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أأوالا :املؤهالت العلمية.
ادلرجة العلمية
ادلكتوراه
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أأخرى

اللكيـــة

اجلامعة
بغداد
بغداد
بغداد
-

لكية الزراعة
لكية الزراعة
لكية الزراعة
-

التارخي
2005 /9 /13
2001 /6 /23
1998 /6 /30
-

اثني اا :التدرج الوظيفي.
اجلهة

الفرتة من  -اإىل

ت

الوظيفة

 6رئيس قسم

قسم تقومي السلع و أأداء اخلدمات /مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد

 2012 /7 /11لغاية الان

 2اس تاذ مساعد دكتور

قسم تقومي السلع و أأداء اخلدمات /مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد

 2011 /2 /9لغاية الان

 3مدرس دكتور

قسم تقومي السلع و أأداء اخلدمات /مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد

 2006 /12 /20اىل 2011 /2 /9

 4مدرس دكتور

قسم علوم الاغذية والتقانة الاحيائية /لكية الزراعة /جامعة تكريت

1

 2005 /11 /13اىل 2006 /12 /19

اثلث اا  :التدريس اجلامعي.
ت

اجلهة (املعهد  /اللكية)

1

لكية الزراعة /قسم علوم الاغذية والتقانة الاحيائية

اجلامعة
تكريت

الفرتة من  -اإىل
 2005 /11 /13اىل 2006 /12 /19

رابع اا  :املقررات ادلراس ية اليت مقت بتدريسها.
ت
6
2
3
4
2
1

القسم

املادة

قسم علوم ا ألغذية والتقانة االإحيائية
قسم علوم ا ألغذية والتقانة االإحيائية
قسم علوم ا ألغذية والتقانة االإحيائية
قسم علوم ا ألغذية والتقانة االإحيائية
قسم علوم ا ألغذية والتقانة االإحيائية
قسم علوم ا ألغذية والتقانة االإحيائية

أأنزميات متقدم (دراسات عليا).
التقنية احليوية (املرحةل الرابعة).
تصنيع ا ألغذية (املرحةل الرابعة).
حلقات دراس ية (املرحةل الرابعة).
مشاريع خترج (املرحةل الرابعة).
عمل احلياة اجلزييئ (املرحةل الثالثة).

خامس اا ( :الاطارحي  ،الرسائل ) اليت أأرشف علهيا:
امس ا ألطروحة أأو الرساةل
ت
6
2

الس نة
 2002اىل 2001
 2002اىل 2001
 2002اىل 2001
 2002اىل 2001
 2002اىل 2001
 2002اىل 2001

الس نة

القسم

دراسة مقارنة للتأأثري السـمي لـبعا انـوال الـزربري رتبـة ةشـائية
قسم العلوم /لكيـة الرتبيـة ا ألساسـ ية/
الاجنحــة  Order Hymenopteraعــحت للــل ــرايت ادلم
اجلامعة املستنرصية
امحلراء والتخرث دلى الانسان .رساةل ماجس تري.
دراسة فعالية مخرية  Saccharomyces cerevisiaeضد بعا قسم العلوم /لكيـة الرتبيـة ا ألساسـ ية/
الانوال من البكرتاي املعوية .رساةل ماجس تري.
اجلامعة املستنرصية

 2012 /12 /6اىل 2014 /10 /22
 2011 /12 /20اىل 2013 /9 /18

سادس اا :املؤمترات والندوات العلمية اليت شارك فهيا.
ت
1
2
3
4
5
6
9
8
9

الس نة

العنوان

2002
املؤمتر العلمي الرابع للبحوث الزراعية /وزارة الزراعة
ش باط 2003
املؤمتر العلمي اخلامس للبحوث الزراعية /وزارة الزراعة
املؤمتر العلمي الثاين ملركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد  15اىل  16اذار 2006
2007
املؤمتر العلمي العارش لهيئة التعلمي التقين
الندوة العلمية التخصصـية مليـاه ال ـ  /مركـز حبـوث السـوق وحاميـة
 16مايس 2007
املس هتكل /جامعة بغداد
 29اىل  31ت ين الاول 2007
املؤمتر العلمي السادس للبحوث الزراعية /وزارة الزراعة
املؤمتر العلمي الثالث ملركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد  18اىل  19اذار 2008
الندوة العلمية التخصصية واقع أأغذية ا ألطفال ملركز حبوث السوق وحامية
 25اذار 2009
املس هتكل /جامعة بغداد
ندوة است اف مس تقبل البطاقة المتوينية يف العراق ملركز حبوث السوق
 15اكنون الثاين 2009
وحامية املس هتكل /جامعة بغداد

2

نول املشاركة
ماكن انعقادها
( حبث  /بوسرت
تكريت/العراق حبث حضور)

