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التحصيل الدراسي
سنة التخرج الجامعة
جامعة ال سليمانية /كلية الزراعة  /العراق
1978
جامعة السليمانية /كلية الزراعة /العراق
1981
جامعة الموصل  /كلية الزراعة والغابات  /العراق
1995
حقل المعرفة واالهتمام

 - 1كيمياء األغذية .
 - 2تفاعالت التلون البني غير االنزيمية
 - 3مضادات االكسدة الطبيعية
 – 4هدم حامض االسكوربيك
الخبرات العلمية والحقلية
 - 1عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ .1980
 - 2عضو في نقابة المعلمين العراقيين منذ .1983
 - 3عضو اللجنة العلمية لقسم علوم األغذية
 - 4رئيس لجنة الدراسات العليا
 - 5عضو اللجنة العلمية للكلية 2017- 2016
 - 6عضو لجنة االمتحانات المركزية للصفوف المنتهية 2019- 2018
 - 7عضو لجنة الترقيات لكلية الزراعة والغابات
 - 8عضو اللجنة االمتحانية للكلية
 - 9رئيس اللجنة االمتحانية للقسم
 - 10عضو لجان االمتحان الشامل لطلبة الد راسات العليا لقسم علوم األغذية 2020- 2019و2021- 2020
التعيين
 - 1عضو هيئة تدريسية منذ .1983
 - 2مدرس مساعد 1983
 - 2استاذ منذ .2013
 - 3رئيس قسم منذ 2019
المنشورات العلمية
المجالت العلمية

االبحـــاث :
 - 1تركيب االعضاء الداخلية المأكولة للديك الرومي المحلي االبيض( ،)1988مجلة العلوم الزراعيةالعراقية.)21(1،
 - 2دراسة بكتريولوجية على اللحوم المخزنة بالتجميد(،)1987المجلة العراقيه للعلوم الزراعية.)5(4،
 - 3دراسة كيميائية وبكتريولوجية وحسيية ليبعض االسيمال المحليية المعاملية بيالتمليو والتيدخين ( )1990مجلية رراعية
الرافدين .)27(1
 - 4دراسيية بكتريولوجييية علييى لحييم الييديك الرومييي المحلييي االبيييض المخييزن بالتبريييد والتجميييد ( )1990مجليية العلييوم
الزراعيةالعراقية.)21(2،
 - 5دراسة كيميائية على لحم الديك الروميي المحليي االبييض المخيزن بالتبرييد والتجمييد( )1991مجلية رراعية الرافيدين،
)23(1

 - 6دراسة لتقييم مياه الشرب في مدينة حمام العليل( )9931مجلة العلوم الزراعية العراقية)24(1،
 - 7دراسة بعض الخيوا الكيميائيية و الفيزيائيية والميكروبيية لمشيروبيي البيبسيي كيوال ول كيوال فيي مدينية الموصيل
( )1994مجلة رراعة الرافدين )26(2
 - 8انتاج معجون الطماطة بطريقة الترشيو ( )1994مجلة رراعة الرافدين)26(1،
 - 9دور الفركتور والكلوكور في تفاعالت االسمرار غير االنزيمي اثنياء خيزن عصيير البرتقيام المحليي المعبيأ()1996
مجلة رراعة الرافدين)28(3،
 - 10دور الفركتيور و الكلوكييور فييي مسييارات االسييم رار غييير االنزيمييي فييي مشييابهات عصييير البرتقييام المعبييأة اثنيياء
الخزن ( )1997مجلة رراعة الرافدين)29(1،
 - 11تياثير الخيزن علييى رقيم الفورمييوم وكميية النيتييروجين االمينيي فيي عصييير البرتقيام المحلييي المعبيأ ( )1997مجليية
رراعة الرافدين)29(1،
 - 12تراكم الفورفرام في عصير البرتقام المحلي المعبأ اثناء الخزن ( )1997مجلة رراعة الرافدين.)29(1،
- 13تييييراكم الفييييورفرام فييييي مشييييابهات عصييييير البرتقييييام المحلييييي المعبييييأ اثنيييياء الخييييزن ( )1997مجليييية رراعييييية
الرافدين.)29(2،
