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1

أوالً :المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

جامعة بغداد

كلية الزراعة

1997/6/30

الماجستير

جامعة بغداد

كلية الزراعة

2001/6/23

الدكتوراه

جامعة بغداد

كلية الزراعة

2006/5/17

دبلوم عام

-

-

-

ثانياً :التدرج الوظيفي.
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

تدريسية

الجامعة المستنصرية – كلية التربية األساسية

 – 2006ولحد اآلن

مدرس في قسم العلوم /كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصرية وفقا ً لالمر الجامعي للتعيين عدد 1649/بتاريخ . 2006/1/26
2

مقرر قسم العلوم

الجامعة المستنصرية – كلية التربية األساسية

2016 – 2012

مقرر قسم العلوم /كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصرية وفقا ً لالمر االداري عدد ص 6205/في  2012/10/7وللفترة من 2012
ولغاية .2016
3

رئيس قسم العلوم

الجامعة المستنصرية – كلية التربية األساسية

 – 2016ولحد االن

رئيس قسم العلوم /كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصرية وفقا ً لالمر االداري عدد ص 4855/في  2016/8/31وللفترة من  2016ولغاية
االن.

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .

2

ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من – الى

1

كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية

 - 2006ولحد اآلن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

العلوم

2

العلوم

3

العلوم

تقانة احيائية متقدم Advance Bio
( Technologyدراسات عليا).
فصل منتجات حيوية متقدم Bio Separation
( Advanceدراسات عليا).
بايلوجي جزيئيMolecular Biology
(دراسات عليا).

 – 2011ولحد أالن

4

العلوم

حلقة دراسية (دراسات عليا)

 – 2014ولحد أالن

5

العلوم

الصناعات الغذائية (المرحلة الثانية)

2009 - 2007

6

العلوم

الصناعات الغذائية (المرحلة الرابعة)

 – 2007ولحد اآلن

7

العلوم

الكيمياء الحياتية (المرحلة الثالثة)

2007

8

العلوم

أساسيات الكيمياء العضوية (المرحلة الثانية)

2013 -2012

9

العلوم

التحليل اآللي (المرحلة الرابعة)

2012-2010

10

العلوم

مشاريع تخرج (المرحلة الرابعة)

 – 2007ولحد اآلن

2014 -2011
 – 2017ولحد أالن

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
القســـم

السنــة

ت

اسم األطروحة أو الرسالة

علوم األغذية

2012

دراسة التأثير الحيوي لمستخلصاات ور الغاار  Laurus nobilisوور الجرجيار
2
 Eruca sativaداخل وخارج الجسم الحي

العلوم

2013

فعاليااة بعااض المااواد البروتينيااة المثبجااة المنتجااة ماان خمياارة Saccharomyces
3
 cerevisiaeضد بعض البكتريا المعوية

العلوم

2013

 1فصل وتنقية بروتين الالكتوفيرين من لبأ األبقار واألغنام ودراسة بعض خصائصه

3

دراسة التأثير التثبيجي لعسال النحال المحلاي ضاد ااتاابات البكتيرياة واساتعماله فاي
4
معالجة الجروح والحرو

العلوم

2014

تنقية وتوتيف البكتريوساين المناتم مان بكترياا Leuconostoc mesenteroides
5
 ssp. Cremorisودراسة تأثيره في بعض البكتريا المسببة لالسهال

العلوم

2017

التااأثير التااالبري لباااروتين الالكتاااوفيرين وبكتريااا المعااازبات الحيوياااة ضاااد مساااببات
6
االسهال البكتيرية

العلوم

2017

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شارك فيها.

السنــة

مكان أنعقادها

1

مؤتمر التقانات الحيوية (اسبوع العلم الحادي واالربعون)

2001

دمشق -سوريا

نوع
المشاركة
( بحث /
بوستر
حضور)
مشاركة ببحث

2

المؤتمر العلمي الرابع للبحوث الزراعية /وبارة الزراعة

2002

تكريت -العرا

مشاركة ببحث

3

المؤتمر العلمي الخامس للبحوث الزراعية /وبارة الزراعة

2003

الموتل -العرا

مشاركة ببحث

4

المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية /وبارة الزراعة

2007

بغداد -العرا

مشاركة ببحثين

5

المؤتمر العلمي الثالث لمركز بحوث السو وحماية المستهلك /جامعة بغداد

2008

بغداد -العرا

مشاركة ببحث

6

ندوة السيجرة النوعية على األغذية في كلية الزراعة /جامعة الكوفة

2008

النجف االشرف-
العرا

مشاركة ببحث

7

المؤتمر العلمي الثاني عشر لكلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية

2010

بغداد -العرا

مشاركة ببحث

8

ندوة األنفلونزا الوبائية في قسم العلوم /كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية

2010

بغداد -العرا

عضو لجنة
تحضيرية

9

ورشة علمية حاول الوقاياة مان االشاعاع للمصاادر المشاعة فاي االساتخدامات البحثياة .كلياة
الجب  -الجامعة المستنصرية

2011

بغداد -العرا

مشارك

10

المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية

2011

بغداد -العرا

مقرر جلسة

11

المؤتمر العلمي االول للتقنيات الحديثة في االنتاج الحيواني والنباتي /كلية الزراعة /جامعة
الكوفة

2011

النجف االشرف-
العرا

مشاركة ببحث

ت

العنوان

4

12

الندوة التخصصية الثانية (الواقع البيئي في العرا باين الحاضار والمساتقبل) .قسام العلاوم.
كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية

2012

بغداد -العرا

عضو لجنة
تحضيرية
ومقرر جلسة

13

الناادوة التخصصااية الثالثااة (الخصااائص التغذويااة والعالجيااة لعساال النحاال ومنتجاتااه وساابل
االرتقاء بواقع اانتاج المحلي) في قسم العلوم .كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية

2012

بغداد -العرا

عضو لجنة
تحضيرية
ومقرر جلسة

2012

البصرة -العرا

مشاركة ببحث

15

المؤتمر العلمي الرابع عشر لكلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية

2012

بغداد -العرا

مقرر جلسة

16

المؤتمر الجالبي االول لقسم العلوم /كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية

2012

بغداد -العرا

عضو لجنة علمية
ومقرر جلسة

17

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الزراعية .كلية الزراعة /جامعة كربالء

2012

14

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الزراعية .كلية الزراعة /جامعة البصرة

كربالء المقدسة-
العرا

مشاركة ببحث

18

مهرجان يوم السالم في الجامعة .كلية التربية االساسية -الجامعة المستنصرية

2012

بغداد -العرا

عضو لجنة
تحضيرية

19

ورشة عمل (المكتبة االفتراضية ودورهاا فاي االرتقااء بالمساتوع العلماي فاي العارا ) فاي
قسم العلوم .كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية

2013

بغداد -العرا

عضو لجنة
تحضيرية

20

المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية

2013

بغداد -العرا

عضو لجنة
تشريفات

21

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للتقنيات الحديثة

2013

النجف االشرف-
العرا

مشاركة ببحث

22

الندوة التخصصية الرابعة ( معل ...لبيئة جامعية خالية من التادخين) فاي قسام العلاوم .كلياة
التربية األساسية/الجامعة المستنصرية

2013

بغداد -العرا

عضو لجنة
تحضيرية

23

الندوة التخصصية الخامسة (التلوث البيئي  ...مفهومه واشكاله ومصادره) في قسم العلاوم.
كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية

2014

بغداد -العرا

عضو لجنة
تحضيرية
ورئيس جلسة

24

المؤتمر العلمي االول لجامعة جيهان

2014

اربيل /كوردستان
العرا

مشاركة ببحث

25

المؤتمر العلمي التاسع للبحوث الزراعية

2014

بغداد -العرا

مشاركة ببحث

26

المؤتمر العلمي السادس عشر لكلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية

2015

بغداد -العرا

عضو لجنة
تحضيرية
ومشاركة ببحث

27

الندوة التخصصية السادساة (البصامة الغذائياة  )Foodprintفاي قسام العلاوم .كلياة التربياة
األساسية/الجامعة المستنصرية

2016

بغداد -العرا

مشارك بورقة
عمل

5

الوراثيااة) مركااز

-12
2016/4/13

بغداد/العرا

مشارك

بغداد/العرا

عضو لجنة
تحضيرية

28

ورشااة عماال (تجبيقااات البااايولوجي الجزيئااي فااي تشااخيص االماارا
التقنيات االحيائية /جامعة النهرين.

29

المؤتمر العلمي السابع عشر لكلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية

2016

30

الندوة التخصصية السابعة لقسم العلوم والموسومة (المعزبات الحيوية) التاي عقادت تحات
شااعار ((ماان اجاال تااحة أفضاال ..فكاار بعيااداً عاان علبااة الاادواء)) يااوم األربعاااء الموافااق
 2016/11/9وعلى قاعة ابن النفيس في كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية.

2016

بغداد/العرا

رئيس اللجنة
التحضيرية

2016

بغداد/العرا

حضور

2016

بغداد/العرا

رئيس اللجنة
التحضيرية

2016

بغداد/العرا

حضور

2016

بغداد/العرا

حضور

2016

بغداد/العرا

حضور

36

الساامنار العلمااي (انااواع الصااخور والمعااادن فااي الجبيعااة) فااي قساام العلااوم  /كليااة التربيااة
األساسية  /الجامعة المستنصرية يوم االربعاء الموافق 2016 ،2016/12/28وعلاى قاعاة
السمنار في قسم العلوم /كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية.

2016

بغداد/العرا

حضور

37

ورشااة العماال الموسااومة ((تصااميم البااواد بأسااتخدام قاعاادة البيانااات العالميااة ))NCBI
والتي نممها وحدة االبحاث البيولوجية للمناطق الحارة في كلية العلوم  /جامعة بغاداد .ياوم
االثنين الموافق .2017/3/6

2017

بغداد/العرا

مشارك

38

الدورة التدريبية  ..النانوتكنولوجي وبعض تجبيقاته ..وتحت شعار ..
((عالم تغير  ..ومستقبل كبير)) .والتي اقيمت على قاعة السمنار
في قسم العلوم /كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية
و بالتعاون مع وحده التعليم المستمر..وللفترة من 2017/3/16-12

2017

بغداد/العرا

مشارك

39

المؤتمر الجالبي االول لمشاريع تخرج الجلبة للعام الدراسي 2017/2016
في قسم العلوم  /كلية التربية االساسية  /الجامعة المستنصرية  .وللفترة من  26-25نيسان .2017
كتاب عدد بال في.2017/4/16

2017

بغداد/العرا

40
41

31
32
33
34
35

الندوة العلمية الموسومة ((معايير جودة المختبر الجياد  ))GLPوالتاي نممهاا قسام العلاوم
وبالتعاون مع وحدة التعليم المستمر في كلية التربياة األساساية /الجامعاة المستنصارية ،ياوم
الخميس الموافق  ،2016/11/24في الساعة العاشرة تباحا وعلى قاعة السمنار فاي قسام
العلوم ،في كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية.
ورشة العمال الموساومة ((بعاض الفحوتاات المختبرياة  ..وتاحتنا)) والتاي نممهاا قسام
العلوم وبالتعاون مع وحدة التعليم المستمر في كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصارية
للفترة من  2016/12/12ولغاية  2016/12/13فاي السااعة العاشارة تاباحا وعلاى قاعاة
السمنار في قسم العلوم ،في كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية.
الندوة العلمية التي أقامها قسم العلاوم وبالتعااون ماع شاعبة ضامان الجاودة واألداء الجاامعي
والموسااومة ((كيفيااة قااراءة نتااائم فحااوص المختباارات الكيميائيااة وفحااص األشااعة والاارنين
المغناطيساي)) فاي ياوم الثالثااء الموافااق  2016/11/8فاي السااعة العاشارة تاباحا وعلااى
قاعة السمنار في قسم العلوم ،في كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية.
ورشااة العماال الموسااومة ((اسااتمارة متابعااة الجلبااة الكترونيااا)) والتااي نممهااا قساام العلااوم
وبالتعاون مع وحدة التعليم المستمر في كلية التربياة األساساية /الجامعاة المستنصارية ،ياوم
األحد الموافق  2016/11/13وعلى قاعة السمنار فاي قسام العلاوم /كلياة التربياة األساساية/
الجامعة المستنصرية.
ورشة العمل الموسومة ((واقع التلوث ااشعاعي في العرا )) والتاي نممهاا قسام العلاوم
في كلياة التربياة األساساية  /الجامعاة المستنصارية ياوم الـاـثالثاء الموافاق ،2016/12/20
 2016وعلى قاعة السمنار في قسم العلوم /كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية.