املوصل/العراق
بغداد /العراق
بغداد /العراق

حبث
حبث
حبث

بغداد /العراق

حبثني

بغداد /العراق
بغداد /العراق

حبث
عضو جلنة لضريية

بغداد /العراق

عضو جلنة لضريية

بغداد /العراق

حبث

60
66
62
63
64
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ندوة س ياسة االإةراق وتأأثريها عحت املس هتكل العرايق ملركز حبوث السوق
وحامية املس هتكل /جامعة بغداد
الندوة التخصصية واقع البيئة العراقية /وزارة البيئة
نــدوة الس ـ يطرة النوعيــة عــحت ا ألغذيــة /قســم علــوم ا ألغذيــة والتقانــة
الاحيائية /لكية الزراعة /جامعة الكوفة
املؤمتر العلمي السابع للعلوم الزراعية /وزارة الزراعة
املؤمتر الوطين (التحدايت البيئية ..الواقع والطموح) مركز حبوث السوق
وحامية املس هتكل /جامعة بغداد
النـــدوة التخصصـــية (املمكـــالت الغذائيـــة للرايضـــني ...الآاثر الصـــحية
والاقتصــادية والاجيعيــة) /مركــز حبـوث الســوق وحاميــة املس ـ هتكل/
جامعة بغداد
املؤمتر العلمي الثاين للعلوم الزراعية /لكية الزراعة /جامعة البرصة
الندوة التخصيصـة (انفلـونزا اخلنـازير وحاميـة املسـ هتكل) /مركـز حبـوث
السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد
املؤمتر العلمي السادس ملركز حبـوث السـوق وحاميـة املسـ هتكل /جامعـة
بغداد (خدمات النقل ،واقعها وافاق تطورها يف العراق)
املؤمتر العلمي الثاين للكية الزراعة ،جامعة ربالء
الندوة التخصصية (واقع اخلدمات الطبية عحت املـواطن العـرايق وحقـوق
املس هتكل) /مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد
املؤمتر العلمي الثالث للتقنيات احلديثة يف الانتاج احليواين والنبايت للكية
الزراعة ،جامعة الكوفة
الندوة التخصصية (الثقافة الاس هتال ية يف اجملمتع العرايق وتأأثريها يف ادارة
وبناء ادلوةل) /مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد
النــدوة التخصصــية (الس ياســة الاســ تريادية لــالوةل وعالقهتــا بثقافــة
املس هتكل) /مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد

 24املؤمتر العلمي ادلويل الاول جلامعة جهيان

سابعا  :ا ألنشطة العلمية ا ألخرى.
داخل اللكية

2009

بغداد /العراق

عضو جلنة لضريية

اذار 2009

بغداد /العراق

عضو جلنة لضريية

اكنون الاول 2009

الكوفة /العراق

ورقة معل

 26اىل  28ت ين الاول  2009بغداد /العراق

حبث

 17اذار 2010

بغداد /العراق

عضو جلنة لضريية

 15اكنون الاول 2010

بغداد /العراق

عضو جلنة لضريية

 14اىل  15اذار 2012

البرصة /العراق

حبث

 19مايس 2009

بغداد /العراق

عضو جلنة لضريية

 14اىل  15اذار 2012

بغداد /العراق

عضو جلنة لضريية

 10اىل  11اكنون الاول  2012ربالء ،العراق

حبث

 25اكنون الاول 2012

بغداد /العراق

عضو جلنة لضريية

 17اىل  18نيسان 2013

النجف ،العراق

حبث

يف  8مايس 2013

بغداد /العراق

ورقة معل

 24ت ين الاول 2013

بغداد /العراق

عضو جلنة لضريية

 20اىل  21اذار 2014

اربيــــــل ،اقلــــــمي
وردســـــــــــ تان ،حبث
العراق

خارج اللكية

عضو هيئة لرير اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامية املس هتكل (جمةل علمية حممكة) .املشاركة يف ورشة معـل حوةـة اعـداد املواصـفات ،اجلهـاز املركـزي للتقيـيس
مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد للفرتة  2013ولغاية الآن مبوجب والس يطرة النوعية ،وزارة التخطيط للفرتة من  17اىل  18ش باط  .2015بغداد.
الامر الاداري الصادر عن مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد املرمق العـراق .مبوجــب كتــا الرتش ـ يد الصــادر عــن مركــز حبــوث الســوق وحاميــة
املس هتكل /جامعة بغداد املرمق  299يف .2015 /2 /17
 81يف .2013 /1 /20
مناقشة رساةل املاجس تري املوسومة "دراسة مقارنة للتأأثري السـمي لـبعا انـوال
الزربري رتبة ةشائية الاجنحة  Order Hymenopteraعـحت للـل ـرايت
عضو جملس ادارة مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد مبوجب الامر
ادلم امحلراء والتخرث دلى الانسان" للطالبة شهد فالح عباس .قسم العلوم /لكية
اجلامعي املرمق  43016يف .2012 /12 /17
الرتبية الاساس ية /اجلامعة املستنرصية مبوجـب الامـر الاداري املـرمق  396يف
( .2014 /10 /22عضوا وم فا)

