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 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 / العراق / كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 1982 صناعات غذائيه بكالوريوس

 / كلية الزراعة والغابات / العراق جامعة الموصل 1985 تكنلوجيا االلبان ماجستير

 / كلية الزراعة والغابات / العراق جامعة الموصل 2001 علوم االلبان دكتوراه

 
 حقل المعرفة واالهتمام

 . كيمياء االلبان -1

 لبان الصحيهاال يهذاغتكنلوجيا االلبان ،  كيمياء و -2
 المعززات الحيويه و يهذكيمياء االغ -3

 
 الخبرات العلمية والحقلية

 .1983عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ  -1

 .زراعه الرافدين عضو تحرير مجلة  -2
 

 التعيين

 .سنة 1986عضو هيئة تدريسية منذ  -1
 .(1992-1986ائيه )ذغال قسم الصناعات \وصلجامعه الم \مدرس مساعد -2

 .(2000-1992ائيه )ذغال قسم الصناعات \جامعه الموصل \مدرس  -3
 .(2013-2000و التقانات االحيائيه ) يهذعلوم االغقسم  \جامعه الموصل \مساعد ذأستا -4

 .(2013يه و التقانات االحيائيه )ذقسم علوم االغ \جامعه الموصل \ ذأستا -5
 

 شورات العلميةالمن

 المجالت العلمية

( 23مجلد)المجلة زراعة الرافدين  1991تأثير نوع المنفحه ودرجات الحراره في انضاج جبن الجدر  -1

 (2عدد)ال

مجلة زراعة الرافدين  1991تأثير استخدام حليب فول الصويا في صفات شبيه اللبن )اليوغرت(  -2

 (3عدد)ال( 23مجلد)ال

 (3عدد)ال( 23مجلد)المجلة زراعة الرافدين  1991ي معمل البان الموصل دراسة خواص وتركيب اللبن ف -3

مجلة زراعة الرافدين  1993صناعة شبيه اليوغرت بأستخدام حليب الصويا وبعض المحسنات  -4

 (3عدد)ال( 25مجلد)ال

مجلة زراعة  1993استخدام بدائل السكر )عصير التمر السائل( في صناعة الحليب المكثف المحلئ  -5

 (3عدد)ال( 25مجلد)الين الرافد

مجلة زراعة الرافدين  1997عز التوزيع النتروجيني وقياس حجم ووزن الجسيمات الكازينيه لحليب الما -6

 (2عدد)ال( 29مجلد)ال

 (4عدد)ال( 29مجلد)المجلة زراعة الرافدين  1997تصنيع شبيه جبن االوشاري من حليب فول الصويا  -7



مجلة زراعة الرافدين  2000لئ مستوئ الكوليسترول في الحليب تأثير بعض الكائنات الحيه الدقيقه ع -8

 (3عدد)ال( 32مجلد)ال

مجلة زراعة الرافدين  2000تأثير تنشيط نظام الالكتوبيروكسديز في الحليب علئ خواص اللبن  -9

 (3عدد)ال( 32مجلد)ال

للعلوم الزراعيه  المجلة العراقيه 2003استخدام نظام الالكتوبيروكسديز في حفظ حليب االغنام الخام  -10

 (1عدد)ال( 4مجلد)ال

 2004ئيه مايكروبايلوجيه لبعض انواع الحليب المجفف في االسواق المحليه دراسه فيزياويه كيميا -11

 (3عدد)ال( 5مجلد)الالمجلة العراقيه للعلوم الزراعيه 

يه للعلوم المجلة العراق 2004طبوخ التحميض المباشر في صناعة الجبن المباستخدام اللبنه المنتجه  -12

 (3عدد)ال( 5مجلد)الالزراعيه 

تأثيرمعاملة الحليب الخام بنظام الالكتوبيروكسديز في الحليب علئ بعض خواص الجبن االبيض الطري  -13

 (1عدد)ال( 35مجلد)المجلة زراعة الرافدين  2007

و الجمال دراسه مقارنه علئ نظام الالكتوبيروكسديز وتأثير مرحلة الحلب في حليب االغنام والجاموس  -14

 (1عدد)ال( 7مجلد)المجلة تكريت للعلوم الزراعيه  2007

مجلة  2009استخدام الزيوت العطريه المستخلصه من بعض التوابل الطالة مدة حفظ الجبن الطري  -15

 (4عدد)ال( 37مجلد)الزراعة الرافدين 

راعة الرافدين مجلة ز 2010دهن منخفض الال المطبوخ والتقييم الحسي للجبن هبعض الخواص الفيزيائي -16

 (2عدد)ال( 38مجلد)ال

مجلة زراعة الرافدين  2011انتاج جبن مطبوخ منخفض الدهن من حليب االغنام وحليب فرز مجفف  -17

 (3عدد)ال( 39مجلد)ال

مجلة الزقازيق  2012تحوير بروتينات الشرش كيميائيا بواسطة االستله لتحسين خواصها الوضيفيه  -18

 (3د)عدال( 39مجلد)الللبحوث الزراعيه 

مجلة الزقازيق للبحوث  2012تأثير نسب استبدال السكر على خواص منتج شبيه بالمثلجات اللبنيه  -19

 (3عدد)ال( 39مجلد)الالزراعيه 

 2012تأثير تراكيز مختلفه من الفورمالين على بعض انواع بكتريا حامض الالكتيك في الحليب الخام  -20

