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 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 1996-1997   الزراعة بغداد 

 2001  الزراعة   بغداد  الماجستير

 الدكتوراه

 

 2007 الزراعة بغداد

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 أحياء مجهرية عام علوم االغذية 1

 
  2007 

 2008  علم الحياة الجزيئي  علوم االغذية 2

 2013  مبادئ الصناعات الغذائية  علوم االغذية 3

 لغاية االن -2001  كيمياء األغذية علوم االغذية 4

 غاية االنل -2001  السيطرة النوعية لألغذية  علوم االغذية 5
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 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 لغاية االن -2018 طرائق بحث علوم االغذية          1

 لغاية االن -2018 طرائق كتابة الرسائل واالطاريح علوم االغذية 2

 

 

 

 :لياطلبة الدراسات الع: رابعا  
 السنـــــة اسم الطالب القســـم الرسالة ت

1 

 دراسة التركيب الكيميائي لبذور الكتان والخواص الفيزوكيميائية

 والوظيفية للهالم المنتج منها

 

علوم 

 االغذية         

احمد حسين علي 

 2013 الجبوري

2 

دراسة الظروف المثلى الستخالص صمغ بذور الريحان المحلي 

الفيزوكيميائية واستخدامه في تصنيع بيرغر  وتقييم خواصه

 الدجاج

علوم 

 االغذية

ميسون ظافر هادي 

 2015 العاني

3 
استخدام االصماغ النباتية المستخلصة في معالجة المياه السطحية 

 الخام 

علوم 

 االغذية

لؤي قصي هاشم 

 النعيمي
2018 

4 
 دور العمليات التحضيرية والتصنيعية لثمار الخيار في تقليل

 متبقيات مبيد ايميداكلوبرد وتاثيراتها الفسيولوجية على الفئران

علوم 

 االغذية

 بحر طالل صكر
2019 

5 
اد المحلي ودراسة صفاته النوعية شاستخالص صمغ بذور الر

 والفسلجية واستعماله في بعض المعجنات الصحية

علوم 

 االغذية 

ازهار عبد الرضا 

 علوان المهداوي
2019 

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات تمرات المؤ: خامسا  
  ةالسن مكان انعقاد المؤتمر  اسم المؤتمر او الندوة 

المؤتمر العلمي الخامس للبحوث 

 .) وزارة الزراعة( الزراعية

 2003/شباط/ 24-22 العراق  –الموصل جامعة 

المؤتمر الدولي الثالث لعلوم األغذية 

 والتغذية 

 -القاهرة –المركز القومي للبحوث 

  مصر

 2008/تشرين الثاني/3-5

للبحوث السابع المؤتمر العلمي 

  )وزارة الزراعة( الزراعية

 2009/تشرين األول /28-26 العراق  –بغداد 

المؤتمر التطويري آلليات التعليم 

 الجامعي لكليتي الزراعة والهندسة 

 2010/نيسان/12-11 العراق  –جامعة الكوفة 

جامعة  -كلية الصيدلة والعلوم الطبية  للتغذية المؤتمر األردني 

المملكة االردنية  عمان/ -البترا

 الهاشمية

 2010/نيسان/28-29

المؤتمر الدولي الرابع للصناعات 

 الغذائية والتغذية  

-القاهرة-المركز القومي للبحوث

 مصر

 2010 /ايلول/ 27-29

المؤتمر الدولي الثاني للصناعات 

  الحيوية.الغذائية والتقانة 
كلية الهندسة الكيميائية والبترولية. 

 -قسم الهندسة الغذائية. جامعة البعث

 الجمهورية العربية السورية  -حمص

 .2010/تشرين الثاني/1-3

 

المؤتمر العلمي الثاني لمركز بحوث 

 االحيائية التقانات

 2010/كانون االول/12 العراق -بغداد -جامعة النهرين 



 

 

 

 

 

 

 

 الرابع للتغذية المؤتمر العربي 
 

المملكة  -عمان–الجامعة األردنية 

 األردنية الهاشمية.

 2011/نيسان/5-7

 .2012/شباط/ 22-21   االمارات العربية المتحدة  -دبي  مؤتمر دبي العالمي لسالمة االغذية 

المؤتمر العلمي الثامن للبحوث 

 (وزارة الزراعة)الزراعية 

 2012/اذار/ 21-14 . العراق-بغداد

 

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم 

 الزراعية. 