3

املشاركة يف بررمج تطوير املالاكت التدريس ية ،جامعة فلورنسا /لكية الزراعة/
عضو اللجنة العلمية يف مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد مبوجب
قسم الزراعة ،الغذاء وانظمة الغاابت للفرتة من  7ايلول اىل  1ت ين الاول
الامر الاداري املرمق  823يف .2012 /8 /7
 .2014فلونسا /ايطاليا .شهادة مشاركة.
ادارة شؤون خمتربات قسم تقومي السلع وادء اخلدمات .مركز حبوث السوق وحامية مناقشــة اطروحــة ادلكتــوراه املوســومة "تنقيــة وتوصــيف انــزمي الكــوالجين
املس هتكل/جامعة بغداد للفرتة من  2011ولغاية  ،2012مبوجب الامر الاداري املس تخلص من خملفات الاسامك ودراسة كفاءته التحللية" للطالبة وسن اكظـم
الصادر عن مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد املرمق  1393يف  /20عبد الرزاق .قسم علوم الاغذية /لكية الزراعة /جامعة البرصة مبوجـب الامـر
اجلامعي املرمق  11053 /18 /7يف ( .2014 /5 /5عضوا).
.2011 /12
مدير لرير اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامية املس هتكل (جمةل علمية حممكة) .مركز املشاركة يف دورة تطبيقات هجاز  ،Bactrac 4300خمتربات اإدارة الصحة العامة
حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد للفرتة من  2009مبوجب الكتا الصادر والبيئة /اإمارة جعامن /دوةل االإمارات العربية املتحدة للفرتة مـن  16اىل  20اذار
عن مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد املرمق  88يف  .2014 .2010 /1 /26مبوجب الامر اجلامعي ل ث 865 /يف .2014 /3 /11

مناقشة رساةل املاجس تري املوسومة "دراسة فعالية مخـرية Saccharomyces
 cerevisiaeضد بعا الانوال من البكرتاي املعوية" للطالب عيل محمد عطية.

عضوية العديد من اللجان ادلامئية واملؤقتة ادلاخلية يف املركز

قسم العلوم /لكية الرتبية الاساس ية /اجلامعة املستنرصية مبوجب الامر الاداري
املرمق  674يف ( .2013 /9 /18عضوا وم فا)
عضو اللجنة الفنية الاستشارية ملنتجات الاغذية اخملتلفة .اجلهاز املركزي
للتقييس والس يطرة النوعية ،وزارة التخطيط والتعاون الامنايئ للفرتة من 2012
ولغاية الآن ،مبوجب الامر الوزاري الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون
الامنايئ املرمق  1911يف .2013 /6 /26
عضو اللجنة العلمية مل ول لديث الكتب املهنجية .دائرة البحـث والتطـوير،
وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي للفرتة من  2013ولغاية الآن ،مبوجب الامر
الوزاري الصادر عن دائرة البحث والتطوير املرمق ت  6037 /4يف /5 /23
.2013
املشاركة يف الورشة التخصصية يف املكتبة الافرتاضـية العلميـة العراقيـة يف 27
ت ين الثاين  .2012مركز التطوير والتعلـمي املسـ متر– جامعـة بغـداد .بغـداد/
العراق ،مبوجب الكتا الصادر عن مركز التطوير والتعلمي املسـ متر – جامعـة
بغداد املرمق  3567يف .2012 /12 /5
عضو اللجنة الاستشارية للحدود امليكروبية يف الاغذية .اجلهاز املركزي للتقييس
والس يطرة النوعية ،وزارة التخطيط والتعاون الامنايئ للفرتة مـن  2012ولغايـة
 ،2013مبوجب الامر الوزاري الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الامنـايئ
املرمق  2424يف .2012 /9 /20
املشاركة يف دورة تطبيقات نظام لليل خماطر نقاط الس يطرة احلرجة
( .)HACCPاجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة النوعية ،وزارة التخطيط
والتعاون الامنايئ للفرتة من  24اىل  25نيسان  .2011بغداد .العراق ،مبوجب
الكتا الصادر عن اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة النوعية ،وزارة التخطيط
والتعاون الامنايئ املرمق  3491يف .2011 /4 /25
املشاركة يف دورة سرتاتيجيات التطوير .منظمة الامم املتحدة لتطوير الصناعة
) (UNIDOللفرتة من  6اىل  10اذار  .2011بغداد /العراق .شهادة مشاركة.
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املشاركة يف دورة سالمة الاغذية ( )Food Safetyللفرتة من  20اىل 21
ش باط  .2011اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة النوعية ،وزارة التخطيط
والتعاون الامنايئ .بغداد .العراق ،مبوجب مبوجب الكتا الصادر عن اجلهاز
املركزي للتقييس والس يطرة النوعية ،وزارة التخطيط والتعاون الامنايئ املرمق
 1378يف .2011 /2 /21
مناقشة رساةل املاجس تري املوسومة "دراسة الظروف املثالية النتـاج الانيـولين
ابس تخدام الفطر  Aspergillus nigerوقدرته التثبيطية ضد بعـا الاحيـاء
اجملهرية املرضية" للطالبة نور لطفي عيل محمود .قسم علوم احلياة /لكيـة الرتبيـة/
جامعــة تكريــت .مبوجــب الامــر الاداري املــرمق  6573 /18 /7يف /12 /5
( .2010عضوا).
املشاركة يف دورة احلاسو اخلاصة ابلرتقيات العلمية للفرتة من  2اىل  6ااير
 .2010مركز احلاس بة االإليكرتونية /جامعة بغداد .بغداد /العراق ،مبوجب
الكتا الصادر عن مركز احلاس بة االإلكرتونية /جامعة بغداد املرمق  667يف /6
.2010 /5
مناقشة رساةل املاجس تري املوسومة "دراسة تأأثري مس تخلصات حلاء القرفة وبذور
الســامق يف التثبــيط املــايكرو وبعــا املعــايري الفســلجية يف ذ ــور اجلــرذان"
للطالب فراس عدرن حسني خلف .قسـم علـوم احليـاة /لكيـة الرتبيـة /جامعـة
تكريـــت .مبوجـــب الامـــر الاداري املـــرمق  758 /18 /7يف .2010 /2 /9
(عضوا).
املشاركة يف دورة دس تور الاغذية للفرتة من  15اىل  17ت ين الاول .2009
اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة النوعية ،وزارة التخطيط والتعاون الامنايئ.
بغداد .العراق ،مبوجب الكتا الصادر عن اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة
النوعية ،وزارة التخطيط والتعاون الامنايئ املرمق  9381يف .2009 /11 /17
رئيس جملس التنس يق املشرتك بني وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي ووزارة
التجارة للفرتة من  2011-2008مبوجب الامر الوزاري املرمق ت 3727 /يف
.2008 /9 /1
مناقشــة رســاةل املاجس ـ تري املوســومة "دراســة بكرتيولوجيــة ووحيويــة لت ـأأثري
مس تخلصــات قشــور ـار الرمــان  Punica granatum L.و ــار النــار
 Citrus auratinum L.عـحت بعـا أأنـوال البكـرتاي املسـببة لفسـاد بعـا
ا ألغذية" للطالب محمد خادل وهيب .قسم علوم الاغذيـة والتقـارت الاحيائيـة/
لكيـة الزراعــة /جامعـة تكريــت .مبوجـب الامــر الاداري املــرمق  91يف /5 /3
( .2009عضوا).
عضو اللجنة الفنية الاستشارية ملتابعة اعامل جلنة دس تور الأغذية .اجلهاز
املركزي للتقييس والس يطرة النوعية ،وزارة التخطيط والتعاون الامنايئ للفرتة من
 2009ولغاية  ،2012مبوجب الامر الوزاري الصادر عن وزارة التخطيط
والتعاون الامنايئ املرمق  154يف .2009 /2 /3
املشاركة يف دورة التأأهيل الرتبوي (دورة رمق  )111للفرتة من  16ت ين الأول
اىل  28ت ين الثاين  .2008مركز التطوير والتعلمي املس متر – جامعة بغداد.
بغداد /العراق ،مبوجب شهادة مشاركة من رئيس جامعة بغداد والكتا الصادر
عن مركز التطوير والتعلمي املس متر – جامعة بغداد املرمق  2118يف /12 /25
.2008