 (2عدد)ال( 3مجلد)المجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعيه 

 (3( العدد)40مجلة زراعة الرافدين المجلد) 2012صناعة الجبن المطبوخ المطعم المنخفض الدهن  -21

مجلة تكريت للعلوم  2013انتاج لبن الياقوت باستخدام بعض انوع البكتريا حامض االكتيك العالجيه  -22

 (3عدد)ال( 13مجلد)الالزراعيه 

مجلة زراعة الرافدين  2013شبيه المثلجات اللبنيه  تأثير استبدال الدهن ببدائل غير دهنيه في خواص -23

 (2عدد)ال( 41مجلد)ال

ائيه وااللبان ذعات الغمجلة الصنا 2013تأثير استخدام بروتينات الشرش على خواص المثلجات اللبنيه   -24

 (11عدد)ال( 4مجلد)ال

 2015طبوخ الم تأثير استخدام مركزات بروتينات فول الصويا والسمسم في التركيب الكيميائي للجبن -25

 (2عدد)ال( 15مجلد)المجلة تكريت للعلوم الزراعيه 

كبديل جزئي لدهن الحليب في الخواص   Omega3الكتان مصدر االحماض  بذورتأثير استخدام زيت  -26

 (2عدد)ال( 46مجلد)المجلة زراعة الرافدين  2018الكيميائيه والفيزيائيه للمثلجات القشديه 

في بعض خصائصها الكيميائيه  Omega 3مصدرا الحماض  الكتان وربذتأثير تدعيم القشده بزيت  -27

 (4( العدد)46مجلة زراعة الرافدين المجلد) 2018والفيزيائيه والحسيه 

مجلة  جامعة   2019العنب ودراسة تأثيره في الصفات الفيزيوكيميائيه والحسيه بذورتدعيم القشده بزيت  -28

 (1عدد)ال( 17مجلد)الكربالء العلميه 

المجلة السوريه  2020والمعززات الحيويه  6واالوميغا  3اللبن بالزيوت النباتيه الغنيه باالوميغا  تدعيم -29

 (4عدد)ال( 7مجلد)الللبحوث الزراعيه 

تأثير تدعيم اللبن و الحليب بزيتي السمسم والكتان وتأثيرها في بكتريا البادئ والمعززات الحيويه  -30

 (5عدد)ال( 7مجلد)الالسوريه للبحوث الزراعيه  المجله E coli  2020وعالقتها ببكتريا 

 

 

 
 لندوات والمؤتمراتا

  



 تمت المشاركه في العديد من الندوات و المؤتمرات داخل  القطر وخارجه ومنها 

  2020\مصر  \المؤتمر الدولي الثالث لمنطمة النخله والبيئه الزراعيه 

  2020\ امعه كركوكج\المؤتمر العلمي االفتراضي االول لقسم علوم الغابات  

 2019 \جامعه الموصل \المؤتمر الزراعي الدولي الثالث  

  2018\قسم علوم االغذيه  \غش  االغذيه بين االخالق والعلم جامعة الموصل كلية الزراعهندوة 

  2013\جامعة فلورنسا \العالمي  الغذاءندوة يوم  

 2012 \لموصل دوره تدريبيه متطوره لكادر السيطره النوعيه لمصنع البان ا  

 2008\سوريا \جامعه حلب  \المؤتمر الزراعي الدولي االول 

 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 اطاريح الدكتوراه

  في بعض صفات القشده والزبدالكتان و العنب بذور( تأثير التدعيم بزيت 2018شيماء جواد محمود ) -1

يتي الكتان والسمسم والمعززات الحيويه ودراسه ( تدعيم الحليب واللبن بز2020ازهار ابراهيم شكر ) -2

 تأثيرها في صفات المنتج

 رسائل الماجستير

لخلطات  دهنونسب  ( تحسين انتشارية الجبن المطبوخ بأستخدام مواد استحالب2008زمن ناظم طاهر ) -1

 مختلفة

  نيهالمثلجات اللب شبيه( تأثير االستبدال في الدهن والسكر في خواص 2011سيف علي محمد ) -2

يعلئ عبد الستار تأثير االستبدال بزيت بضور الكتان في الخواص الكيميائيه والفيزيائيه والحسيه للمثلجات  -3

 اللبنيه 

و السمسم في التركيب  ( تأثير استخدام مركزات بروتينات فول الصويا2015علي حسين جميل ) -4

 الكيميائي للجبن المطبوخ 

 

 الشهادات التقديرية 

 منهايد من كتب الشكر والتقدير باالضافه الى الشهادات التقديريه الحصول على العد
 

 2020وزارة الشباب والرياضه  \المشاركه في عناصر ادارة الجوده الشامله  .1

  2020جامعة القاسم الخضراء \االغذيه وسالمة الغذاءفي تحليل   GC MASSورشة تطبيقات  .2

 2020عة بابل جام \المؤتمر الدولي الثالث لالبداع واالبتكار  .3

 2020جامعة كركوك كلية الزراعه الحويجه  \المشاركه في ورشة التصنيع الغذائي في العراق  .4

جامعة الكرخ للعلوم  \المشاركه بالعمل التطوعي الطالبي البيئي والزراعي لكلية علوم الطاقه والبيئه  .5

2019 

 

 النشاطات األخرى

 2009\سي االعداديات الزراعيه مدر \ا ودورة علوم االلبان بالتعاون مع االسك 

  2018 \غرفة صناعة الموصل  \ الغذيهادورة تصنيع وصحة 

  المشاركه في المعرض الدوليOLIVTECH  2019تركيا  \ازمير 

 

 