رئيس اللجنة
التحضيرية
ومشارك

السمنار العلمي ( ) Incredible spidersفي قسم العلوم  /كلية التربية األساسية  /الجامعة
المستنصرية يوم االربعاء الموافق  ،2017/3/15وعلى قاعة السمنار في قسم العلوم /كلية
التربية األساسية /الجامعة المستنصرية.

2017

بغداد/العرا

حضور

السمنار العلمي ( )CBRN PROTECTIONفي قسام العلاوم  /كلياة التربياة األساساية /
الجامعاة المستنصارية ياوم االربعااء الموافاق  ،2017/5/17وعلاى قاعاة السامنار فاي قسام
العلوم /كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية.

2017

بغداد/العرا

حضور

6

42

ورشة العمل الموساومة ((الخجاة الدراساية اليومياة)) والتاي نممهاا قسام العلاوم فاي كلياة
التربية األساساية  /الجامعاة المستنصارية ياوم االربعااء الموافاق  ،2017/3/8وعلاى قاعاة
ابن النفيس في كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية.

2017

43

ندوة وحدة بحوث الجودة (تجبياق االعتمااد االكااديمي لالرتقااء بمساتوع التعلايم الجاامعي)
 /كلية التقنيات االدارية/جامعة بغداد 2017/3/30

2017

بغداد/العرا

44

ياوم الملصاق العلماي االول/قسام العلاوم /كلياة التربياة االساساية/الجامعة المستنصارية .فاي
.2017/5/3

2017

بغداد/العرا

مشاركة بملصق
علمي

45

معر النتاجات العلمية في الجامعة المستنصرية ضمن فعاليات االسبوع الثقافي للجامعة
وتحت شعار معر االبتكار واالبداع للمدة .2017/4/20 – 16

2017

بغداد/العرا

مشاركة علمية

بغداد/العرا

رئيس لجنة
تحضيرية وحضور
مشاركة بورقة
عمل

سابعا  :األنشجة العلمية االخرع .
خارج الكلية

داخل الكلية
 -1تقييم علمي لعدد من البحوث العلمية في مجلة الكلية

 -1المشاركة في لجان المناقشة للماجستير والدكتوراه

 -2المشاركة في لجان المناقشة للماجستير

 -2تقييم علمي لعدد من البحوث إلغراض الترقية العلمية

 -3عضووو اللجنووة العلميووة فووي قسووم العلوووم  /كليووة التربيووة األساسووية .للفتوورة موون
 2008ولغاية  .2011وللفترة  2012ولغاية .2016

 -3تقييم علمي لعدد من البحوث العلمية في مجالت محلية وعالمية

 -4عضووو اللجنووة االمتحانيوووة فووي قسوووم العلوووم  /كليوووة التربيووة األساسوووية2008 .
ولغاية  .2011وللفترة  2012ولغاية .2016
 -5عضوو لجنوة تيووير المنواهج الدراسوية وتحوديث مفوردات المونهج الدراسوي فووي
قسم العلوم/كلية التربيوة االساسوية /الجامعوة المستنصورية .عودد ص 914/بتواريخ
.2008/2/7
-6عضو ومقرر مجلس القسوم فوي قسوم العلووم  /كليوة التربيوة األساسوية .وللفتورة
من  2012ولغاية .2016
-7عضو في لجنة النشاطات في قسوم العلووم  /كليوة التربيوة األساسوية .للفتورة مون
 2010ولغاية .2016
-8عضوووو فوووي لجنوووة منحووول قسوووم العلووووم التعليمووويل قسوووم العلووووم  /كليوووة التربيوووة
األساسية .للفترة من  2009ولغاية .2016
-9عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية االساسية – الجامعة المستنصورية
وللفتوووورة  2012ولغايوووووة االن .االمووووور االداري ص 7949/بتووووواريخ .2012/12/9
واالموور االداري ص 561/فووي  .2017/1/18واالموور االداري عوودد ص 2630/فووي
.2017/4/9
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 -4تقييم علمي لعدد من الرسائل واالطاريح

-10عضو لجنة تحضيرية لندوة األنفلونزا الوبائية .)2010/5/12( .قسوم العلووم.
كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية.

-11عضووو لجنووة تحضوويرية للنوودوة التثصصووية الاانيووة (الواقووع البي ووي فووي العوورا
بوووووين الحالووووور والمسوووووتقبل) )2012/4/2( .فوووووي قسوووووم العلووووووم .كليوووووة التربيوووووة
األساسية/الجامعة المستنصرية.

-12عضوووو لجنوووة تحضووويرية للنووودوة التثصصوووية الاالاوووة (الثصوووائ التغذويوووة
والعالجيووووة لعسوووول النحوووول ومنتجاتووووو وسووووبل االرتقووووا بواقووووع اإلنتوووواج المحلووووي).
( )2012/4/4في قسم العلوم .كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية.

-13عضوووو لجنوووة علميوووة للموووؤتمر اليالبوووي االوق لقسوووم العلووووم /كليوووة التربيوووة
األساسية /الجامعة المستنصرية .)2012( .بغداد -العرا .

-14عضو لجنة تحضويرية لمهرجوان يووم السوالم فوي الجامعوة.)19-12-2012( .
كلية التربية االساسية -الجامعة المستنصرية.

-15عضو لجنة تحضيرية لورشة عمل (المكتبة االفترالية ودورهوا فوي االرتقوا
بالمسوووتول العلموووي فوووي العووورا ) )8-1-2013( .فوووي قسوووم العلووووم .كليوووة التربيوووة
األساسية/الجامعة المستنصرية.

-16عضو لجنة تشريفات للمؤتمر العلمي الثامس عشر لكليوة التربيوة األساسوية/
الجامعة المستنصرية .)2013( .بغداد -العرا .

-17عضو لجنة تحضيرية للندوة التثصصية الرابعة (معا ً لبي ة جامعية خالية مون
التووودخين) ) 2013- 5 -14( .فوووي قسوووم العلووووم .كليوووة التربيوووة األساسوووية/الجامعة
المستنصرية.

-18عضو لجنة تحضيرية للندوة التثصصية الثامسة (التلوث البي ي  ...مفهوموو
واشووووووكالو ومصووووووادره) )2014- 3 -31( .فووووووي قسووووووم العلوووووووم .كليووووووة التربيووووووة
األساسية/الجامعة المستنصرية.

-19عضوووو لجنوووة ولوووع دراسوووة وتيبيوووف معوووايير التصوووني فوووي كليوووة التربيوووة
االساسية -الجامعة المستنصرية .عدد/ص 6980/بتاريخ .2014/11/12

 -20عضوووووو لجنوووووة دراسوووووة وتيبيوووووف معوووووايير التصوووووني فوووووي كليوووووة التربيوووووة
االساسية/الجامعة المستنصرية عدد ص 6980/بتاريخ .2014/11/12

8

-21عضوووو لجنوووة تحضووويرية للموووؤتمر العلموووي السوووادو عشووور فوووي مجووواق العلووووم
اليبيعيووة والريالووية فووي كليووة التربيووة األساسووية/الجامعة المستنصوورية للموودة -5
 .2015/5/6عدد ص 1948/بتاريخ .2015/3/16

-22عضووو لجنووة تدقيقيوووة بثصوووص درجوووات تقيوويم االدا للتدريسووويين فووي كليوووة
التربية االساسية -الجامعة المستنصرية .عدد/ص 1151/بتاريخ .2015/2/11

-23عضو لجنة التيبيف للعام الدراسي  2016/2015في كلية التربيوة االساسوية-
الجامعووة المستنصوورية لغوورض متابعووة أدا اليلبووة والتدريسوويين .عوودد ص1682/
بتاريخ .2016/3/6

-24عضووو لجنووة اسووتالم وتوودقيف اسووتمارات المتقوودمين لالجووا ات الدراسووية لعووام
 2017/2016في كلية التربية االساسية -الجامعوة المستنصورية .عودد/ص1485/
بتاريخ .2016/2/28

 -25عضوووو لجنوووة تحضووويرية للموووؤتمر العلموووي السوووابع عشووور فوووي مجووواق العلووووم
التربويووة والنفسووية فووي كليووة التربيووة األساسووية/الجامعة المستنصوورية للموودة -4
.2016/5/5

 -26عضووووو اللجنووووة المركزيووووة لالشوووورام علووووى سووووير التقووووديم للدراسووووات العليووووا
واالشرام على االمتحانات التنافسي عدد ص 3714/في .2016/6/15

 -27عضو لجنة اختبار صالحية تدريس فوي كليوة التربيوة االساسوية-
الجامعوة المستنصوورية.االمر االداري عوودد ص 4437/فووي .2016/8/9
و االمر االداري عدد ص 7075/في .2017/8/16

-28عضووو لجنووة اسووتالم وتوودقيف اسووتمارات المتقوودمين لالجووا ات الدراسووية لعووام
 2018/2017في كلية التربية االساسية -الجامعوة المستنصورية .عودد/ص7703/
بتاريخ .2016/12/2

 -29عضووو لجنووة تحضوويرية للمووؤتمر العلمووي الاووامن عشوور فووي مجوواق االدا والجغرافيووا
والعلوم اإلنسانية في كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية للمدة .2017/5/4-3
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 -30رئوووويس لجنووووة تقيوووويم االنجووووا ات العلميووووة فووووي كليووووة التربيووووة االساسووووية -الجامعووووة
المستنصرية .عدد/ص 1195/بتاريخ .2017/2/5

 -31رئوويس لجنووة االسووتالق الكترونووي فووي كليووة التربيووة األساسووية -الجامعووة المستنصوورية.
عدد/ص 1250/بتاريخ .2017/2/7