5

املشاركة يف دورة اللغة العربية (دورة رمق  )85للفرتة من  16ت ين الأول اىل
 28ت ين الثاين  .2008مركز التطوير والتعلمي املس متر – جامعة بغداد .بغداد/
العراق ،مبوجب شهادة مشاركة من رئيس جامعة بغداد والكتا الصادر عن
مركز التطوير والتعلمي املس متر – جامعة بغداد املرمق  2119يف /12 /25
.2008
مناقشة اطروحة ادلكتوراه املوسومة "دراسة بكتريية ووراثية لقابيةل بعا انوال
بكــرتاي  Lactococcusو  Leuconostocيف انتــاج بعــا مربــات النكهــة"
للطالبة زبيدة عدرن خضري .قسم علوم احلياة /لكية الرتبيـة-ابـن الهيـم /جامعـة
بغداد .مبوجب الامر الاداري املرمق د.ل 602 /يف ( .2007 /6 /28عضوا).
الرديف الثاين عن ممثل وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي يف الهيئة
الاستشارية لالغذية ،وزارة الصحة للفرتة من  2007ولغاية  ،2012مبوجب
الكتا الصادر عن مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد املرمق
 108يف .2007 /3 /11
املشاركة يف دورة اس تخدام احلاسو لطلبة ادلراسات العليا يف اجلامعات
العراقية للفرتة من  31متوز اىل  23ا  .1999شهادة جناح صادرة عن قسم
علوم احلاس بات ،لكية الرتبية (ابن الهيم) – جامعة بغداد.
اجتياز امتحان الكفاءة يف اللغة االإنلك ية للمتقدمني لالراسات العليا يف
اجلامعات العراقية  .1998شهادة جناح صادرة عن املركز اخلامس الختبار اللغة
الانلك ية ،لكية الرتبية للبنات – جامعة بغداد.
اجراء التقومي العلمي لعدد من الاحباث العلمية والرسائل والاطارحي اجلامعية
واحباث التعضيد العلمي فضال تقدمي املشورة الفنية حول عدد من مسودات
املواصفات القياس ية العراقية.

اثمنا :امل وعات البحثية ىف جمال التخصص خلدمة البيئة واجملمتع أأو تطوير التعلمي.
أأمس البحث
ت
6
2
3
4
2
1
9

حمل الن

تنقية وتوصيف أأنزمي الانفرت من الطامطم )(Solanum lycopersicum L.
واس تعامهل يف لسني بعا الصفات احلس ية للخزب القيايس (اللوف)
انتاج رشا عايل الفركتوز ابس تعامل أأنزمي الانفرت املقيد بطني البنتوريت العرايق مقبول للن يف جمةل جامعة ذي قار للعلوم الزراعية
اجملةل العربية للغذاء والتغذية138-121 :33 .

