتحري عنها  9
 جامعة بغداد-كلية العلوم للبنات-/قسم علوم الحياة RT-PCRبطريقة 

 حضور جامعة بغداد 2016

الندوة الوطنية االولى المراض النبات والسموم الفطرية/كلية الزراعة/قسم  10
 وقاية النبات

 حضور جامعة بغداد 2017



 

 

 

 

 

 

 

 عريف الندوة جامعة بغداد 2017 ندوة المعززات الحيوية هبة هللا غذاء ودواء/قسم علوم االغذية /كلية الزراعة 11

ندوة تشخيص االحياء المجهرية بالطرائق التقليدية والجزيئية/قسم علوم  12
 االغذية/كلية الزراعة

 عريف الندوة جامعة بغداد 2017

كلية العلوم -/قسم علوم الحياةاالمراض االنتقاليةندوة علمية تحت عنوان  13
 جامعة بغداد-للبنات

 حضور جامعة بغداد 2017

/قسم  الطاقة االيجابية ودورها في العملية التربويةندوة علمية تحت عنوان  14
 جامعة بغداد-كلية العلوم للبنات-علوم الحياة

 حضور جامعة بغداد 2017

بالمنظفات في المياه وتاثيرها على البيئة وصحة الندوة الموسومة التلوث  15
 جامعة بغداد-االنسان. كلية علوم البنات

 حضور جامعة بغداد 2017

/ قسم ندوة الموسومة انتاج الفطريات اللحمية وفوائدها الغذائية والعالجية. 16
 كلية الزراعة علوم االغذية

القاء  جامعة بغداد 2017

 محاضرة

التسمم الغذائي لمنتجات األلبان المصنعة محليا . التعليم الندوة الموسومة  17
 جامعة بغداد-المستمر كلية العلوم للبنات

 حضور جامعة بغداد 2017

/قسم علوم بعنوان واقع صناعة التمور في العراق وسبيل النهوض بها ندوة 18
 االغذية/كلية الزراعة

 حضور جامعة بغداد 2017

حضور الندوة الموسومة مكافحة االدغال في حقول المحاصيل االستراتيجية.  19
 جامعة بغداد  -قسم المحاصيل كلية الزراعة

 حضور جامعة بغداد 2018

قسم علوم األغذية/ بعنوان المعالجة الحيوية لمخلفات التصنيع الغذائي.  ندوة 20
 كلية الزراعة

 حضور جامعة بغداد 2018

 حضور جامعة بغداد 2018 من اجل رفع كفاءة المختبرات. قسم الفيزياء/ كلية العلوم للبناتندوة بعنوان  21

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

-دورة تدريب اللجان االمتحانية/ مركز التطوير والتعليم المستمر GLP-2016ورشة العمل بعنوان العمل بنظام 
 2016-بغداد/وزارة التعليم العاليجامعة 

احتفالية المقامة بمناسبة يوم التربة العالمي/قسم علوم التربة 
 2016-جامعة بغداد-والموارد المائية/كلية الزراعة

 Impact of Perdatoryالمشاركة في المحاضرة الفيديوية 

Publishing on Research Quality  والحصول على
 Institute of Internationalشهادة موثقة فيها من 

Education  والتي اقيمت بالتعاون مع مركز التطوير والتعليم
 2016-جامعة بغداد/وزارة التعليم العالي-المستمر



 

 

 

 

 

 

 

المشاركة في دورة اجراءات الدفاع المدني للعاملين في المختبرات 
 2017زجامعة بغداد–. كلية الزراعة 1925العلمية بموجب االمر 

لى براءة اختراع تحت عنوان انتاج وتنقية وتوصيف الحصول ع
 Aspergillus tubingensis SKAالفايتيز من العزلة 

واستخدامه في انتاج معزول الصويا منخفض الفايتيت/الجهاز 
 2016-وزارة التخطيط-المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

ة ورشة عمل بعنوان االسس العلمية والعملية في استخدام االجهز
جامعة بغداد -والمواد المختبرية. قسم المحاصيل كلية الزراعة

2017  

 Writing a scientific paper inالمشاركة في دورة 

Latex2018-جامعة بغداد -. كلية العلوم 

-في قسم علوم االغذية ورشة عمل اقيمت لطلبة المرحلة االولى
تضمت  في درس اللغة االنكليزية كلية الزراعة/جامعة بغداد. 