 - 14تييياثير الخيييزن فيييي االحتفييياو بحيييامض االسيييكوربيك لعصيييير البرتقيييام المحليييي المعبيييأ( )1997مجلييية الزراعييية
العراقية.)2(2،
 - 15تياثير طريقية التعبئية وميدة ودرجية حيرارة الخيزن عليى ثبيات حيامض االسيكوربيك وبعيض الخصيائ لعصييائر
البرتقام و الليمون الحامض ( )1998مجلة رراعة الرافدين.)30( 1،
 - 16بعض الخصائ الكيميائية لعصائر الحمضيات المحلية ( )1999مجلة رراعة الرافدين.)31(1 ،
 - 17تاثيرالخزن في قيم دليل االسمرار لعصير البرتقام المحلي المعبأ( )1999مجلة الزراعة العراقية.)4(4،
 - 18تياثير نوعيية التعبئية ومييدة الخيزن فيي تييراكم حيامض الديهايدرواسيكوربيك فييي عصيير البرتقيام المحلييي ()2000
مجلة الزراعة العراقية.)5(7 ،
 - 19التغييير فييي كمييية الكبرتي ي المضيياف الييى عصييير البرتقييام المحلييي المعبييأ اثنيياء الخييزن( )2000مجليية رراعيية
الرافدين. )32(1،
 - 20تييياثير بعيييض العواميييل فيييي االحتفييياو لحيييامض االسيييكوربيك وتطيييور قيمييية دلييييل االسيييمرار لعصيييير البرتقيييام
الطبيعي( )2000مجلة الزراعة العراقية.)4(5،
 - 21دراسيية بعييض التوابيي الفيزيائييية و الكيميائييية لزيييوت بذورالحمضيييات المحلييية ( )2000المجليية العراقييية للعلييوم
الزراعية. )1(1،
 - 22االستعانة ببعض مكونات عصيائر الحمضييات المحليية للتنبيأ بمحتواهيا مين حيامض االسيكوربيك ( )2001المجلية
العراقية للعلوم الزراعية.)1(1،
 - 23تاثير بعيض المعيامالت عليى بعيض الصيفات الكيم يائيية و المايكروبيية والحسيية لشيرائو البصيل المجففية ()2002
المجلة العراقية للعلوم الزراعية.)3(4،
 - 24تيياثير بعييض العوامييل علييى رقييم الفورمييوم والنيتييروجين االمينييي وعالقتهييا بييدليل االسييمرار لمشييابهات عصييير
البرتقام الطبيعي ( )2003مجلة الزراعة العراقية.)8(5،
 - 25التركيييب الكيميييائي لمسييتخل عييرق السييوس وتيياثيره علييى النمييو المييايكروبي( )2003المجليية العراقييية للعلييوم
الزراعية.)4(1،
 - 26االستعانة بدرجة الحرارة ومدة الخيزن للتنبيب بتطيور قييم دلييل االسيمرار فيي مشيابهات حامضيية مشيابهة لعصيير
البرتقام المحلي(  ) 2003المجلة العراقية للعلوم الزراعية .)4(4،
 - 27ايجاد ثاب معدم التفاعل وطاقة التنشيط لهدم حامض االسيكوربيك فيي عصيير البرتقيام المخيزن(  ) 2004المجلية
العراقية للعلوم الزراعية.)4(5 ،
- 28تطور االسمرار غيير االنزيميي لعصيير الليميون الحيامض المركيز باسيتخدام النمذجية خيالم الخيزن ( )2005مجلية
رراعة الرافدين .)2( 23
- 29محتوى عصيير البرتقيام المحليي المعبيأ مين السيكريات المختلفية اثنياء الخيزن ،دوار الميبتمر العلميي القطير االوم
لعلوم وتكنلوجيا الصناعات الغذائية وااللبان (.)2000جامعة البصرة
 - 30محتيوى مشييابهات عصييير البرتقييام المحلييي المعبيياء ميين السييكريات المختلفيية اثنيياء الخييزن ،دوار المييبتمر العلمييي
القطر االوم لعلوم وتكنلوجيا الصناعات الغذائية وااللبان (.)2000جامعة البصرة
31- Kinetic and prediction studies of ascorbic acid degradation in normal and concentrate
local lemon juice during storage. Journal of Food Chemistry 101 (2007) 254-259.