 .2012اذار// 15-14 جامعة البصرة–كلية الزراعة 

ندوة )توثيق وتطوير االغذية 

 التراثية(

–قسم علوم االغذية، كلية الزراعة 

 جامعة بغداد 

 2014/اذار/10-11

المؤتمر العلمي التاسع للبحوث 

  ) وزارة الزراعة( الزراعية
 قالعرا -بغداد

 

 .2014/كانون االول/1-3

المؤتمر العلمي النسوي الثالث لكلية 

 العلوم للبنات 

 .2016/كانون االول/8-7 العراق -جامعة بغداد 

ندوة )الثروات المائية العراقية من 

 سد الموصل وحتى خور عبد هللا(

جامعة  -كلية الهندسة الخوارزمي

 بغداد

 2017/شباط/28

ذائية في ندوة )ىدور المضافات الغ

 التصنيع الغذائي(

جامعة  -كلية علوم الهندسة الزراعية

 بغداد

 2017/نيسان/10

المؤتمر العلمي الزراعي الخامس 

  (جامعة االنبار)لكلية الزراعة 

ابو  –الموقع البديل كلية الزراعة 

 العراق -بغداد -غريب

 .2017ن/نيسا/12-13

المؤتمر العلمي الدولي االول لكلية 

 جامة النهرين  -العلوم

 .2017/تشرين الثاني/ 22-21 العراق -بغداد جامعة النهرين، 

 

المؤتمر العلمي العاشر للبحوث 

 )وزارة الزراعة(الزراعية 

 2017/كانون االول/7-6 العراق -جامعة بغداد 

ندوة ) واقع صناعة التمور في 

 العراق وسبل النهوض بها(

جامعة  -كلية علوم الهندسة الزراعية

 غدادب

 2017/ كانول االول/12

المؤتمر العلمي السابع والدولي االول 

 للبحوث الزراعية

 -جامعة تكريت –كلية الزراعة 

 العراق

 2018 /نيسان/ 10-11

 -المؤتمر العلمي الرابع لعلوم الحياة

 كلية العلوم للبنات

 2018 / تشرين الثاني/8-7 العراق-جامعة بغداد

لثالث لعلوم المؤتمر العلمي الدولي ا

 الحياة 

 2018/ كانون االول/6-5 جامعة الكوفة  –كلية التربية للبنات 

المؤتمر الدولي الثالث للعلوم 

 الزراعية 

 2019/ اذار/28-27 جامعة البصرة –كلية الزراعة 

لمؤتمر الوطني السابع  لبحوث ا

 السوق وحماية المستهلك

 2019/نيسان/25 العراق -جامعة بغداد

 

 

 ال يوجد :براءات االختراع: اسادس
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 تاريخ الحصول عليها اسم الجائزة
 1997 .في اختصاص الصناعات الغذائية المتفوقين االوائل للطلبة جائزة 

استخدام للبحث الموسوم ) الثالث لعلوم االغذية، مؤتمرالجائزة افضل بوستر في 

 . (Lactobacillus عن لكتينات تجارية في تنميب بكتريا لكتين جنين الحنطة فضال  

  مصر-القاهرة -المركز القومي للبحوث

2008 

 م للبحث الموسو جائزة افضل بوستر في مؤتمردبي العالمي لسالمة االغذية،

  (Chitosan coating improves quality and shelf-life of eggs) 

 ة االمارات العربية المتحد –دبي    

2012 

 2019 الحصول على وسام في مؤتمر مركز بحوث السوق وحماية المستهلك.

 

  :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  
  -طلبتتة الدراستتات العليتتا فتتي الحاستتوا فتتي كليتتة العلتتوم طلبتتة الدراستتات العليتتا فتتي الحاستتوا فتتي كليتتة العلتتوم   لتأهيتتللتأهيتتلاالشتتتراف فتتي البرنتتامج التتتدريبي االشتتتراف فتتي البرنتتامج التتتدريبي  -11

 19991999//88//11لغاية لغاية   19991999//77//1010جامعة بغداد بتاريخ جامعة بغداد بتاريخ 

ة العربية ) السادسة عشترة ( للتدريستيين الجتدد التتي نظمهتا مركتز تطتوير ة العربية ) السادسة عشترة ( للتدريستيين الجتدد التتي نظمهتا مركتز تطتوير مشاركة في دورة اللغمشاركة في دورة اللغ -22