 -32عضو لجنة تقييم اإلعماق اإلبداعية في كلية التربية األساسية -الجامعة المستنصورية.
عدد/ص 1305/بتاريخ .2017/2/9

 -33رئيس اللجنة العلمية في قسم العلوم  /كلية التربية األساسية  /الجامعة المستنصورية.
للفترة من  2016ولغاية  .2017كتا عدد ص 5869/في .2016/10/19

 -34رئووويس اللجنووووة االمتحانيوووة فووووي قسوووم العلوووووم  /كليوووة التربيووووة األساسوووية  /الجامعووووة
المستنصرية 2016 .ولغاية االن .كتا عدد ص 5869/في .2016/10/19

 -35رئوويس مجلووس قسووم العلوووم  /كليووة التربيووة االساسووية /الجامعووة المستنصوورية2016 .
ولغاية االن .كتا عدد ص 5869/في .2016/10/19

 -36عضو لجنة تودقيف البروفوايالت الثاصوة بالتدريسويين والبواحاين والبحووث المنشوورة
فوووي مسوووتوع  Google scholar. Scopusفوووي كليوووة التربيوووة االساسوووية /الجامعوووة
المستنصرية 2017 .ولغاية االن .كتا عدد ص 7005/في .2017/8/14

 -37رئويس لجنوة التبرعووات ومتابعوة المتعففووين فوي قسووم العلووم  /كليووة التربيوة االساسووية/
الجامعة المستنصرية .كتا عدد  175في .2016/12/13

 -39رئوويس لجنووة تحقيقيووة فووي كليووة التربيووة االساسووية /الجامعووة المستنصوورية .كتووا عوودد
ص 3393/في .2017/5/14
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 -40عضووو لجنووة التصووني الوووطني فووي كليووة التربيووة األساسووية -الجامعووة المستنصوورية.
عدد/ص 7017/بتاريخ .2017/8/14

 -41رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر اليالبي االوق لمشاريع تثرج اليلبة
للعام الدراسي 2017/2016
في قسم العلوم  /كلية التربية االساسية  /الجامعة المستنصرية
وللفترة من  26-25نيسان  . 2017كتا عدد بال في.2017/4/16

 -42رئيس لجنة فح وتقييم البحوث المتوقع نشرها في المجالت العالمية في
كلية التربية االساسية-
الجامعة المستنصرية .عدد/ص3867/
بتاريخ .2017/6/4

 -43رئيس لجنة المقاصة الثاصة بالدراسات العليا (ماجستير/تثص علوم الحياة)
في قسم العلوم في كلية التربية االساسية -الجامعة المستنصرية.
عدد بال بتاريخ .2017/4/24

 -44رئيس لجنة متابعة العمل في حفل تكريم اليلبة الثريجين في قسم العلوم في
كلية التربية االساسية-
الجامعة المستنصرية للعام  .2017/2016عدد بال بتاريخ .2017/3/1

ثامنا :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تجوير التعليم.
ت
1
2

3

4

محل النشر

أسم البحث

السنة

المجلد الخاص لوقائع مؤتمر التقاناات
دراسة فعالية الكتوفيرين األبقاار والجااموس المضاادة
الحيويااااااة (اساااااابوع العلاااااام الحااااااادي 2001
لألحياء المجهرية المرضية.
واالربعون) .دمشق  -سوريا.
تنقيااة وتوتاايف الالكتااوفيرين ماان شاارش لبااأ األبقااار مجلاااة الزراعاااة العراقياااة ،مجلاااد ،7
2002
والجاموس.
العدد .158-148 :3
بااراءة اختااراع مسااجلة بااالرقم  )51(( 3046التصاانيف الاادولي
 )52(( )A23C21/04التصاااانيف العراقااااي  (6ماااان الجهاااااب
المركزي للتقيايس والسايجرة النوعياة /مجلاس الاوبراء بعناوان
براءة اختراع
بيادة فعالياة الالكتاوفيرين المضاادة للبكترياا المرضاية بجرائاق
عدة ( .)2001تاريخ منح البراءة .2002/5/5

دراسااة فعاليااة الكتااوفيرين شاارش لبااأ األبقااار والجاااموس مجلاة الزراعاة العراقياة ،مجلاد  ،8العادد
.166 -156 :5
المضادة لنمو بعض أنواع البكتريا.

11

2002

2003

5

دراسة في الفعالية المستضدية لبروتين الالكتوفيرين.

مجلاة الزراعاة العراقياة ،مجلاد  ،9العادد
.144 -137 :2

2004

6

استخـدام بروتيناـات المناعاة المفصاولة مان لباأ األبقاار فاي مجلااة جامعااة تكرياات للعلااوم الزراعيااة،
مجلد  ،7العدد .78 -59 :6
معالجة إسهال فايروس روتا العجول.

2006

7

تنقيااة فااايروس الروتااا ماان بااراب األطفااال الرضااع ودراسااة مجلة الزراعة العراقية ،مجلد  ،12العادد
.157-149 :2
بعض خصائصه.

2007

8

دراسااة حاااالت ااتااابة بفيااروس روتااا األطفااال والعجااول مجلة الزراعة العراقية ،مجلد  ،12العادد
.148-139 :2
في محافمة بغداد.

2007

9

معالجااة اساااهال روتاااا فااايروس االطفاااال باساااتخدام حلياااب مجلااة العلااوم الزراعيااة العراقيااة ،مجلااد
 ،39العدد .74-61 :5
اطفال مدعم بكلوبيولينات لبأ االبقار المناعية.

2008

10

تنقيااة أناازيم الالكتوبيروكساايديز ماان لبااأ الجاااموس المحلااي مجلة كلية التربياة األساساية  ،العادد :55
.608 -593
ودراسة بعض خصائصه.

2008

11

دراسة النوعياة الميكروبياة والكيميائياة لابعض المشاروبات المجلة العراقياة للعلاوم .مجلاد  ،50العادد
.266-256 :2
الغابية والعصائر المتوافرة في األسوا المحلية.

2008

12

وقاااائع ماااؤتمر كلياااة التربياااة االساساااية-
دراساااة الفعالياااة الحيوياااة لباااروتين الالكتاااوفيرين المتحلااال
الجامعاااة المستنصااارية ،السااانوي الثااااني 2010
والمفصول من لبا األبقار.
عشر.544-529 :

13

اساااتعمال أنااازيم الاليبياااز المنقاااى جزئياااا مااان كباااد الااادجاج مجلاااااة ابااااان الهياااااثم للعلاااااوم الصااااارفة
والتجبيقية .مجلد  ،23العدد .98-88 :3
المحلي في تحسين خواص الدهن الحر.

2010

14

التااأثير المثاابع لاابعض المستخلصااات النباتيااة الجبيااة تجاااه مجلاااة علاااوم المستنصااارية ،مجلاااد ،21
العدد .28-17 :2
بعض العزالت البكتيرية.

2010

15

دراسااة الفعاليااة الحيويااة ألناازيم الالكتوبيروكساايديز المنقااى مجلة كلياة التربياة األساساية ،مجلاد ،16
العدد .636 -619 :63
من لبأ الجاموس المحلي.

2010

16

دراسااة بعااض الصاافات الفيزيائيااة والكيميائيااة لقناااني مياااه مجلة كلياة التربياة األساساية ،مجلاد ،17
العدد .182-177 :67
الشرب المتوفرة في مدينة بغداد.

2010

17

الكشف الناوعي والكماي عان غاح لحام البقار بلحام الادجاج مجلة بغداد للعلوم .مجلد  ،8العادد -896 :4
.903
بجرائق مناعية.

2011

الصبغات المستعملة في تناعة بعض المشروبات الغابياة مجلااة الكوفااة للعلااوم الزراعيااة .المجلااد ،3
العدد .198-193 :1
والعصائر.

2011

استعمال تقانة االمتصاص الضوئي في الكشف عان نوعياة

18

12

التركيااب الكيميااائي والفعاليااة المضااادة لألحياااء المجهريااة

19

لنبااااتي الشااايح  Artemisia monospermaوالميرمياااة مجلاااة كلياااة التربياااة األساساااية .مجلاااد ،18
العدد .106 -97 :73
.Salvia officinalis L.

the Lavandala

2012

Studying the effect of

20

Iraq Journal of Market Research
officinalis buds of flower in some
2013 and Consumer Protection, Vol.
biochemical parameters and histological in
5, No. 2: 184-198.

21

Study of Lavandula officinalis L. buds of
flowers extracts activity against some
species of multi-drug resistant clinical
isolates of bacteria.

22

المحتوع الغاذائي والكيمياائي الورا الغاار  Bay laurusمجلاااة كلياااة التربياااة األساساااية .مجلاااد ،20
العدد .42 -1 :82
 nobilisوفعاليته المضادة للبكتريا.

2014

23

من البكترياا المعوياة المعزولاة مان بعاض المستشافيات فاي مجلاااة كلياااة التربياااة األساساااية .مجلاااد ،20
العدد .166 -143 :82
مدينة بغداد.

2014

24

Purification and Determination of some
1 st International Scientific Proteins inhibitors properties that produced
2014 Conference, Cihan University. from bakery yeast and study their activity
against some types of bacteria that cause
Erbil-Kurdistan Region, Iraq.
diarrhea.

25

المحتااوع الغااذائي والكيميااائي لمسااتخلص أورا نبااات
الجرجيار ) Taramira (Eruca sativa L.وفعاليتاه مجلااااة الزراعااااة العراقيااااة البحثيااااة( .عاااادد
2014
خاص) .مجلد 19عدد.145 -121 :7
المضادة اتجاه بعض األنواع البكتيرية.

26

مجلاااة جامعاااة ذي قاااار للبحاااوث الزراعياااة.
تنقية بروتين الالكتوفيرين من لبأ األبقار واألغناام ودراساة
((قباااول نشااار) ،وسينشااار فاااي المجلاااد ()4
بعض تفاته.
العدد ( )2لسنة .)2015

2015

27

النعناع  Mentha spicataواساتعماله فاي تاناعة الجابن المجلااة العربيااة للغااذاء والتغذيااة .العاادد :33
.55-39
العراقي الجري.

2015

28

الكشف عن بعض العناتر المعدنية في أواني األلمنيوم المستخدمة في طهي
الجعام.

مجلاااة كلياااة التربياااة األساساااية .مجلاااد ،21عااادد :88
.184-177

2015

29

دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لعسل النحل المحلي.

مجلااة كليااة التربيااة األساسااية .مجلااد  ،21عاادد :87
.144-125

2015

mice.

Iraqi Journal of Biotechnology,

2013 Vol.12, No.2 : 82-91.

دراسة فعالية مساتخلص خميارة الخباز ضاد بعاض األناواع

المحتاااوع الكيمياااائي والفعالياااة المضاااادة للبكترياااا الورا

13

30

مقارنااة التااأثير التثبيجااي للمسااتخلص الكحااولي لقشااور الرمااان والمضااادات
الحيوية ضد بعض العزالت البكتيرية المعوية.

31

تنقياااة الباااروتين القاتااال مااان عزلاااة محلياااة لخميااارة Saccharomyces
 cerevisiaeواختبااار فعاليتااه ضااد بكتريااا Staphylococcus aureus
المعزولة من التهابات الجروح والحرو .