 Victoria & Abdul "2018عرض الفيلم الموسوم "

 

لبراءات االختراع الذي اقيم في كلية  األولالمشاركة في المعرض 
 2018-الزراعة جامعة بغداد

 

 

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

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

ودراسة بعض  (Aspergillus aculeatus)انتاج الالكتيز من العفن  1
 عزل العفن المنتج لالنزيم  -1صفاته.   

 

 2007 4عدد  12مجلة الزراعة العراقية مجلد

ودراسة بعض  (Aspergillus aculeatus)انتاج الالكتيز من العفن  2
 تعيين الظروف المثلى النتاج االنزيم الخارج خلوي -2صفاته. 

extracellular 

 
 
 

 2007 4عدد  12مجلة الزراعة العراقية مجلد

ودراسة بعض  (Aspergillus aculeatus)انتاج الالكتيز من العفن  3
 تعيين الظروف المثلى النتاج الالكتيز الداخل خلوي-3صفاته. 

Intracellular وتنقيته جزئيا ودراسة بعض خصائصه وتطبيقاته 

 2010 1عدد  15مجلدمجلة الزراعة العراقية 



 

 

 

 

 

 

 

4  
PURIFICATION OF PHYTASE PRODUCED 

FROM A LOCAL FUNGAL ISOLATE AND ITS 

APPLICATIONS IN FOOD SYSTEMS 
 
 
 

The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences – 74: 

(Special Issue): 112-120 

2016 

5 ISOLATION, SCREENING AND PRODUCTION 

OF PHYTATE DEGRADING ENZYME 

(PHYTASE) FROM LOCAL FUNGI ISOLATE 

The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences – 74: 

(Special Issue): -121-128 

2016 

6 Optimization of Culture Conditions to Produce 

Phytase from Aspergillus tubingensis SKA 

Food and Nutrition Sciences, 

8, 733-745 

2017 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

    2017-2016و  2016-2015عضوا لجنة امتحانيه للعامين   

   2016عضو في لجنة اعتمادية المجالت العلمية التابعة للقسم للعام  

   رئيسة اعضاء االرتباط بالوحدة االعالمية التابعة لقسم علوم االغذية للعامين

 2017و  2016

 

 و شهادات التقدير. عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

بمستوى  شهادة تقدير الجتياز دورة اللغة االنكليزية 1
 متوسط

/معهد التدريب اوزارة العلوم والتكنولوجي
 والتأهيل

2004 

/دائرة البحوث الخطرة اوزارة العلوم والتكنولوجي 8/9/2004بتاريخ 747كتاب شكر /العدد  2
 وبحوث البيئة

2004 

شهادة تقدير الجتياز دورة في استخالص وفصل  3
 االنزيمات و وتنقية وتوصيف البروتينات

 /معهد التدريباوالتكنولوجيوزارة العلوم 
 والتأهيل

2005 

شهادة تقديرية للمشاركة قي المعرض العلمي الثالث  4
 للحاسبات

شعبة الحاسبات  -جامعة بغداد /كلية الزراعة
 االلكترونية

2006 

شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي السادس  5
 للبحوث الزراعية

 2007 وزارة الزراعة العراقية

 2009 كلية الزراعة /جامعة بغداد 19/7/2009وبتاريخ  2574كتاب شكر/العدد  6



 

 

 

 

 

 

 