اإطاةل مدة حفظ بعا الفواكه ابس تعامل سكر  Pullulanاملنتج من عزةل حملية مقبــول للن ــ يف اجمل ـةل العراقيــة لبحــوث الســوق وحاميــة
املس هتكل
للفطر Aureobasidium pullulans
اس تعامل أأنزمي  Naringinaseو  Pectinaseاملقيد يف لسني خواص العصـري
مقبول للن يف جمةل جامعة دايىل للعلوم الزراعية
الطبيعي
اإس تخدام مخـرية  Saccharomyces cerevisiaeفــي املعاجلـة احليويـة لـبعا
مقبول للن يف جمةل مركز حبوث التقنيات الاحيائية
املعادن الثقيةل
لديــد اتثــري مس الزنبــور ا أل ــر  Vespa orientalisوا ألصــفر Polistes
مقبول للن يف جمةل لكية الرتبية الاساس ية
 olivaceausيف للل وخترث رايت ادلم امحلراء يف االإنسان.
تنقية ولديد بعا صفات املواد الربوتينية املثبطة املنتجة من مخرية اخلزب ودراسة لـت الن ـ يف اجملــال اخلـاص لوقــائع املـؤمتر العلمــي الاول.
جامعة جهيان ،اربيل-اقلمي وردس تان العراق
فعاليهتا التثبيطية ضد بعا أأنوال البكرتاي املسببة ل إالسهال

6

الس نة
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014

8

دراسة فعالية مس تخلص مخرية اخلزب ضد بعا ا ألنوال من البكرتاي املعوية املعزوةل
من بعا املستشفيات يف مدينة بغداد

جمةل لكية الرتبية الاساس ية166-143 :)82(20 .

2014

9

تقيمي فعالية بعا انوال مطهرات اليد الهالمية املتوافرة يف الاسواق احمللية

اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامية املس هتكل-175 :)1(6 .
.186

2014

60

تقدير مس توى بعا املعادن يف أأنوال اخلضار والفواكه املعلبة املتوافرة يف ا ألسواق
احمللية.

جمةل لكية الرتبية الاساس ية.284-273 :)82(20 .

2014

66

لديد الرتيب الكويايئ والكشف عن املواد الفعاةل ملس تخلص أأوراق نبات اخلس
الشويك  )Lactuca serriola L.( Prickly lettuceواس تعامهل يف تثبيط بعا جمةل الكوفة للعلوم الزراعية .عدد خاص 267-257 :4
ا ألحياء اجملهرية

62
63
64
62
61

تنقية أأنزمي الربوتي جزئيا من أأوراق نبات اخلس الشويك ( Lactuca serriola

اجملةل العراقية للتقارت احلياتية18-1 :)2(12 .

2013

2013

 )L.ولديد بعا صفاته واس تعامهل يف بعا التطبيقات العملية
تأأثري النقل يف أأسعار الفواكه واخلضار املس توردة -دراسة اس تطالعية لآراء عينة
اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامية املس هتكل2013 21-1 :)2(5 .
من البائعني ومتعهدي النقل يف أأسواق امجلةل /بغداد
الكشف عن التلوث امليكرو والكويـايئ يف بعـا ا ألغذيـة املعلبـة املتـوافرة يف
جمةل تكريت للعلوم الرصفة .اجملال  ،18العدد 2013 140-135 ،1
ا ألسواق احمللية
جمةل جامعة ربالء ،عدد خـاص بوقـائع املـؤمتر العلمـي الثـاين
تقيمي نوعية العسل املتوافرة يف ا ألسواق احمللية
للكية الزراعة1146-1138 .
دراسة نوعية لبعا امل وابت الغازية والعصائر احمللية املتوافرة يف اسواق مدينة املؤمتر العلمي الثاين للبحوث الزراعية .لكية الزراعة /جامعـة
2012
البرصة
بغداد
2013

69

الكشف النوعي والمكي عن ةش حلم البقر بلحم ادلجاج بطرائق مناعية

جمةل بغداد للعلوم903-896 :)4(8 .

2011

68

توصيف أأنزمي ( Polyphenoxidase )PPOمن نبات اخلس الشويك Prickly
)Lactuca serriola L.( lettuce

جمةل مركز حبوث التقنيات الاحيائية50-40 :)1(5 .

2011

69

اس تعامل تقانة الامتصاص الضويئ يف الكشف عن نوعية الصبغات املس تعمةل يف
صناعة بعا امل وابت الغازية والعصائر

جمةل الكوفة للعلوم الزراعية .اجملال  ،3العدد 50-40 :1

2011

20
26
22

تنقية أأنزمي ( Polyphenoxidase )PPOمن نبات اخلس الشويك Prickly
.)Lactuca serriola L.( lettuce
اس تعامل أأنزمي الاليب املنقى جزئيـا مـن بـد ادلجـاج احملـيل يف لسـني خـواص
جمةل ابن الهيم للعلوم الرصفة والتطبيقية98-88 :)3(23 .
ادلهن احلر
اإنتـاج أأنــزيـم ( Glucose - 6 - Phosphate Dehydrogenase)G6PDمن
عزةل حمليـة مخليـرة  -2 ،Saccharomyces cerevisiae Sc1العـزل ،الغـربةل جمةل الزراعة العراقية124-133 :)4(14 .
والتشخيص
اجملةل العراقية للتقارت احلياتية714-700 :)4(9 .