مجلاااة العلاااوم الحديثاااة والتراثياااة .مجلاااد  ،3عااادد:1
.155-140

2015

32

دراسة التأثير التثبيجي لعسل النحل المحلي في بعض أنواع البكترياا المساببة
للحرو والجروح.

وقائع المؤتمر العلمي السادس عشر في مجال العلاوم
الجبيعياااااااااة والرياضاااااااااية فاااااااااي كلياااااااااة التربياااااااااة
األساسية/الجامعة المستنصرية.

2015

المجلاااة العراقياااة للعلااااوم .المجلاااد  ،56العاااادد : B2
.1408-1400

2015

33

دراساة الفعالياة المضاادة لألحيااء المجهرياة واألكسادة لباروتين الالكتاوفيرين
المنقى من لبأ األبقار واألغنام.

مجلاااة جامعاااة ذي قاااار للبحاااوث الزراعياااة(( .قباااول
نشااار) ،وسينشااار فاااي المجلاااد ( )5العااادد ( )1لسااانة
.)2016

2016

34

تحدياد المحتاوع الكيمياائي لمساتخلص أورا نباات الغاار Bay (Laurus
) nobilis L.وفعاليته المضادة اتجاه بعض األنواع البكتيرية.

المجلااة العراقيااة لبحااوث السااو وحمايااة المسااتهلك.
مجلد  ،8عدد 301 – 281 :1

2016

35

ANTIBACTERIAL EFFECT OF BACTERIOCIN FROM
LEUCONOSTOC MESENTEROIDES SSP. CREMORIS
AGAINST DIARRHEAL CAUSATIVE BACTERIA.

European Journal of Biomedical and
Pharmaceutical sciences, Vol. 3, No.
11, 114-118

2016

36

تأثير بروتين الالكتوفيرين المنقى من حليب اببقب ر
لال ه ل عنل ابطف ل.

بل البكتريب الم ببب

مجلة كلية التربية األساسية .مجلد ،23
العدد .56 -43 :98

2017

USE KILLER TOXIN EXTRACTED FROM BAKERY
YEAST FOR EXTENDING SHELF LIFE OF FRUITS

Pakistan Journal of Biotechnology,
Vol. 14, No. 1, 23-27.

38

Effect of some artificial sweeteners consumption
in biochemical parameters of rats

Current Research in Microbiology and
Biotechnology, Vol. 5, No. 3, 10951099.

2017

38

Extending Shelf Life of Fruits by Using Some
Microorganisms Biological Products

International Journal of
Molecular Biology, , Vol. 2, No.

2017

37
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* عضو الجمعية العراقية للتغذية وسالمة الغذاء.

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتا الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

السنة

1

كتاااب شااكر وتقاادير ماان عميااد كليااة الزراعااة /جامعااة بغااداد نمياار
الجهااود المتمياازة فااي البحااث اثناااء نياال شااهادة الماجسااتير والحصااول
علاااى دعاااوة مااان كلياااة الزراعاااة /جامعاااة ااساااكندرية لتنفياااذ بعاااض
تجاربك في مختبراتهم مجاناً .عدد 1043/بتاريخ .2001/6/3

2001

2

شهادة تقديرية مان السايد وبيار التعلايم العاالي والبحاث العلماي نميار
التميااز فااي عااام  2002ماان خااالل (الحصااول علااى بااراءة اختااراع).
.2003/1/18

2003

وبياار التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي،
بغداد -العرا

3

كتاااب شااكر وتقاادير ماان وبياار التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي نمياار
الحصاااول علاااى باااراءة اختاااراع للعاااام الدراساااي .2002 – 2001
عدد995/بتاريخ .2003/1/16

2003

وبياار التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي،
بغداد -العرا

4

شااهادة تقديريااة ماان وبياار الزراعااة العراقااي نمياار المشاااركة فااي
المؤتمر العلمي الخامس للعلوم الزراعية الذي أقامته وبارة الزراعة
للفترة من  2003/2/24-22الموتل/العرا .

2003

وبير الزراعة ،بغداد -العرا

5

شهادة تقديرية من رئيس جامعاة بغاداد نميار المشااركة فاي الماؤتمر
العلماااااي الثااااااني الاااااذي أقاماااااه مركاااااز بحاااااوث الساااااو وحماياااااة
المستهلك/جامعة بغداد  2006/3/16-15بغداد/العرا .

2006

رئيس جامعة بغداد ،بغداد -العرا

6

شااهادة تقديريااة ماان وبياار الزراعااة العراقااي نمياار المشاااركة فااي
المؤتمر العلمي السادس للعلوم الزراعية الذي أقامته وبارة الزراعاة
للفترة من  2007/10/31-29بغداد/العرا .

2007

وبير الزراعة ،بغداد -العرا

7

شهادة تقديرية من رئيس جامعاة بغاداد نميار المشااركة فاي الماؤتمر
العلماااااي الثالاااااث الاااااذي أقاماااااه مركاااااز بحاااااوث الساااااو وحماياااااة
المستهلك/جامعة بغداد  2008/3-19-18بغداد/العرا .

2008

رئيس جامعة بغداد ،بغداد -العرا

8

كتاب شكر من عميد كلية الزراعة/جامعة الكوفة نمير المشاركة فاي
ناادوة قساام علااوم االغذيااة التااي أقامهااا قساام علااوم األغذيااة والتقانااة
االحيائية/جامعااااااااااة الكوفااااااااااة ( .)2008عاااااااااادد  2044بتاااااااااااريخ
.2008/12/14

2008

9

كتاب شكر من عميد كلية الزراعة/جامعة الكوفة نمير المشاركة فاي
ندوة السايجرة النوعياة علاى األغذياة التاي أقامهاا قسام علاوم األغذياة
والتقانة االحيائية/جامعة الكوفة (.)2009

2009

15

الجهة
عمياااد كلياااة الزراعاااة /جامعاااة بغاااداد،
بغداد -العرا

عميااااد كليااااة الزراعة/جامعااااة الكوفااااة،
النجف االشرف -العرا

عميااااد كليااااة الزراعة/جامعااااة الكوفااااة،
النجف االشرف -العرا

10

شهادة تقديرية من عميد كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصارية نميار
المشاااركة فاااي المااؤتمر العلماااي الثاااني عشااار الااذي أقامتاااه كليااة التربياااة
األساسية/الجامعة المستنصرية للفترة من  2010-4-21-20بغداد/العرا .

2010

11

كتاااب شااكر ماان عميااد كليااة التربيااة األساسااية/الجامعة المستنصاارية نمياار
القيام بأعداد دليل قسم العلوم (.)2010

2010

12

كتااب شاكر مان عمياد كلياة الجاب البيجري/جامعاة البصارة نميار مناقشااة
رسالة الماجساتير للجالاب حكمات كااظم عجياة والموساومة (التحاري عان
مستضدات وأضاـداد فيروساات الروتاا فاي األطفاال واألبقاار) كلياة الجاب
البيجري/جامعة البصرة (.)2010

2011

عميد كلية الجب البيجري/جامعة البصارة،
البصرة -العرا

13

كتاب شكر من وبير التعلايم العاالي والبحاث العلماي بتااريخ 2011/7/15
ذي رقم .15333

2011

وبياااار التعلاااايم العااااالي والبحااااث العلمااااي،
بغداد -العرا

14

شااهادة تقديريااة ماان رئاايس جامعااة البصاارة نمياار المشاااركة فااي المااؤتمر
العلمي الثاني للبحوث الزراعية (.)2012

2012

رئيس جامعة البصرة ،البصرة -العرا

15

كتااااب شاااكر مااان عمياااد كلياااة الزراعة/جامعاااة البصااارة نميااار ااشاااراف
والمناقشة لرساالة الماجساتير للجالباة رغاد رحايم علاي الحااتم والموساومة
(فصل وتنقية بروتين الالكتوفيرين من لبأ األبقار واألغنام ودراساة بعاض
خصائصه) كلية الزراعة/جامعة البصرة .2012/7/17

2012

عمياااااد كلياااااة الزراعة/جامعاااااة البصااااارة،
البصرة – العرا

16

كتاااب شااكر ماان عميااد كليااة التربيااة األساسااية/الجامعة المستنصاارية نمياار
استالم وفحص االجهزة المختبرية في قسم العلوم (.)2013

2013

عمياااااد كلياااااة التربياااااة األساساااااية/الجامعة
المستنصرية ،بغداد  -العرا

17

كتاااب شااكر ماان عميااد كليااة التربيااة األساسااية/الجامعة المستنصاارية نمياار
الجهود المبذولة في نشاطات القسم (.)2013

2013

عمياااااد كلياااااة التربياااااة األساساااااية/الجامعة
المستنصرية ،بغداد  -العرا

18

كتاب شكر من مستشار رئايس الاوبراء لشاؤون المصاالحة الوطنياة نميار
الجهود المبذولة في دعم مشروع المصالحة الوطنية (.)2013

2013

مستشار رئيس الوبراء لشؤون المصاالحة
الوطنية ،بغداد -العرا

19

كتاب شكر من مساعد رئيس الجامعة المستنصرية للشؤون االدارية نميار
الجهود المبذولة في انجاح مهرجان العسل االول (.)2013

2013

مسااااااعد رئااااايس الجامعاااااة المستنصااااارية
للشااؤون االداريااة /الجامعااة المستنصاارية،
بغداد -العرا

16

عمياااااد كلياااااة التربياااااة األساساااااية/الجامعة
المستنصرية ،بغداد  -العرا
عمياااااد كلياااااة التربياااااة األساساااااية/الجامعة
المستنصرية ،بغداد  -العرا

شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة المستنصرية نمير المسااهمة
الفعالة في الدورة التدريبية ( االمن والسالمة في المختبرات العلمياة)
 20التاااي نممهاااا قسااام العلاااوم فاااي كلياااة التربياااة االساساااية للفتااارة مااان
 2013/3/31ولغاية .)2013( .2013/4/4
شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة المستنصرية نمير المسااهمة
الفعالاااة فاااي (مهرجاااان عسااال النحااال االول) والاااذي اقااايم فاااي قسااام
 21العلوم/كلية التربية االساسية وبالتعاون مع جمعية النحاالين العاراقيين
للفترة من  2013/3/6ولغاية .)2013( .2013/4/4

2013

2013

رئايس الجامعااة المستنصاارية  /الجامعااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

رئايس الجامعااة المستنصاارية  /الجامعااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

شهادة تقديرياة مان السايد عمياد كلياة التربياة االساساية نميار الجهاود
 22المتميزة في الماؤتمر العلماي الخاامس عشار لكلياة التربياة االساساية.
(.)2013

2013

عمياااد كلياااة التربياااة األساساااية/الجامعة
المستنصرية ،بغداد  -العرا

شهادة تقديرية من رئيس جامعة الكوفة نميار المشااركة فاي الماؤتمر
 23العلمي الدولي الثالث للتقنيات الحديثة (.)2013

2013

رئيس جامعة الكوفة ،النجاف االشارف-
العرا

كتااااب شاااكر مااان رئااايس جمعياااة النحاااالين العاااراقيين نميااار الجهاااود
المبذولااة فااي نشاار ثقافااة تربيااة النحاال واسااتهالك منتجاتااه ماان خااالل
 24اقامة دورات تربية النحل ومهرجان العسل في كلية التربية االساسية
للفترة من  3/31الى  ،2013/4/4عدد  7بتاريخ .2013/8/24

2013

رئيس جمعية النحالين العاراقيين ،بغاداد
 -العرا

كتااب شااكر مان عميااد كليااة العلاوم للبنات/جامعااة بابال نمياار مناقشااة
رسااالة الماجسااتير للجالبااة حااوراء جااواد كاااظم والموسااومة (عاازل
 25وتشخيص فيروس روتاا االنساان فاي اطفاال محافماة بابال باساتخدام
الجاار التقليديااة والجزيئيااة وتحديااد انواعااه الوراثيااة) .كليااة العلااوم
للبنات/جامعة بابل (.)2013

2013

كتاااب شااكر ماان عميااد كليااة الزراعة/جامعااة البصاارة نمياار مناقشااة
رسااالة الماجسااتير للجالااب رائااد سااعيد خضااير والموسااومة (انتاااج
 26حااامض الكلوكونيااك ماان عزلااة محليااة ماان عفاان Aspergillus
 .)nigerكلية الزراعة/جامعة البصرة (.)2014

2014

عمياااد كلياااة الزراعة/جامعاااة البصااارة،
البصرة -العرا

شهادة تقديرية من رئيس جامعة جيهان نمير المشااركة فاي الماؤتمر
27
العلمي االول لجامعة جيهان .)2014( .اربيل /كوردستان العرا .

