
 

 

 

 

 

 

 

 (CV) ةالذاتي ةالسير

 
 

 

 محمد صبحي خطاب عمر :   ـم ـــــــــاالســ

   1971-9-2: تاريخ الميـالد 

 مسلم :   الديـــــــــــانة

 كيمياء األلبان –علوم األغذية  :    صــالتـخـص

 أستاذ جامعي:     ه ــــــالوظيف

 مدرس مساعد  الدرجة العلمية :

 كلية علوم الهندسة الزراعية جامعة بغداد:    عنوان العمل

 07725926567:    الهاتف النقال

 msubhi467@gmail.com كتروني :البريد إالل

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ الكليـــة الجامعة الشهادة

 1993-7-8 علوم الهندسة الزراعيةكلية  بغداد بكالوريوس

  2018-4-22 كلية علوم الهندسة الزراعية بغداد ماجستير

    

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2012-2008 الجزء العملي -تصنيع جبن علوم األغذية -1

 2012-2008 الجزء العملي –تصنيع زبد ومثلجات  علوم األغذية -2

 2013-2009 الجزء العملي –بان لمبادئ أساسيات األ علوم األغذية -3



 

 

 

 

 

 

 

 2012 -2010 الجزء العملي –مبادئ احياء مجهرية  علوم األغذية -4

 2012 - 2011 الجزء العملي –تقنية حيوية ميكروبية  علوم األغذية -5

 2018 -2011 الجزء العملي –مسارات أيضية  علوم األغذية -6

 2018 الجزء العملي –مبادئ احياء مجهرية  الثروة الحيوانية -7

 2014 -2012 الجزء العملي –بان لمبادئ أساسيات األ الثروة الحيوانية -8

 2018 -2012 الجزء العملي –مبادئ احياء مجهرية  البستنة وهندسة الحدائق -9

 2014 -2012 الجزء العملي –مبادئ احياء مجهرية  الزراعياألرشاد   -10

 2014 -2011 الجزء العملي –بان لمبادئ أساسيات األ األرشاد الزراعي -11

 2014 -2011 الجزء العملي –بان لمبادئ أساسيات األ االقتصاد الزراعي -12

    

    

 

 الدراسات العلياتم تدريسها لطلبة المقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1 ------ ------ ----- 

 

 ال يوجد :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات : المؤتمرات خامسا  
 السنه  مكان انعقاد المؤتمر  اسم المؤتمر او الندوة 