2010
2010
2009

23

الكشف عن النوعية املايكروبية والكويائية لبعا امل ـوابت الغازيـة والعصـائر
املتوافرة يف ا ألسواق احمللية

اجملةل العراقية للعلوم .اجملال  ،50العدد 266-256 ،2

2009

24

تنقية اإنزمي الالكتوبريو س يديز من لبأأ اجلاموس احمليل ودراسة بعا خصائصه

جمةل لكية الرتبية ا ألساس ية593-608 :55 .

2008

7

22
21
27
28
29
30
31
32
33

اإنتـاج أأنــزيـم ( Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase )G6PDمن
عزةل حملية مخليـرة  -1 ،Saccharomyces cerevisiae Sc1لديد الظروف جمةل الزراعة العراقية142-131 :)4(12 .
املثحت ل إالنتاج
تنقيـة أأنـزمي ( Glucose - 6 - Phosphate Dehydrogenase )G6PDمن
عزةل حملية مخلرية  Saccharomyces cerevisiae Sc1واس تخدامه يف تقـدير املؤمتر العلمي العارش لهيئة التعلمي التقين ،بغداد
السكرايت
تـوصيــف أأنـزيــم (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase )G6PD
جمةل جامعة تكريت للعلوم الزراعية30-13 :)1(7 .
املنقى من عزةل حملية مخلرية Saccharomyces cerevisiae Sc1
اجملال اخلاص لوقائع النـدوة التخصصـية مليـاه ال ـ  ،مركـز
دراسة نوعية مياه ال يف مجمع اجلادرية (جامعة بغداد)
حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد101-91 ،
مصادر مياه ال املس تخدمة ومدى سـالمهتا لالسـ هتالك الب ـي  /دراسـة اجملال اخلاص لوقائع النـدوة التخصصـية مليـاه ال ـ  ،مركـز
حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد22-1 ،
لليلية لعينة من املس هتلكني يف حمافظة بغداد

2007
2007
2007
2007
2007

دراسة نوعية يف ةش الصبغات املس تعمةل يف صناعة العصائر املتداوةل يف بعـا اجملال اخلاص لوقائع املؤمتر العلمي الثاين ،مركز حبوث السوق
وحامية املس هتكل/جامعة بغداد166-157 ،
ا ألسواق احمللية
تنقية وتوصيف أأنزمي البريو س يديز املنقى من حليب نبات ادليباج Calotropis
2004
جمةل الزراعة العراقية136-123 :)2(9 .
2006

prosera

تأأثري بعا العوامل يف فعالية أأنزمي البريو س يديز املنقى من حليب نبات ادليباج

Calotropis prosera
التوصــيف اجلــزيئ ألنــزمي البريو ســ يديز املنقــى مــن حليــب نبــات ادليبــاج

Calotropis prosera

جمةل الزراعة العراقية155-146 :)5(8 .

2003

جمةل الزراعة العراقية158-148 :)3(7 .

2002

اتسعا :عضوية الهيئات العلمية احمللية وادلولية .
* التوجد

عارشاا :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقدير.
ت كتا الشكر أأو اجلائزة أأو شهادة التقدير
6

شهادة تقديرية

2

شهادة تقديرية

3

شكر وتقدير

4

شكر وتقدير

اجلهة املاحنة

الس نة

معيد لكية الزراعة /جامعة البرصة نظري اجلهود املبذوةل يف تأأدية الواجب املولك يف مناقشة طالبة
دكتوراه يف قسم علوم الاغذية مبوجب الكتا املرمق  2032يف 2014 /6 /17

2014

رئيس جامعة جهيان نظري املشاركة يف املؤمتر العلمي ادلويل الاول جلامعة جهيان للفرتة من 20
اىل  21اذار  .2014اربيل ،اقلمي وردس تان ،العراق
مدير مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد نظري اجلهود املمت ة يف هتيئة وتشغيل
هجاز ( )HPLCمبوجب الكتا املرمق  367يف .2014 /3 /10
مدير مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد نظري اجلهود املبذوةل يف ـةل سـ يد
الشهداء (عليه السالم) الوطنية للحفاظ عحت البيئة العراقية مبوجب الكتا املرمق  124يف /28
2014 /1

8

2014
2014
2014

2

شكر وتقدير

1

شهادة تقديرية

9

شكر وتقدير

8

شكر وتقدير

9

شكر وتقدير

 60شكر وتقدير
 66شهادة تقديرية

 62شهادة تقديرية

 63شهادة تقديرية
 64شهادة تقديرية
 62شهادة تقديرية
 61شكر وتقدير
 69شكر وتقدير
 68شهادة تقديرية
 69شهادة تقديرية