2014

رئااااااايس جامعاااااااة جيهاااااااان ،اربيااااااال/
كوردستان العرا

كتاااب شااكر وتقاادير ماان الوكياال الفنااي عاان وبياار البيئااة نمياار ادارة
اللجنااة التحضاايرية للناادوة التخصصااية الخامسااة الموسااومة (التلااوث
 28البيئاااي ..مفهوماااه واشاااكاله ومصاااادره) .عااادد د ت ع  471/بتااااريخ
.2014/4/21

2014

17

عميااد كليااة العلااوم للبنات/جامعااة باباال،
بابل -العرا

وبارة البيئة ،بغداد -العرا

كتاااب شااكر وتقاادير ماان الساايد رئاايس الجامعااة المستنصاارية نمياار
المسااهمة الفاعلااة فاي انجاااح الناادوة التخصصاية الخامسااة الموسااومة
( 29التلوث البيئي ..مفهوماه واشاكاله ومصاادره) .عادد  12602بتااريخ
 .2014/5/7واالماار االداري لماانح القاادم الااوظيفي عاادد ص3299/
بتاريخ .2014/5/15

2014

كتاب شكر وتقدير مان السايد رئايس الجامعاة المستنصارية ،ماع مانح
قدم وظيفي نمير المساهمة الفاعلة في اعمال اللجان االمتحانية .عادد
30
 27970بتاااااااريخ  ،2014/10/28واالماااااار االداري لماااااانح القاااااادم
الوظيفي عدد ص 6972/بتاريخ .2014/11/11

2014

كتاب شكر من عميد كلية التربية االساسية نمير الجهود المبذولة فاي
 31لجنااة الترقيااات العلميااة فااي كليااة التربيااة االساسااية .عاادد ص7509/
بتاريخ .2014/11/27

2014

كتاااااب شااااكر ماااان عميااااد كليااااة التربيااااة االساسااااية ( .)2014عاااادد
ص 6712/بتاااريخ  .2014/11/3نمياار الجهااود المبذولااة ماان قباال
32
أعضاء لجنة الترقيات العلمية النجاب إعمالهم في لجنة الترقيات.

2014

كتااااب شاااكر مااان عمياااد كلياااة العلوم/جامعاااة الكوفاااة نميااار مناقشاااة
 33اطروحة الدكتوراه للجالب عباس كاظم عبد علي .كلية العلوم/جامعة
الكوفة ( .)2014عدد  161بتاريخ .2014/1/12

2014

كتااااب شاااكر مااان عمياااد كلياااة التربياااة االساساااية العضااااء اللجناااة
االمتحانية للعام الدراسي  .2013/2012نمير عدم وجود اخجاء في
34
الشااايتات الدراساااية للعاااام  .2013/2012عااادد ص 3679/بتااااريخ
.2014/6/3

2014

كتااااب شاااكر مااان عمياااد كلياااة التربياااة االساساااية العضااااء اللجناااة
االمتحانيااة للعااام الدراسااي  2013/2012وللاادور الثاااني .نمياار عاادم
35
وجاااود اخجااااء فاااي الشااايتات الدراساااية للعاااام  .2013/2012عااادد
ص 1358/بتاريخ .2014/2/18

2014

كتاااب شااكر ماان عميااد كليااة الزراعة/جامعااة البصاارة نمياار الجهااود
العلميااة المبذولااة فااي تأديااة التقااويم العلمااي لجالااب الدراسااات العليااا
36
(ماجساااتير) الحساااين بكاااي بعاااالن فاااي قسااام علاااوم االغذياااة .كلياااة
الزراعة/جامعة البصرة (.)2015

2015

شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعاة المستنصارية نميار اختيارناا
 37كأفضال تدريساية عاان كلياة التربياة األساسااية وذلاك لمناسابة الااذكرع
السنوية لليوم العالمي للمرأة (.)2015

2015

18

رئايس الجامعااة المستنصاارية  /الجامعااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

رئايس الجامعااة المستنصاارية  /الجامعااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

عميااد كليااة التربيااة االساسااية /الجامعااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

عميااد كليااة التربيااة االساسااية /الجامعااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

عميد كلية العلوم/جامعة الكوفة ،النجاف
االشرف -العرا

عميااد كليااة التربيااة االساسااية /الجامعااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

عميااد كليااة التربيااة االساسااية /الجامعااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

عمياااد كلياااة الزراعة/جامعاااة البصااارة،
البصرة -العرا

رئايس الجامعااة المستنصاارية  /الجامعااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

38

كتاب شكر من عميد كلية الزراعة/جامعة البصرة نمير مناقشة رسالة الماجستير
للجالبة ناورس محماد حسان .كلياة الزراعة/جامعاة البصارة ( .)2015عادد 752
بتاريخ .2015/3/3

2015

عميد كلياة الزراعة/جامعاة البصارة ،البصارة-
العرا

39

شااهادة تقديريااة ماان عميااد كليااة التربيااة األساسااية/الجامعة المستنصاارية نمياار
المشاااااركة فااااي المااااؤتمر العلمااااي السااااادس عشاااار الااااذي أقامتااااه كليااااة التربيااااة
األساسية/الجامعة المستنصرية للفترة من  2015/5/6-5بغداد/العرا .

2015

عمياااااد كلياااااة التربياااااة االساساااااية /الجامعاااااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

40

كتاااب شااكر ماان عميااد كليااة التربيااة االساسااية العضاااء اللجنااة االمتحانيااة للعااام
الدراسااي  .2014/2013نمياار عاادم وجااود اخجاااء فااي الشاايتات الدراسااية للعااام
 .2014/2013عدد ص 3603/بتاريخ .2015/6/2

2015

عمياااااد كلياااااة التربياااااة االساساااااية /الجامعاااااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

41

كتاب شكر من عميد كلية التربية االساساية /الجامعاة المستنصارية نميار الجهاود
المبذولة في سير عمل اللجنة التدقيقية الخاتة بتدقيق تقويم اداء التدريسيين .عدد
ص 4022/بتاريخ .2015/6/18

2015

عمياااااد كلياااااة التربياااااة االساساااااية /الجامعاااااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

42

كتاااب شااكر ماان عميااد كليااة التربيااة االساسااية العضاااء اللجنااة االمتحانيااة للعااام
الدراسااي  .2015/2014نمياار عاادم وجااود اخجاااء فااي الشاايتات الدراسااية للعااام
 .2015/2014عدد ص 1882/بتاريخ .2016/3/13

2016

عمياااااد كلياااااة التربياااااة االساساااااية /الجامعاااااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

43

كتاااب شااكر ماان رئاايس الجامعااة المستنصاارية العضاااء اللجنااة االمتحانيااة للعااام
الدراسي  .2015/2014عدد ش أ 23484 : 37/بتاريخ .2015/9/19

2015

رئاااااايس الجامعااااااة المستنصاااااارية /الجامعااااااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

44

كتاب شكر من رئيس الجامعة المستنصرية نمير سير االمتحانات التنافسية للعاام
الدراسااي  2016/2015فااي كليااة التربيااة االساسااية .عاادد ش أ30924 : 37/
بتاريخ .2015/12/20

2015

رئاااااايس الجامعااااااة المستنصاااااارية /الجامعااااااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

45

46

كتاااب شااكر ماان ماادير مركااز بحااوث السااو وحمايااة المسااتهلك ورئاايس مجلااس
االدارة للمركز/جامعة بغداد .نمير الجهود المبذولة والمسااهمة الفعالاة فاي تقاويم
االبحاث العلمية لمجلة المركز عدد  233بتاريخ .2016/3/27

كتاب شكر من عميد كلياة الزراعة/جامعاة البصارة نميار مناقشاة رساالة الماجساتير للجالباة بيناب
مصد جعفر والموسومة (عيوشية المعزبات الحيوية في التخمرات اللبنية العالجية تحت ظروف
الخزن) .كلية الزراعة/جامعة البصرة (.)2016

19

2016

مادير مركااز بحااوث السااو وحمايااة المسااتهلك
ورئاايس مجلااس االدارة للمركز/جامعااة بغااداد،
بغداد -العرا

2016

عميد كلية الزراعة/جامعة البصرة ،البصارة –
العرا

47

بجاقة تهنئة من السايد وبيار التعلايم العاالي والبحاث العلماي نميار الحصاول علاى الترقياة
العلمية الى مرتبة االستاذية وحسب االمر عدد  18854في . 2016/8/22

48

تهنئااة ماان الساايد رئاايس الجامعااة المستنصاارية نمياار الحصااول علااى الترقيااة العلميااة الااى
مرتبة االستاذية بتاريخ . 2016/7/14

49

تهنئااة ماان الساايد رئاايس جامعااة النهاارين نمياار الحصااول علااى الترقيااة العلميااة الااى مرتبااة
االستاذية عدد م787/50بتاريخ . 2016/7/24

شكر وتقدير من مدير مركز بحوث السو وحماية المستهلك /جامعة بغداد نمير حصول
البحث الموسوم (تحديد المحتوع الكيميائي لمساتخلص أورا نباات الغاار Bay (Laurus
) nobilis L.وفعاليته المضادة اتجاه بعض األنواع البكتيرية) ،والمقدم الى لجنة التاأليف
والتعضاايد والترجمااة فااي مركااز بحااوث السااو وحمايااة المسااتهلك الغاارا التعضاايد
والحصول على درجة تقييم (قيم تجبيقي) ،عدد  628في .2016/10/26

2016

وبير التعليم العالي والبحث العلمي ،بغداد -العرا

2016

رئيس الجامعة المستنصرية /الجامعة المستنصرية،
بغداد -العرا

2016

رئااايس جامعاااة النهااارين /جامعاااة النهااارين ،بغاااداد-
العرا

2016

ماااادير مركااااز بحااااوث السااااو وحمايااااة المسااااتهلك
ورئيس مجلس االدارة للمركز/جامعة بغداد ،بغاداد-
العرا .