جامعة بغتداد  للمتدة جامعة بغتداد  للمتدة   –التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي / وزارة / وزارة طرائق التدريس والتدريب الجامعي طرائق التدريس والتدريب الجامعي 

 . 20022002//77//1818ولغاية ولغاية   20022002//66//2222من من 

تطوير طرائق  ( للتدريسيين الجدد التي نظمها مركز 42دورة التأهيل التربوي ) مشاركة في -3

 22/6/2002جامعة بغداد للمدة من  –التعليم العالي والبحث العلمي  ، وزارةالتدريس والتدريب 

 .18/7/2002ولغاية 

التي نظمها مركز تطوير طرائق التدريس  (TOEFL)مشاركة في دورة اللغة االنكليزية  -4

جامعة بغداد  للمدة من  –والتدريب الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 . 5/2/2009ولغاية  4/1/2009
-2013، 2012-2011، 2009-2008م عضو اللجنة االمتحانية في قسم علوم االغذية لالعوا -5

2014، 2016-2017. 

 جامعة بغداد.    –كلية الزراعة  –اإلشراف على مشاريع التخرج في قسم علوم األغذية -6

صتتادرة متتن الجهتتاز المركتتزي للتقيتتيس صتتادرة متتن الجهتتاز المركتتزي للتقيتتيس   809809قم قم الحصتتول علتتى شتتهادة متتدقق جتتودة داخلتتي بتترالحصتتول علتتى شتتهادة متتدقق جتتودة داخلتتي بتتر -77

ون االنمتتائي ، وذلتتك الشتتتراكها فتتي دورة العتتداد ون االنمتتائي ، وذلتتك الشتتتراكها فتتي دورة العتتداد ااوزارة التخطتتيب والتعتتوزارة التخطتتيب والتعتت  –والستتيطرة النوعيتتة والستتيطرة النوعيتتة 

. بتتاريخ . بتتاريخ 90019001مدققي الجودة الداخليين مما يؤهل  الجراء التدقيق الداخلي وفق مواصفة االيتزو مدققي الجودة الداخليين مما يؤهل  الجراء التدقيق الداخلي وفق مواصفة االيتزو 

 ..20092009//77//33لغاية لغاية   66//1414

نظام  –العلمي والتطبيقي في تهيئة واعداد مدققي الجودة المشاركة في دورة البرنامج  -8

ادارة الجودة التي نظمها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وزارة التخطيب 

 .25/6/2009-14والتعاون االنمائي للمدة من 

المركزي  مشاركة في دورة )التحاليل الكيمياوية والميكروبية للمياه المعبأة ( التي نظمها الجهاز -9

 .23/7/2009-19للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيب والتعاون اإلنمائي  للمدة 
اركة في دورة )هيئة دستور األغذية ( التي نظمها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة مش -10

 . 17/11/2009-15النوعية التابع لوزارة التخطيب والتعاون اإلنمائي  للمدة 
الخاص بالكشف عن  Bac Tracالدورة التدريبية الموسومة ) جهاز مشاركة في  -11

التلوث الميكروبي في االغذية وبيان دوره في اعطاء النتائج وبفترة زمنية قصيرة( التي 

 .2/6/2016-29/5اقامها مركز بحوث السوق وحماية المستهلك للمدة من 



 

 

 

 

 

 

 

 .2/11/2016المشاركة في دورة المجالت الزائفة بتاريخ  -12

التي نظمها مركز التطوير والتعليم المستمر في  Research gateركة في دورة مشا -13

 .7/11/2016-6جامعة بغداد للمدة من 

التي نظمها مركز التطوير والتعليم المستمر  Thomson Reuterمشاركة في دورة  -14

 .8/11/2016في جامعة بغداد بتاريخ 

ر والتعليم المستمر في جامعة التي نظمها مركز التطوي Plagarisimمشاركة في دورة  -15

 .9/1/2017بغداد بتاريخ 

التي نظمها مركز التطوير والتعليم المستمر في  Google scholarمشاركة في دورة  -16

 . 24/1/2017جامعة بغداد بتاريخ 

من  كلية الزراعة/ جامعة بغداد، اعتبارا  –القيام بمهام مدقق جودة في قسم علوم االغذية  -17

11/1/2017. 