32- Extraction and Purification of tannic acid from grape seeds and pomegranate peels
 2008.مجلة رراعة الرافدين and inhibition effect on some microorganisms..
 - 33تطور االسمرار غير االنزيمي لمشابهات عصير الليمون الحامض االعتياد والمركز بأستخدام النمذجة خالم

الخزن مقبوم للنشر في مجلة رراعة الرافدين .2008
 - 34تاثير المحليات الطبيعية والصناعية في كمية حامض االسكوربيك وقيم دليل االسمرار لبعض مشابهات
عصائر الحمضيات ( )2009مجلة رراعة الرافدين 137- 131،)4(37،
 - 35دراسة تطور االسمرار غير االنزيمي لعص ير النارنج المحلي باستخدام النمذجة،
أ  -تاثير تركيز المواد الصلبة الذائبة على محتوى مشابهات عصير النارنج من حامض االسكوربيك
وتكوين الميالنويدات خالم الخزن ( )2009مجلة رراعة الرافدين155 - 148 )24(37،
 - 36دراسة تطور االسمرار غير االنزيمي لعصير الن ارنج المحلي باستخدام النمذجة
ب  -دراسه حركية لهدم حامض االسكوربيك في مشابهات عصير النارنج المحلي اثناء
الخزن( )2009مجلة رراعة الرافدين166- 156،)24(37،
37- Kinetic of nonenzymatic browning reaction in citrus juices concentrates during
storage (2011),The 4th international conference of food industries ,439-451
Cairo,Eygept
38-Browning reactions kinetics high hydrostatic pressure treated peach pure during
storage(2011),International J.of food engineering ,7(4):
39- Using activated carbon for nonenzymatic browning compound adsorption in
peach pulp(2011), Mesopotamia J. of Agric.40(2): 9-15
 - 40تاثير ثنائي اوكسيد الكبريتي في حركية هدم حامض االسكوربيك في مشابة محاكي لعصير البرتقام
الطبيعي ( )2012مجلة رراعة الرافدين161- 153 )2(40,
 - 41تاثيرالسكريات وحامض الاليسين لطحين الباقالء المضاف الى طحين الحنطة المركب على صفتي دليل
االسمرار وضغط غار التخمر (،)2012مجلة رراعة الرافدين 191- 184 : )1(40،
 - 42فعالية بعض المستخلصات النباتية كمواد مضادة ( )2013مجلة رراعة الرافدين - 142 )2(41
 - 43اختبارفاعلية مستخلصات بذور السماق كمضادات اكسدة ( )2013مجلة رراعة الرافدين - 170 )3(41
 - 44دراسة التاثير المضاد لالكسدة لمستخل قشور ثمار البرتقام ( )2013مجلة تكري للعلوم الزراعية
 - 45دراسة تأثير او تقيم اضافة مسحوق تفاح االرض كمحفز على التعزيز الحيو لعصير الجزر الطبيعي
المعبأ(339 – 348 )13(2. Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS).)2018
 - 46تقييم الفعالية المضادة لألكسدة لمستخلصات بعض المصادر النباتية ( )2019مجلة ابحاث كلية التربية االساسية
)1(16
 - 47تاثير مستخلصات بعض المصادر النباتية في التباتية التاكسدية للمايونيز(  ) 2019مجلة أبحاث كلية التربية
األساسية)1(16
 - 48تاثير الحنطة الخشنه في الخوا الريولوجية لخلطات الحنطة الناعمة المستخدمه في انتاج الخبز( ) 2019مجلة
ابحاث كلية التربية االساسية )1(15
 - 49تاثير الحنطة الخشنه في خوا كلوتين خلطات الحنطة الناعمة المستخدمه في انتاج الخبز( ) 2019مجلة
ابحاث كلية التربية االساسية (15)3
- 50تقييم الظروف المتلى الستخال ا النتوسيانينات من بعض المصادر النباتية( )2019مجلة ابحاث كلية التربية
االساسية (15)3