مدير عام ادلائرة الادارية والقانونية /وزارة الاعامر والاساكن نظري اجلهود املبذوةل يف ةل س يد
الشهداء (عليه السالم) الوطنية للحفاظ عحت البيئة العراقية مبوجب الكتا املرمق  1564يف /19
.2014 /1
مدير مركز حبوث السوق وحامية املسـ هتكل /جامعـة بغـداد نظـري املسـالة الفـاعةل يف النـدوة
التخصصية (الس ياسة الاس تريادية لالوةل وعالقهتا بثقافة املسـ هتكل) الـيت أأقااـا مركـز حبـوث
السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد يف  24ت ين الاول  .2013بغداد ،العراق.
مدير مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد نظري العمل املمت يف تصممي وتصـنيع
(منظومة فرز النفاايت) مبوجب الكتا املرمق  1508يف .2013 /10 /21
مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد نظري اجلهود املبذوةل خـالل العمـل ةـدير
لرير اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامية املس هتكل مبوجب الكتا املرمق  1219يف /8 /20
.2013
مدير مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد نظري اجلهود اخمللصة واملمت يف هتيئة
واعداد ادلليل اخلاص ابملركز للعام  2012مبوجب الكتا املرمق  899يف .2013 /5 /28
املساعد الاداري لرئيس جامعة بغداد نظري اهداء نسخة من ن ـة صـوت املسـ هتكل مبوجـب
الكتا املرمق  /7 /6د 322 /يف 2013 /5 /19
مدير مركز حبوث السوق وحامية املسـ هتكل /جامعـة بغـداد نظـري املسـالة الفـاعةل يف النـدوة
التخصصية (الثقافة الاس هتال ية يف اجملمتع العرايق وتأأثريها يف ادارة وبناء ادلوةل) اليت أأقااا مركز
حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد يف  8مايس  .2013بغداد ،العراق.
معيد لكية الزراعة /جامعة الكوفة نظري املشاركة يف املؤمتر العلمي الثالث للتقنيـات احلديثـة يف
الانتاج احليواين والنبايت للكية الزراعة ،جامعـة الكوفـة للفـرتة مـن  17اىل  18نيسـان .2013
النجف ،العراق.
مدير مركز حبوث السوق وحامية املسـ هتكل /جامعـة بغـداد نظـري املسـالة الفـاعةل يف النـدوة
التخصصية (واقع اخلدمات الطبية عحت املواطن العـرايق وحقـوق املسـ هتكل) الـيت أأقااـا مركـز
حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد يف  25اكنون الاول  .2012بغداد ،العراق.
معيد لكية الزراعة /جامعة ربالء نظري املشاركة يف املؤمتر العلمي الثاين للكية الزراعـة ،جامعـة
ربالء للفرتة من  10اىل  11اكنون الاول  .2012ربالء ،العراق.
مدير مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد نظري املسالة الفاعةل يف اعامل ادلورة
التدريبية اخلاصة لطلبة ادلراسات العليا (املاجس تري /ادلبلوم) والعاملني يف اخملتربات البحثية اليت
اقااا املركز للفرتة من  18اىل  22ت ين الثاين .2012
مدير مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد نظري اجلهود املبذوةل واملمت ة يف العمل
وحصول اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامية املس هتكل عحت شكر وتقـدير مـن دائـرة البحـث
والتطوير وقسم الشؤون العلمية مبوجب الكتا املرمق  1232يف .2012 /11 /12
عضو جملس النوا العرايق الش يخ حسن خضري شويرد امحلداين نظري اجلهود املبذوةل يف خدمة
املواطن العرايق مبوجب الكتا املرمق  398يف .2012 /4 /7
رئيس جامعة بغداد نظـري املشـاركة يف املـؤمتر العلمـي السـادس ملركـز حبـوث السـوق وحاميـة
املس هتكل /جامعة بغداد (خدمات النقل ،واقعها وافاق تطورها يف العراق) للفرتة من  14اىل 15
اذار  .2012بغداد ،العراق.
رئيس جامعة البرصة نظري املشاركة يف املؤمتر العلمي الثاين للعلوم الزراعية للفرتة من  14اىل 15
اذار  .2012البرصة ،العراق.
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 20شكر وتقدير
 21شكر وتقدير
 22شهادة تقديرية