51

تهنئة من السيد مدير عام الدار الجامعية للجباعة والنشر والترجماة /وبارة التعلايم العاالي
نمير تسنمنا منصب رئيس قسم العلاوم فاي كلياة التربياة االساساية /الجامعاة المستنصارية
عدد  927بتاريخ .2016/9/25

2016

مااااادير عاااااام الااااادار الجامعياااااة للجباعاااااة والنشااااار
والترجمة /وبارة التعليم العالي ،بغداد-العرا .

52

كتاااب شااكر ماان عميااد كليااة التربيااة للعلااوم الصاارفة  /اباان الهيااثم – جامعااة بغااداد ،نمياار
الجهود المبذولاة فاي مناقشاة طالاب الماجساتير (محماد حسان عباد الكااظم) فاي قسام علاوم
الحياة بتاريخ  .2017/10/4عدد  4705بتاريخ .2016/10/9

2016

عميااد كليااة التربيااة للعلااوم الصاارفة  /اباان الهيااثم –
جامعة بغداد ،بغداد-العرا .

53

كتاب شكر من عميد كلية التربية االساسية /الجامعاة المستنصارية نميار الجهاود المبذولاة
في احتفالية يوم اللغة العربية .عدد ص 7731/بتاريخ .2016/12/21

2016

عميد كلية التربية االساساية /الجامعاة المستنصارية،
بغداد-العرا .

54

كتاب شكر من عميد كلية التربية االساسية /الجامعاة المستنصارية نميار الجهاود المبذولاة
والمتمياااااازة والنشاااااااط فااااااي العااااااام الدراسااااااي  .2017/2016عاااااادد ص 607/بتاااااااريخ
.2017/1/19

2017

عميد كلية التربية األساساية /الجامعاة المستنصارية،
بغداد-العرا .

50

20

55

شكر وتقدير من مدير مركز بحاوث الساو وحماياة المساتهلك /جامعاة بغاداد نميار تقيايم
البحاااوث المنشاااورة فاااي المجلاااة العلمياااة للمركاااز خاااالل العاااام  ،2016عااادد  110فاااي
.2017/2/1

2017

ماااادير مركااااز بحااااوث السااااو وحمايااااة المسااااتهلك
ورئيس مجلس اادارة للمركز/جامعة بغداد ،بغاداد-
العرا .

56

كتاب شكر من عميد كلية التربية االساسية /الجامعاة المستنصارية نميار الجهاود المبذولاة
والمتميااازة فاااي تااايانة وتأهيااال الممااار الثااااني لقسااام العلاااوم .عااادد ص 2737/بتااااريخ
.2017/4/12

2017

عميد كلية التربية األساساية /الجامعاة المستنصارية،
بغداد-العرا .

57

كتاب شكر من عميد كلية التربية االساسية /الجامعاة المستنصارية نميار الجهاود المبذولاة
والمتميزة في انجاب االعمال الموكلة اليكم في التحضير والعمل لـ( -ياوم الملصاق العلماي
االول لقسم العلوم) .عدد ص 5031/بتاريخ .2017/6/13

2017

عميد كلية التربية األساساية /الجامعاة المستنصارية،
بغداد-العرا .

58

كتاب شكر من عميد كلية التربية االساسية /الجامعاة المستنصارية نميار الجهاود المبذولاة
والمتمياازة فااي مناقشااة رسااائل الماجسااتير لجلبااة قساام الدراسااات العليااا /طرائااق التاادريس
للعام الدراسي  .2017/2016عدد ص 5019/بتاريخ .2017/6/13

2017

عميد كلية التربية األساساية /الجامعاة المستنصارية،
بغداد-العرا .

59

كتاب شكر من عميد كلية التربية االساسية /الجامعاة المستنصارية نميار الجهاود المبذولاة
والمتمياازة فااي مناقشااة رسااالة الماجسااتير للجالبااة لناادع خلااف كناااوي  .عاادد ص4093/
بتاريخ .2017/6/12

2017

عميد كلية التربية األساساية /الجامعاة المستنصارية،
بغداد-العرا .

60

كتاب شكر من عميد كلية التربية االساسية /الجامعاة المستنصارية نميار الجهاود المبذولاة
والمتميزة في مناقشة رسالة الماجساتير للجالباة ساند عاالء الادين مسالم  .عادد ص3291/
بتاريخ .2017/5/9

2017

61

كتاب شكر من عميد كلية التربية االساسية /الجامعاة المستنصارية نميار الجهاود المبذولاة
والمتميزة في مناقشة رسالة الماجستير للجالبة تابا محماد جعفار فاالح  .عادد ص2050/
بتاريخ .2017/3/15

2017

عميد كلية التربية األساساية /الجامعاة المستنصارية،
بغداد-العرا .

62

كتاب شكر من عميد كلية التربية االساسية /الجامعاة المستنصارية نميار الجهاود المبذولاة
والمتميااازة فاااي مناقشاااة رساااالة الماجساااتير للجالاااب عمااار عباااد الحسااان حااااجم  .عااادد
ص 2014/بتاريخ .2017/3/14

2017

عميد كلية التربية األساساية /الجامعاة المستنصارية،
بغداد-العرا .

63

شااهادة تقديريااة ماان عميااد كليااة التربيااة األساسااية/الجامعة المستنصاارية نمياار
المشاااااركة فااااي المااااؤتمر العلمااااي الثااااامن عشاااار الااااذي أقامتااااه كليااااة التربيااااة
األساسية/الجامعة المستنصرية ايار 2017/بغداد/العرا .

2017

21

عميد كلية التربية األساساية /الجامعاة المستنصارية،
بغداد-العرا .

عمياااااد كلياااااة التربياااااة االساساااااية /الجامعاااااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

64

شااهادة تقديريااة ماان عميااد كليااة التربيااة األساسااية/الجامعة المستنصاارية نمياار
المشاااركة فااي الاادورة التدريبيااة (النااانوتكنولوجي وبعااض تجبيقاتااه) الااذي أقامهااا
قساااام العلوم /كليااااة التربيااااة األساسااااية/الجامعة المستنصاااارية للفتاااارة ماااان -12
 2017/3/16بغداد/العرا .

2017

65

شااهادة تقديريااة ماان عميااد كليااة التربيااة األساسااية/الجامعة المستنصاارية نمياار
المشاركة في القاء محاضرة فاي ورشاة العمال الموساومة Applications In
 The Academic Profileالااااذي أقامهااااا قساااام العلوم/كليااااة التربيااااة
األساسية/الجامعة المستنصرية يوم الثالثاء الموافق  2017/3/14بغداد/العرا .

2017

عمياااااد كلياااااة التربياااااة االساساااااية /الجامعاااااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

عمياااااد كلياااااة التربياااااة االساساااااية /الجامعاااااة
المستنصرية ،بغداد -العرا

حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
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رابع عشر :الشهادات
* بكالوريوس علوم في الزراعة/الصناعات الغذائية/كلية الزراعة – جامعة بغداد.)1997/6/30( .
* شهادة اجتياب امتحان الكفاءة في اللغة اانكليزية للمتقدمين للدراسات العليا فاي الجامعاات العراقياة .كلياة التربياة للبناات – جامعاة بغاداد.
(.)1998
* شهادة تدريبة فـي استخدام الحاسوب لجلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية .كلية العلوم – جامعاة بغاداد( .فاي  1999/7/10لغاياة
 1999/8/1رقم  9/90في .)1999/8/2
* ماجسااتير علاااوم فاااي الزراعة/الصاااناعات الغذائيااة  /كلياااة الزراعاااة – جامعاااة بغااداد .)2001( .األمااار الجاااامعي عااادد .9546 /تااااريخ
. 2001/6/23
* دكتوراه فلسفة في الزراعة/علوم األغذية والتقانة االحيائية /كلية الزراعة – جامعة بغاداد .)2006( .األمار الجاامعي د.ع 1531/بتااريخ
2006/5/17
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* شهادة مشاركة في الدورة الثامنة واالربعين للتأهيال الترباوي فاي طرائاق التادريس للفتارة مان  2007/4/24لغاياة  2007/5/8فاي كلياة
التربية األساسية-الجامعة المستنصرية ( 2007/5/21عدد ص.)1973/
* وثيقة كفاءة تؤيد اجتياب دورة الحاسبات ألغرا الترقية العلمية الرابعة بنجاح .مركز الحاسبة االكترونية-الجامعة المستنصارية للفتارة
من  2008/4/29لغاية  .2008/5/6عدد 444/بتاريخ .2008/5/21
*دبلوم تدريب المدربين ( )TOTمن مركز التنمية للدراسات والتدريب ومركز دعم المرشدين التربويين واالكاديمية العلمية للتنمية البشرية
واكاديمية راينبيرغ ومنممة االعتماد الدولي بالتعاون مع وبارة العمل والشؤون االجتماعية للفترة من .2017/3/30-26
خامس عشر  :برا ات االختراع
 -1براءة اختراع مسجلة بالرقم  )51(( 3046التصنيف الدولي  )52(( )A23C21/04التصنيف العراقي  (6من الجهاب المركزي للتقييس
والسيجرة النوعية /مجلس الوبراء بعنوان بيادة فعالية الالكتوفيرين المضادة للبكتريا المرضية بجرائق عدة ( .)2001تاريخ مانح الباراءة
.2002/5/5

C.V

)Name: RAGHAD AKRAM AZIZ. (Aziz, R. A.
Date of Birth: Iraq, Baghdad 30/06/1975
Religion: Muslim
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Martial statues: Married
No. of children: one
Position: Lecture
Academic Degree: * Professor, PhD, from 17\ 5\ 2015 until now,
Academic order No. 21/3900 in 11\ 7\ 2016.
Work Address: Iraq, Baghdad, University of Mustansirya, College
of Basic Education, Department of Science.
University : University of Mustansirya
Work Phone: ---Mobile: +964 (0) 7901553080

+964(0) 7730405068

E-mail: drraziz@yahoo.com

FEILD OF SPECIALIZATION:
Major: Food Science and Biotechnology.
Minor: Biotechnology.

OCCUPATION:
* Professor, PhD, from 17\ 5\ 2016 until now, Academic order No. 21/3900 in
11\ 7\ 2016.
* Assistant Professor, PhD, from 17\ 5\ 2010 until 17/5/2016, Academic order
No. 2018 in 23\ 1\ 2011.
* Lecture, PhD, from 17\ 5\ 2006 until 17\ 5\ 2010, Academic order No. 3349 in
8\ 2\ 2011.
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* Assistant Lecture, M.Sc. from 26\ 1\ 2006 until 17\ 5\ 2006, Academic order
No. 1649 in 26\ 1\ 2006.