 2010 جامعة بغداد / مركز الحاسبة االلكترونية IC3شهادة اجتياز دورة  7

 2010 جامعة بغداد/ مركز التطوير والتعليم المستمر  TOEFLشهادة اجتياز امتحان ال  8

 2010 جامعة بغداد / مركز الحاسبة االلكترونية 8/8/2010وبتاريخ  1455كتاب شكر /عدد  9

 2010 جامعة بغداد/مركز التطوير والتعليم المستمر ( للتدريسيين118شهادة اجتياز دورة اللغة العربية) 10

( 144شهادة اجتياز دورة في التأهيل التربوي) 11
 للتدريسين

 2010 جامعة بغداد/مركز التطوير والتعليم المستمر

 2010 جامعة بغداد/مركز التطوير والتعليم المستمر 21/10/2010بتاريخ  1868كتاب شكر وتقدير/العدد 12

ندوة كنوز الثروة النباتية شهادة تقديرية للمشاركة في  13
جامعة بغداد -الطبية / قسم البستنة/ كلية الزراعة

 بالتعاون مع وزارة الزراعة العراقية

 2015 جامعة بغداد/كلية الزراعة

كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية الزراعة عدد  14
 8/5/2016في  186

 2016 كلية الزراعة/جامعة بغداد

تثمين جهود الى منتسبي قسم علوم االغذية بالعدد  15
 7/4/2106في  1802

 2016 كلية الزراعة/جامعة بغداد

 Institute ofوالحصول على شهادة موثقة من  16

International Education 
 2016 مركز التطوير والتعليم المستمر/جامعة بغداد

الحصول على براءة اختراع تحت عنوان انتاج وتنقية  17
 Aspergillusوتوصيف الفايتيز من العزلة 

tubingensis SKA  واستخدامه في انتاج معزول
 الصويا منخفض الفايتيت

النوعية/وزارة الجهاز المركز للتقييس والسيطرة 
 التخطيط

2016 

 2016 مكتب رئيس الوزراء 18/8/2016في  69كتاب شكر وتقدير العدد  18

االمتحانية من عميد كلية  نكتاب شكر وتقدير للجأ 19
 14/7/2016في  2105الزراعة العدد 

 2016 كلية الزراعة/جامعة بغداد

كتاب شكر وتقدير من مساعد رئيس الجامعة للشؤون  20
 23/10/2016في  249االدارية العدد 

 2016 قسم الشؤون االدارية/جامعة بغداد

شكر وتثمين جهود من االمانة العامة لمجلس الوزراء  21
 30/5/2107في  2/1/20/17499العدد ق/ –

 2017 األمانة العامة لمجلس الوزراء

كتاب شكر وتقدير للجأن االمتحانية من عميد كلية  22
 10/9/2017في  2867 الزراعة العدد

 2017 كلية الزراعة/جامعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

ندوة تشخيص االحياء شهادة تقديرية للمشاركة في  23
المجهرية بالطرائق التقليدية والجزيئية/قسم علوم 

 15/5/2017في  االغذية/كلية الزراعة

 2017 كلية الزراعة/جامعة بغداد

الفطريات شهادة تقديرية للمشاركة في ندوة انتاج  24
اللحمية وفوائدها الغذائية والعالجية /قسم علوم 

 20/11/2017في  االغذية/كلية الزراعة

 2017 كلية الزراعة/جامعة بغداد

المعالجة الحيوية  شهادة تقديرية للمشاركة في ندوة 25
/قسم علوم االغذية/كلية لمخلفات التصنيع الغذائي
 3/4/2018 الزراعة في

 2018 بغداد كلية الزراعة/جامعة

كتاب شكر وتقدير من عميد كلية الزراعة بخصوص  26
الجهود المبذولة في ورشة العمل الخاصة بدرس اللغة 
االنكليزية للمرحلة االولى قسم علوم االغذية. العدد 

 22/4/2018في  2132

 2018 كلية الزراعة/جامعة بغداد

  

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشر 

 سنة النشر الكتابأسم  ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

             االنكليزية 

              

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

  