 23شهادة تقديرية
 24شهادة تقديرية
 25شكر وتقدير
 26شكر عحت اهداء
 27تمثني هجود

 28شكر وتقدير

اجلهاز املركزي للتقييس والسـ يطرة النوعيـة ،وزارة التخطـيط والتعـاون الامنـايئ نظـري اجلهـود
املبذوةل يف اعامل اللجنة الفنية الاستشارية ملتابعة امعل الكود س مبوجب الكتا املرمق  160يف
.2012 /1 /4
مدير مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد نظري احلرص واملسؤلية يف العمل طيةل
فرتة ادارة املركز مبوجب الكتا املرمق  848يف .2011 /7 /18
رئيس جامعة بغداد نظري املشاركة يف الندوة التخصصية (املمكالت الغذائية للرايضـني ...الآاثر
الصحية والاقتصادية والاجيعية) اليت أأقااا مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد
يف  15اكنون الاول .2010
وزير التعلمي العايل والبحث العلمي العرايق نظري االإعداد والتحضري للمؤمتر الـوطين (التحـدايت
البيئية ...الواقع والطموح) اذلي اقامه مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد يف 17
اذار 2010
وزير الزراعة العرايق نظري املشاركة يف املؤمتر العلمي السابع للعلوم الزراعية اذلي أأقامته وزارة
الزراعة للفرتة من  26اىل  28ت ين الاول  .2009بغداد ،العراق.
معيد لكية الطب البيطري /جامعة بغداد نظري املشاركة يف الندوة التخصيصة (انفلونزا اخلنازير
وحامية املس هتكل) اليت اقااا مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد يف  19مايس
 2009مبوجب الكتا املرمق  1462يف .2009 /6 /16
مدير مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل /جامعة بغداد نظري اهداء مجموعة من املواد اخملتربية
مبوجب الكتا املرمق  477يف .2009 /6 /2
املساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد نظري املشاركة يف الندوة التخصصية (اغذية الاطفال وحامية
املس هتكل) اليت أأقااا مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعـة بغـداد يف  25اذار 2009
مبوجب الكتا املرمق  /8 /6ل 90 /يف .2009 /4 /20
رئيس جامعة بغداد نظري كتا شكر وزير البيئة العرايق للمشاركة يف الندوة التخصصـية واقـع
البيئة العراقية اليت أأقامهتا وزارة البيئة ابلتعاون مع امجلعية الوطنية محلاية املس هتكل مبوجب الكتا
املرمق  9048يف .2009 /4 /7

 31شهادة تقديرية

وزير البيئة العرايق نظري املشاركة يف الندوة التخصصية واقع البيئـة العراقيـة الـيت أأقامهتـا وزارة
البيئة ابلتعاون مع امجلعية الوطنية محلاية املسـ هتكل مبوجـب الكتـا املـرمق م و 2 /يف /3 /11
.2009
اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة النوعية ،وزارة التخطيط والتعاون الامنايئ نظري القاء حماظرة
متخصصة يف اس تعامل املواد امللونة يف صناعة الاغذية مبوجب الكتا املرمق  10121يف /2 /22
.2009
رئيس جامعة بغداد نظري املشاركة يف الندوة التخصصية (است اف مس تقبل البطاقة المتوينية يف
العراق) اليت أأقااا مركز حبوث السوق وحاميـة املسـ هتكل/جامعـة بغـداد يف  15اكنـون الثـاين
.2009
رئيس جامعة بغداد نظري املشاركة يف دورة التأأهيل الرتبوي (طرائق التدريس واللغة العربية) اليت
أأقااا مركز التعلمي املس متر/جامعة بغداد للفرتة من  16ت ين الاول اىل  28ت ين الثاين 2009
مبوجب الكتا املرمق  82يف .2009 /1 /25
معيد لكية الزراعة /جامعة الكوفة نظري املشاركة يف ندوة الس يطرة النوعيـة عـحت ا ألغذيـة الـيت
أأقااا قسم علوم ا ألغذية والتقانة الاحيائية /لكية الزراعة /جامعة الكوفة مبوجب الكتا املـرمق
 2044يف .2008 /12 /14

 34شكر وتقدير

رئيس جامعة بغداد للمشاركة يف املؤمتر العلمي الثالث اذلي أأقامه مركز حبوث السـوق وحاميـة
املس هتكل مبوجب الكتا املرمق  12918يف .2008 /6 /10

 29شكر وتقدير
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 32شكر وتقدير

 33شكر وتقدير
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 35شكر وتقدير
 36شهادة تقديرية
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 39شهادة تقديرية
 40شهادة تقديرية

و يل وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي للشؤون العلمية نظري املسالة يف اصدار ن ة صوت
املس هتكل مبوجب الكتا املرمق /346جـ يف .2008 /5 /5
رئيس جامعة بغداد نظري املشاركة يف املؤمتر العلمـي الثالـث اذلي أأقامـه مركـز حبـوث السـوق
وحامية املس هتكل/جامعة بغداد للفرتة من  18اىل  19اذار  .2008بغداد ،العراق.
وزير الزراعة العرايق نظري املشاركة يف املؤمتر العلمي السادس للعلوم الزراعية اذلي أأقامته وزارة
الزراعة للفرتة من  29اىل  31ت ين الاول  .2007بغداد ،العراق.
رئيس جامعة بغداد نظري االإعداد واملشاركة يف الندوة التخصصية ملياه ال اليت أأقااا مركز
حبوث السوق وحامية املس هتكل/جامعة بغداد يف  16مايس  .2007بغداد ،العراق
رئيس جامعة بغداد نظري املشاركة يف املؤمتر العلمي الثاين اذلي أأقامه مركز حبوث السوق وحامية
املس هتكل/جامعة بغداد للفرتة من  15اىل  16اذار  .2006بغداد ،العراق.
وزير الزراعة العرايق نظري املشاركة يف املؤمتر العلمي اخلامس للعلوم الزراعية اذلي أأقامته وزارة
الزراعة يف ش باط  .2003املوصل ،العراق.

حادى ع  :الكتب املؤلفة أأو املرتمجة.
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

1

-

-

اثين ع  :اللغــات.
* العربية.
* الانلك ية.
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