EDUCATION:
* Ph.D. in Food Science and Biotechnology, College of Agriculture, University
of Baghdad, Iraq, (2006), from 17\ 5\ 2006, an Official Certificate from
College of Agriculture, University of Baghdad No. 1390 in 21\ 8\ 2006.
* M.Sc. in Food Science, College of Agriculture, University of Baghdad, Iraq,
(2001), from 23\ 6\ 2001, an Official Certificate from College of
Agriculture, University of Baghdad No. 1470 in 23\ 8\ 2004.
* B.Sc. in Food Science, College of Agriculture, University of Baghdad, Iraq,
(1997), from 30\ 6\ 1997, an Official Certificate from College of
Agriculture, University of Baghdad No. 6149 in 9\ 11\ 1997.

LANGUAGES: Arabic and English

TEACHING EXPERIENCES:
Graduate Courses:

Undergraduate
Courses:

* Advance Biotechnology.

* Organic Chemistry.

* Advance Bioseparation.

* Biochemistry.

* Seminars.

* Industrial Chemistry.
* Food Industry.
* Automatic analysis.
* Graduation Projects.
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SCIENTIFIC PUBLICATIONS:
1. Aziz, R. A.; Alauldeen, A. H. and Nader, M. I. (2015). Study the inhibitory
effect of local honey in some types of bacteria that cause burns and wounds.
(Accepted, under Publishing in Journal of the College of Basic Education).
2. Aziz, R. A. (2015). Purification of killer protein from locally isolate yeast
Saccharomyces cerevisiae and tested its activity against Staphylococcus
aureus that isolate from infections of wounds and burns. Journal of Modern
Science and Heritage. 3(1): 140-155.
3. Aziz, R. A. (2015). Comparison of the inhibitory effect of the alcoholic extract
of pomegranate peel and antibiotics against some intestinal bacterial isolates.
(Accepted, under Publishing in Iraqi Journal of Science).
4. Aziz, R. A.; Nader, M. I. and Alauldeen, A. H. (2015). A study of some
physical and chemical properties of honey bees local. Journal of the College
of Basic Education. 21(87): 125-144.
5. Aziz, R. A. and Aziz, R. G. (2015). Disclosure of some mineral elements in
aluminum utensils used in cooking. Journal of the College of Basic
Education. 21(88): 177-184.
6. Aziz, R. A. (2015). Chemical content, antibacterial activity and the use of
Mentha leaves (Mentha spicata) in the manufacture of soft Iraqi cheese. Arab
Journal of Food and Nutrition. 33: 39-55.
7. AL-Rikabi, A. K.; Aziz, R. A. and Al-Hatim, R. R. A. (2015). Antimicrobial
and antioxidant study of lactoferrin from bovine and ovine colostrums.
(Accepted, under Publishing in Thi-Qar University Journal for Agricultural
Researches).
8. AL-Rikabi, A. K.; Aziz, R. A. and Al-Hatim, R. R. A. (2015). Purification of
protein lactoferrin from bovine and ovine colostrum and study some
properties. (Accepted, under Publishing in Thi-Qar University Journal for
Agricultural Researches).
9. Aziz, R. A.; Al-Soufi, M. A. and Ateia, A. M. (2014). Study of bakery yeast
extract activity on some enteric bacteria that isolated from some hospital in
Baghdad city. Journal of the College of Basic Education. 20(82): 143-166.
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10. Rishan, A. M.; Aziz, R. A. and Al-Temimi, S. S. (2014). Nutritional and
chemical content of taramira (Eruca sativa L.) leaves extract and its
effectiveness against some bacterial species. Iraqi J. Agric. Res. (Special
Issue) 19(7): 121-145.
11. Aziz, R. A.; Al-Soufi, M. A. and Ateia, A. M. (2014). Purification and
determination of some proteins inhibitors properties that produced from
bakery yeast and study their activity against some types of bacteria that cause
diarrhea. 1st International Scientific Conference, Cihan University. ErbilKurdistan Region, Iraq.
12. Aziz, R. A.; Rishan, A. M. and Al-Temimi, S. S. (2014). The nutritional and
chemical content of bay leaves (laurus nobilis L.) and its antibacterial
activity. Journal of the College of Basic Education. 20(82): 1-42.
13. Salem, A. A. and Aziz, R. A. (2013). Study of Lavandula officinalis L. buds of
flowers extracts activity against some species of multi-drug resistant clinical
isolates of bacteria. Iraqi Journal of Biotechnology. 12(2): 82-91.
14. Aziz, R. A. and Salem, A. A. (2013). Studying the effect of the Lavandala
officinalis buds of flower in some biochemical parameters and histological in
mice. Iraq Journal of Market Research and Consumer Protection. 5(2): 184198.
15. Aziz, R. A.; Hasan, E. J. and Hussein, Z. G. (2012). Chemical composition and
antimicrobial activity of Artemisia monosperma and Salvia officinalis L.
plants. Journal of the College of Basic Education. 18(73): 97-106.
16. Al-Samirraee, A. H.; Aziz, R. A. and Al-Soufi, M. A. (2011). Quantitative and
qualitative detect for cheat beef with chicken meat by immunological
methods. Journal of Baghdad for Science. 8(4): 896-903.
17. Al-Soufi, M. A.; Al-Obiday, H. M. and Aziz, R. A. (2011). Use of
spectrophotometer technique for detection of pigments quality that it used in
some carbonated drinks and juices. Kufa Journal for Agricultural Science.
3(1): 193-198.
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18. Aziz, R.A.; Hussein, Z. G. and Hasan, E. J. (2011). Study of some physical and
chemical properties for drinking water bottled that available in Baghdad
city. Journal of the College of Basic Education. 17(67): 177-182.
19. Al-Hasnawi, A. N.; Al-Soufi, M. A. and Aziz, R. A. (2010). Use of partial
purified lipase from local chicken kidney for improvement the flavor of butter
fat. Ibn Al-Haithem J. For Pure and Appl. Sci. 23(3): 88-98.
20. Aziz, R. A. (2010). Study of biological activity for lactoperoxidase purified
from locally buffalo colusterum. Journal of the College of Basic Education.
16(63): 619-636.
21. Aziz, R. A.; Majeed, S. H. and Ali, A. M. (2010). Inhibitory effect of some
medical plants extracts on some bacterial species. Al-Mustansiriya Journal of
science. 21(2): 17-28.
22. Aziz, R. A.; Al-Mashikhi, S. A. (2010). Study on biological activity of bovine
lactoferrin hydrolysate. Proceeding of 12 th Scientific Conference for College
of Basic Education, University of Mustansirya. 529-544.
23. Al-Mosawi, M. T.; Al-Soufi, M. A. and Aziz, R. A. (2009). Detection of
microbial and chemical quality for some carbonated drinks and juices that
available in locally markets. Iraqi J. of Sciences. 50(2): 256-266.
24. Aziz, R. A. and Al-Soufi, M. A. (2008). Purification of lactoperoxidase from
buffalo colostrums whey and study of some properties. Journal of the College
of Basic Education. 55: 593-608.
25. Al-Samarraie, A. H., Aziz, R. A. and Khafaji, Y. A. (2008). Treating infants
rotavirus diarrhea by using baby formula supplemented with
immunoglobulins from bovine colostrum. The Iraqi Journal of Agricultural
Science. 39(5): 61-74.
26. Aziz, R. A.; Khafaji, Y. A. and Al-Samarraie, A. H. (2007). Study of children
and calf rotavirus infection in Baghdad. Iraqi J. Agric. (Special Issue).
12(2): 139-148.
27. Aziz, R. A.; Al-Samarraie, A. H. and Khafaji, Y. A. (2007). Purification and
characterization of rotavirus from stool of infant babies. Iraqi J. Agric.
(Special Issue). 12(2): 149-157.
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28. Aziz, R. A., Al-Mashikhi, S.A. and Al-Samarraie, A. H. (2004). Study the
antigenic activity of lactoferrin. Iraqi J. Agric. 9(2): 137-144.
29. Al-Mashikhi, S. A. and Aziz, R. A. (2003). Activity of cow and buffalo whey
colostrum lactoferrein against some bacterial growth. Iraqi J. Agric. 8(5):
156-166.
30. Aziz, R. A.; Al-Mashikhi, S. A. and Abood, S. K. (2002). Purification and
characterization of lactoferrin from cow and buffalo colostrum whey. Iraqi
J. Agric. 7(3): 136-147.
31. Aziz, R. A. (2001). Biological study of bovine and buffalo lactoferrin against
pathogenic microorganisms. 41st Science Week, Conference of
Biotechnology, 3-5 November, 2001. University of Damascus, Syria.

PATENTS:
1. Aziz, R.A., and Al-Mashikhi, S. A. (2002). Increasing the activity of lactoferrin
against pathogenic bacteria by different methods. ICOSQS. Patent No. 3046.
Ministry of Planning, Iraq.

TRAINING AND CERTIFICATES:
1. Computer training course for university professors for the purposes of scientific
promotions. Computer center, University of Mustansirya, from 29th April- 6th
May 2008. Baghdad, Iraq. Official Certificate: No. 444 in 21\ 5\ 2008.
2. Educational qualification No. 48. Center of development and continuing
education, University of Mustansirya, form 24th April-8th May 2007.
Baghdad, Iraq. Official letter: No. 1973 in 21\ 5\ 2007.
3. Computer training course for post graduate students, from 10 th July-1st August,
1999. Success document from department of computer science, college of
Science, university of Baghdad, Iraq.
4. English language test required for enrollment in post graduate studies in Iraqi
universities. Success document from fifth center for the English language
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test, college of education for women, university of Baghdad, Iraq. Official
letter: No. 1060 in 22\ 7\ 1998.

POSITION:
1. Deputy of the head of department of science, college of basic education,
university of Mustansirya from 7\ 10\ 2012-Until now. Administrative
order: No. R\ 6205 in 7\ 10\ 2012.
2. Member of board of directors, department of science, college of basic
education, university of Mustansirya from 2012-until now. Administrative
order: No. R\ 6146 in 15\ 10\ 2014.
3. Member of the scientific committee, department of science, college of basic
education, university of Mustansirya from 2012-until now. Administrative
order: No. R\ 6146 in 15\ 10\ 2014.
5. Member of the scientific promotions in the college of basic education,
university of Mustansirya from 9\ 12\ 2012-until now. Administrative
order: No. R\ 7949 in 9\ 12\ 2012 and Administrative order: No. R\ 6043 in
13\ 10\ 2014.
6. Assistant Professor, PhD, department of science, college of basic education,
university of Mustansirya from 17\ 5\ 2010 until now, Academic order No.
2018 in 23\ 1\ 2011.
7. Lecture, PhD, department of science, college of basic education, university of
Mustansirya from 17\ 5\ 2006 until 17\ 5\ 2010, Academic order No. 3349
in 8\ 2\ 2011.
8. Assistant Lecture, M.Sc. department of science, college of basic education,
university of Mustansirya from 26\ 1\ 2006 until 17\ 5\ 2006, Academic
order No. 1649 in 26\ 1\ 2006.