المعالجة الحيوية لمخلفات مصانع 

 األغذية

قاعة  –كلية علوم الهندسة الزراعية 

 أبن سينا

3 - 4-2018  

تشخيص األحياء المجهرية بالطرائق 

 التقليدية والجينية

قاعة  –كلية علوم الهندسة الزراعية 

 أبن سينا

15- 5 -2017 

 2018 -1 – 24 مركز بحوث التقنيات األحيائية الصحة النفسية والطاقة الحيوية

الجهاز المركزي للتقيسس والسيطرة  الحدود المايكروبية في األغذية 

 النوعية

15 -10- 2018 

في إدارة  ياىلدورة تدريبية ع

 المشاريع والتسويق

 2012  -5 -5الى  - 1من  وزارة العلوم والتكنولوجيا

ندوة توثيق وتطوير الصناعات 

 الغذائية التراثية

قاعة  –كلية علوم الهندسة الزراعية 

 أبن سينا

 2014  -3 – 11الى  – 10من 

ورشة عمل كيفية أحتساب راتبي 

 ونقاط الحوافز التي أستحقها

قاعة  –كلية علوم الهندسة الزراعية 

 أبن سينا

3- 5- 2018 



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي الدولي للتكنولوجيا 

 الحيوية التطبيقية

 2019 – 4 – 3 جامعة النهرين

قاعة المكتبة  \بغداد  رئاسة جامعة يوم التصميم 

 المركزية

27 – 11 – 2018 

قاعة  –كلية علوم الهندسة الزراعية  moodleبرنامج التعليم األلكتروني 

 أبن سينا

14 – 1 – 2019 

قاعة  –كلية علوم الهندسة الزراعية  التسمم الغذائي القاتل الصامت

 أبن سينا

13 – 11 – 2018 

التطورات الحديثة في تصنيع 

 منتجات الحبوب 

قاعة  –كلية علوم الهندسة الزراعية 

 أبن سينا

2 – 12 – 2018 

قاعة  \كلية علوم الهندسة الزراعية  مفاهيم التعايش السلمي

 أبن رشد

13 – 2 – 2019 

الدور الحيوي والتغذوي 

 للمستخلصات النباتية

قاعة  –كلية علوم الهندسة الزراعية 

 أبن سينا

14 – 4 – 2019 

غش األغذية المستوردة وحماية 

 المستهلك

قاعة  –كلية علوم الهندسة الزراعية 

 أبن سينا

24 – 12 – 2018 

تقنية النانو في علوم الهندسة 

 الزراعية

قاعة  –كلية علوم الهندسة الزراعية 

 أبن سينا

 2019اذار  5الى  3من 

 2018  -9 – 27لغاية  23من  جامعة بغداد\مركز التعليم المستمر  دورة سالمة اللغة العربية 

المكتب األستشاري لنظم المعلومات  دورة كفاءة اللغة األنكليزية 

 والحاسبات

21- 2 - 2019 

المكتب األستشاري لنظم المعلومات  دورة كفاءة قيادة الحاسوب

 والحاسبات

21- 2 - 2019 

المكتب األستشاري لنظم المعلومات  دورة كفاءة اللغة العربية

 والحاسبات

4 – 3- 2019  

دورة صالحية سالمة اللغة العربية 

 وضبط القران الكريم

 2019 – 10 – 10ولغاية  6من  جامعة بغداد \كلية األداب 

   

 

 

 براءات االختراع:: سادسا
 

 

 2011/2012جائزة يوم العلم للعام  : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 :: األنشطة العلمية االخرىثامنا  
 جامعة بغداد / قاعات المكتبة المركزية27/11/2018مهرجان يوم التصميم   -

 2015-3-4عضو لجنة مشتريات صندوق التعليم العالي  -

 2018-11-1عضو أرتباط لوحدة التأهيل والتوظيف  -

 2018-12-3عضو لجان ترميز األجهزة لمختبرات قسم علوم األغذية  -

 2017 -11-5لجنة جرد المختبرات واألثات العائد لقسم علوم األغذية عضو  -

  2018 -11 -25عضو لجنة التحضير ليوم التصميم على قاعات المكتبة المركزية  -

 2019 – 5 -27عضو اللجنة التنسيقية   -



 

 

 

 

 

 

 

 

 تاسعا : االبحاث العلمية المنشورة:

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 

 

الالكتوفيرين من شرش عزل وتنقية بروتين 

 الجبن ودراسة بعض خصائصه الجزيئية

مجلة األنبار للعلوم 

 البيطرية 
23 – 2 – 2017  

2 
دراسة الخصائص الفيزيوكيميائية والريولوجية 

 والحسية لليوغرت المدعم بالالكتوفيرين 

مجلة الفرات للعلوم 

 الزراعية
20 – 12- 2017 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 ----- اليوجد 1

 

 

 

 اثنى عشر: كتب الشكر والتقدير: العديد من كتب الشكر والتقدير
 – 8كتاب شكر وتقدير من جامعة بغداد حول التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية  -

7- 2017 

 2018 -6 – 6كتاب مباركة جهود للذين أكملوا دراستهم العليا ضمن المدة األصغرية  -

 2015 – 3 -1كتاب شكر وتقدير من األمانة العامة للجنة اازراعة والمياه واألهوار   -

 QS 18 – 8 – 2016من مكتب رئيس الوزراء  تصنيف الجامعات كتاب شكر وتقدير  -

 2016 – 11- 30 – 28كتاب شكر من أتحاد النحالين العرب  -

كتاب شكر وتثمين جهود من األمانة العامة لمجلس الوزراء حول ترشيد أستهالك الطاقة  -

 2017 – 5- 30الكهربائية 
 

 

 .اتاللغــ :ثالثة عشر
 العربية 

       االنكليزية 
 