ا لندوات والمؤتمرات

المؤتمرات العلمية:
 - 1ندوة االنزيمات ودورها في التصنيع الغذائي  ،كلية الزراعة  ،جامعة صالح الدين العراق (.)1986
 - 2المؤتمر العلمي الثالث للبحوث الزراعية  ،وزارة الزراعة  ،العراق (.)2000
 - 3المؤتمر العلمي القطري االول لعلوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية وااللبان ،جامعة البصرة .)2000(،
 - 4المؤتمر العلمي الخامس للبحوث الزراعية ،وزارة الزراعة العراق (.)2002
 - 5ندوة جودة االغذية  ،كلية الزراعة  ،جامعة حلب ،سوريا (.)2007
 - 6المبتمرالدولي الزراعي االوم جامعة حلب ()2008
 – 7موتمر الرابع الدولي للصناعات الغذائية والتغذية المجلس القومي للبحوث مصر () 2010
رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة
أ – الماجستير:
- 1مقارنة تطور االسمرار غير االنزيمي بين عصير الليمون الحامض االعتياد والمركز ومشابهاتهما اثناء الخزن
 - 2تاثير بعض المستخلصات النباتيه الخام على ثباتية ري رهرة الشمس تجاه التزنخ التاكسد
 - 3االستبدام الجزئي لطحين الحنطه وتاثيره على الصفات الريولوجيه
 - 4تاثير المعزرات الحيويه على خوا بعض االغذيه

 – 5تاثير الكيتوسان كمادة تغليف على الصفات الفيزيوكيمائية لتمار الجورالمحلي
 – 6تقييم الظروف المتلى الستخال االنتوسيانينات من بعض المصادر النباتية
ب  -دكتوراه
 - 1تشخي تطور االسمرار غير االنزيمي في مشابه عصير النارنج اثناء الخزن،
 -- 2تقييم الفعاليه المضاده لالكسده لمستخلصات بع ض المخلفات النباتيه
 - 3دراسة خصائ الجودة لبعض أصناف الحنطة المحلية والمستوردة
 - - 4تاثير المعامالت الحرارية والضغط الهيدروستاتيكي العالي في بعض صفات هريس الخوخ الطبيعي
الشهادات التقديرية
 .1المعرض الزراعي النوعي المتخص وررارة الزراعة العراقية 1988
 .2االحتفام باليوبيل الفضي لكلية الزراعة والغابات كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل ،1989
 .3الممارسة الميدانية التانية جامعة الموصل 1989
 .4الممارسة الميدانية في محافظة نينوى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ورارة التعليم العالي1994
 .5الممارسة الميدانية التاسعة جامعة الموصل 1995
 .6الحصوم على شهادة الدكتوراه جامعة الموصل 1996
 .7المب تمر العلمي القطر االوم لعلوم وتكنلوجيا الصناعات الغذائية وااللبان جامعة البصرة 2000
 .8الندوة العلمية الدولية (جودة وتقانة االغذية ) كلية الزراعة جامعة حلب 2007
 .9المبتمرالدولي الزراعي االوم جامعة حلب 2008
 . 10يوم العلم في ورارة التعليم العالي والبحث العلمي (التكريم ) جامعة الموصل 2012
 . 11النشر في مجالت علمية عالمية رصينه ورير التعليم العالي والبحث العلمي 2012
 . 12الحصوم على مرتبة االستاذية جامعة الموصل (شهادة تقديرية) 2014
النشاطات األخرى
 - 1دراسيية ( اسييتخال ودراسيية بعييض الصييفات النوعييية للزيييوت العطرييية المستخلصيية ميين بعييض النباتييات
الطبيعية) باالشترال مع منشاة الكند العامة (.)2000
 - 2عضو اللجنه الورارية لتقييم فتو الدراسات العليا (الدكتوراه )لقسم علوم االغذية كلية الزراعة جامعة تكري
 - 3دراسة للشركة العامة لكبري المشراق (استخدام الكبري في حفظ االغذية )
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