مشاركة في دورة )السالمة اللغوية في المكاتبات الرسمية( المقامة في كلية الزراعة  -18

 . 11/5/2017بتاريخ 

في قسم علوم الحياة /كلية  2017/ اذار/31-30المشاركة في ورشة االهوار الثانية  -19

 العلوم / جامعة ذي قار.
ي التصنيع الغذائي( عضو اللجنة التحضيرية للندوة الموسومة )دور المضافات الغذائية ف -20

 .14/3/2017كلية الزراعة/ جامعة بغداد ، بتاريخ  –التي نظمها قسم علوم االغذية 

التي لندوة ) واقع صناعة التمور في العراق وسبل النهوض بها( لعضو اللجنة التحضيرية  -21

 .12/12/2017بتاريخ كلية الزراعة/ جامعة بغداد  –نظمها قسم علوم االغذية 

 (environmental toxicology) حولفي المحاضرات الفيديوية  ربحضو مشاركة -22

 Institute of Internationalالتي نظمها  2017/ كانول االول /21-19بتاريخ 

Education  .بالتعاون مع مركز التعليم المستمر / جامعة بغداد 

 Reform and Revitalization of)المشاركة بحضور محاضرات بعنوان -23

education lecture)  2018/ كانون الثاني/  10في. 

الحصول على المرتبة االولى للمشاركة بدورة )السالمة اللغوية في المراسالت  -24

  .10/5/2018-6جامعة بغداد للمدة من  -الرسمية( المقامة في كلية الزراعة

 في جامعة بغداد / العراق. 27/11/2018مهرجان يوم التصميم المشاركة في  -25

 حول قسم علوم االغذية ، -في الدورة التدريبية لطلبة الدراسات العليارات ضالقاء محا -26

 .26/12/2018-8كتابة الرسائل واالطاريح واالستالل( )
 .فحص طلبات تسجيل اختراعات -27

 .عضو في لجان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه -28

 عضوية لجان مناقشة رسائل ماجستيرواطاريح دكتوراه. - 29

مقترحات مشاريع بحثية لطلبة الدراسات العليا )ماجستير عضوية لجان مناقشة   -30

 .ودكتوراه(

 . في مجالت علمية ، والنشر تقويم أبحاث علمية لغرض التعضيد   -31

 .ترقيات علمية تقويم أبحاث  -32
 التقويم العلمي للرسائل واالطاريح الجامعية. -33

 االشراف على زيارات علمية لطلبة الدراسات العليا . -34

علوم الهندسة كلية  –في قسم علوم االغذية  والدكتوراه  ماجستيرال لبةاإلشراف على ط - 35

 ة .يالزراع

 



 

 

 

 

 

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
كاالكتوسيديز من عزلة محلية من الخميرة  –بيتا إنتاج انزيم 

Kluveromyces marxinus MGI 1- العزل والغربلة والتشخيص 

( : 5)8ة الزراعة العراقية. مجل

173-183. 
2003 

2 
كاالكتوسيديز من عزلة محلية من الخميرة  –بيتا إنتاج انزيم 

Kluveromyces marxinus MGI 2-  تعيين الظروف المثلى النتاج

 االنزيم بطريقة تخمرات المزارع المغمورة.

 ( :5)8مجلة الزراعة العراقية. 

125- 135. 
2003 

3 
كاالكتوسيديز من عزلة محلية من الخميرة  –بيتا  إنتاج انزيم

Kluveromyces marxinus MGI  3-  . استخالص وتنقية االنزيم 

مجلة العلوم الزراعية العراقية. 

34(4 : )167-174. 
2003 

4 
كاالكتوسيديز من عزلة محلية من الخميرة  –بيتا إنتاج انزيم 

Kluveromyces marxinus MGI 5- يونات المعدنية تأثير بعض اال

 والكواشف في فعالية االنزيم.  

 التقانات اإلحيائية مجلة أبحاث

5 (1) : 
2003 

5 
كاالكتوسيديز من عزلة محلية من الخميرة  –بيتا إنتاج انزيم 

Kluveromyces marxinus MGI 4-  .توصيف االنزيم 

 35مجلة العلوم الزراعية العراقية. 

(3: )143-152. 
2004 

 مبسطة لتنقية لكتين جنين الحنطة بكروموتوكرافيا األلفة. طريقة  6
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