SCIENTIFIC AND ADMINSTRATIVE ACTIVITY:
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1. Member of the preparatory committee of the 16 th scientific conference in the
field of natural and mathematical sciences, department of science, college
of basic education, university of Mustansirya from 5-6 March 2015.
Administrative order: R\ 1948 in 16\ 3\ 2015.
2. Member of the investigative committee on the assessment of faculty and
degrees of performance evaluation dated. Administrative order: R/ 1151 in
11/2/2015.
3. Member of the Commission study and the application of the criteria for
classification in the College of Basic Education, University of Mustansirya.
Administrative order: R/ 6980 in 12/11/2014.
4. Member of the supervising committee of the scientific activities, department of
science, college of basic education, university of Mustansirya from 2012
until now. Administrative order: R\ 6146 in 15\ 10\ 2014.
5. Member of the examination committee\ under and post graduate, department
of science, college of basic education, university of Mustansirya from 2012
until now. Administrative order: R\ 6146 in 15\ 10\ 2014.
6. Chairman of the check committee of record the examination degrees for
department of sports, college of basic education, university of Mustansirya
Administrative order: No. R\ 3455 in 22\ 5\ 2012
7. Member of the committee development of university curricula1 for department
of science, college of basic education, university of Mustansirya.
Administrative order: R\ 914 in 7\ 2\ 2008.
8. Scientific evaluation of a number of research in local and international
scientific journals, theses and research for scientific promotion.
9. Member of the preparatory committee in many symposiums and conferences
for the department and college.

CERTIFICATES OF TANKS AND APPRECIATION:
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1. Certificate of appreciation from the president of university of Mustansirya for
choice me as the best professor in college of basic education on the occasion
of international women's day (2015).
2. Thanks and appreciation from the dean of college of basic education, university
of Mustansirya for Efforts in the work of the investigative committee to
amend evaluate the performance of professors in the college. Official letter:
No R\ 4022 in 18\ 6\ 2015.
3. Certificate of appreciation from the dean of college of basic education,
university of Mustansirya for preparation and supervision in the 16 th scientific
conference of college of basic education, from 5-6 May (2015). Baghdad,
Iraq.
4. Thanks and appreciation from the dean of college of agriculture, university of
Basrah for discussion of master's thesis in the department of food science and
biotechnology. Official letter: No 752 in 3\ 3\ 2015.
5. Thanks and appreciation from the dean of the college of agriculture, university
of Basrah for scientific evaluation of master's thesis in the department of food
science. (2015). Official letter: No. 547 in 12\ 2\ 2015.
6. Thanks and appreciation from the dean of college of basic education, university
of Mustansirya for scientific outstanding efforts in providing scientific
promotion committee in the college of the names of experts inside and outside
of Iraq. Official letter: No R\7509 in 27\ 11\ 2014.
7. Thanks and appreciation from the President of university of Mustansirya with
the award presented functional for the active participation in the work of the
examination committees. Official letter: No. 27970 in 28\ 10\ 2014.
Administrative order to give award presented functional R/ 6972 in 11\ 11\
2014.
8. Thanks and appreciation from the dean of college of basic education, university
of Mustansirya for efforts in the committee for scientific promotion, (2014).
Official letter: No. R\ 6712 in 3\ 11\ 2014.
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9. Thanks and appreciation from the dean of college of basic education, university
of Mustansirya for efforts in the examination committees (2014). Official
letter: No. R\ 3679 in 3\ 6\ 2014.
10. Thanks and appreciation from the President of university of Mustansirya for
administration of the preparatory committee for the 5th specialized symposium
(Environmental pollution.. concepts, forms and sources). Official letter: No.
12602 in 7\ 5\ 2014.
11. Thanks and appreciation from the technical deputy of the minister of
environment for administration of the preparatory committee for the 5th
specialized symposium (Environmental pollution.. concepts, forms and
sources). Official letter: No. dtp\ 471 in 21\ 4\ 2014.
12. Certificate of appreciation from the president of the Gihan university for
participate in the 1st international scientific conference of Gihan university
from 20-21 April (2014), Erbil-Kurdistan region, Iraq.
13. Thanks and appreciation from the dean of college of agriculture, university of
Basrah for discussion of master's thesis in the department of food science and
biotechnology. (2014). Official letter: No.736 in 9\ 3\ 2014.
14. Thanks and appreciation from the dean of college of basic education,
university of Mustansirya for efforts in the examination committees (2014).
Official letter: No. R\ 1358 in 18\ 2\ 2014.
15. Thanks and appreciation from the dean of the faculty of science, university of
Kufa for discussion of PhD thesis in the department of biology. (2014).
Official letter: No. 161 in 12\ 1\ 2014.
16. Thanks and appreciation from the dean of college of science for women,
university of Babylon for discussion of master's thesis in the department of
biology. (2013). Official letter: No. 3481 in 9\ 9\ 2013.
17. Thanks and appreciation from the president of beekeepers association for
efforts in spreading the culture of beekeeping and consumption of its products
through the establishment of beekeeping courses and honey festival in the
college of basic education for the period from 31 March to 4 April 2013.
Official letter: No. 7 in 24\ 8\ 2013.
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18. Certificate of appreciation from the president of university of Mustansirya for
efforts in the success of the 1st honey festival from 6 March to 4 April 2013.
department of science, college of basic education. Baghdad, Iraq.
19. Certificate of appreciation from the president of university of Mustansirya for
efforts in the establishment of a training course (Security and safety in
scientific laboratories) from 31 March to 4 April 2013. department of science,
college of basic education. Baghdad, Iraq.
20. Certificate of appreciation from dean of college of agriculture, university of
Kufa for participates in the 3rd scientific conference of modern techniques in
the animals and plants production, from 17-18 April. Najaf, Iraq. (2013).
21. Thanks and appreciation from the adviser of Iraqi prime minister for national
reconciliation for efforts in support of the national reconciliation project.
(2013). Official letter: No. 6\ 20\ 520 in 7\ 2\ 2013.
22. Certificate of appreciation from the dean of college of basic education,
university of Mustansirya for preparation the 15th scientific conference
(Toward for knowledge productive university), May (2013), Baghdad, Iraq.
23. Certificate of appreciation from the president of the University of Basrah for
participates in the 2nd scientific conference of the agriculture science, from 14
-15 March (2012). Basrah, Iraq.
24. Thanks and appreciation from the dean of college of basic education,
university of Mustansirya for preparation science department guide (2010).
Official letter: No. R\ 5124 in 12\ 10\ 2010.
25. Thanks and appreciation from assistant president of university of Mustansirya
for graduate studies and scientific research for the efforts to prepare
comprehensive evidence for the purpose of documentation and understanding
of the work the department of science, college of basic education. (2010).
Official letter: No. 7\ 22714 in 4\ 10\ 2010.
26. Thanks and appreciation from the dean of college of veterinary medicine,
university of Basrah for discussion of master's thesis in the department of
microbiology. (2010). Official letter: No. 7\ 35\ 98 in 29\ 6\ 2010.
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27. Certificate of appreciation from the dean of college of basic education,
university of Mustansirya for preparation and supervision in the 12th scientific
conference of college of basic education, from 20-21 April (2010). Baghdad,
Iraq.
28. Thanks and appreciation from the dean of college of agriculture, university of
Kufa for participation in the department of food science symposium (Quality
control of food). Official letter: No. 2044 in 14\ 12\ 2008.
29. Certificate of appreciation from the president of the University of Baghdad for
preparation and supervision in the 3rd scientific conference of market research
and consumer protection center, from 18-19 March (2008). Baghdad, Iraq.
30. Certificate of appreciation from the minister of agriculture for participation in
the 6th scientific conference of the agriculture research, from 29-31 October
(2007). Baghdad, Iraq.
31. Certificate of appreciation from the president of the University of Baghdad for
participation in the 2nd scientific conference of the market research and
consumer protection center, university of Baghdad. From 15-16 March
(2006). Baghdad, Iraq.
32. Certificate of appreciation from the minister of agriculture for participation in
the 5th scientific conference of the agriculture research, February (2003).
Mosul, Iraq.
33. Certificate of appreciation from the minister of higher education and scientific
research for got patent, 18\ 1\ 2002.
34. Thanks and appreciation from the minister of higher education and scientific
research for got patent, (2002). Official letter: No. 995 in 16\ 1\ 2003.
35. Thanks and appreciation from the dean of college of agriculture, university of
Baghdad for the outstanding efforts during the master's degree and get a call
from the college of agriculture, university of Alexandria, Egypt to do some
experiments in their labs for free. Official letter: No. 1043 in 3\ 6\ 2001.

35

SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS:
1. Supervision of master student (Ali Hussein Alauldeen), department of science,
college of basic education, university of Mustansirya. Administrative order:
No.185 in 24\ 10\ 2012.
2. Supervision of master student (Ali Mahmmod Rishan), department of science,
college of basic education, university of Mustansirya. Administrative order: No.
290 in 8\ 12\ 2011.
3. Supervision of master student (Ali Mohammed Ateia), department of science,
college of basic education, university of Mustansirya. Administrative order:
No. 290 in 8\ 12\ 2011.
4. Supervision of master student (Raghad Raheem Al-Hatim), department of food
science and biotechnology, college of agriculture, university of Basrah.
Administrative order: No. 2819 in 15\ 10\ 2009.

DISCUSSION OF THESES (M.Sc. and Ph.D.)
1. PhD Thesis, department of food science and biotechnology, college of
agriculture, university of Basrah. Administrative order: No. PGA\ 1174 in 24\
5\ 2015, (Member).
2. Master's Thesis, department of science, college of basic education, university of
Mustansirya. Administrative order: No. 111 in 3\ 5\ 2015, (Member).
3. Master's Thesis, department of food science and biotechnology, college of
agriculture, university of Basrah. Academic order: No. 7\ 18\ 1422 in 18\ 1\
2015, (Member).
4. Master's Thesis, department of science, college of basic education, university of
Mustansirya. Administrative order: No. 478 in 2\ 12\ 2014, (Member).
5. Master's Thesis, department of food science and biotechnology, college of
agriculture, university of Baghdad. Administrative order: No. PGA\ 1829 in
5\ 8\ 2014, (Member).
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6. Master's Thesis, department of science, college of basic education, university of
Mustansirya. Administrative order: No. 75 in 5\ 5\ 2014, (Member and
supervisor).
7. Master's Thesis, department of food science and biotechnology, college of
agriculture, University of Basrah. Academic order: No. 7\ 18\ 1232 in 16\ 1\
2014, (Member).
8. PhD Thesis, department of biology, faculty of science, university of Kufa.
Administrative order: No. 5378 in 5\ 12\ 2013, (Member).
9. Master's Thesis, department of science, college of basic education, university of
Mustansirya. Administrative order: No. 709 in 26\ 9\ 2013, (Member).
10. Master's Thesis, department of science, college of basic education, university
of Mustansirya. Administrative order: No. 674 in 18\ 9\ 2013, (Member and
supervisor).
11. Master's Thesis, department of science, college of basic education, university
of Mustansirya. Administrative order: No. 594 in 13\ 8\ 2013, (Member and
supervisor).
12. Master's Thesis, department of biology, college of science, university of
Basrah. Academic order: No. 7\ 18\ 11542 in 2\ 5\ 2013, (Member).
13. Master's Thesis, institute of genetic engineering and biotechnology for
graduate studies, university of Baghdad. Administrative order: No. HT\ 759
in 2\ 4\ 2012, (Member).
14. Master's Thesis, department of food science and biotechnology, college of
agriculture, university of Baghdad. Administrative order: No. PGA\ 661 in
18\ 5\ 2011, (Member).
15. Master's Thesis, college of veterinary medicine, university of Basrah.
Administrative order: No. 1817\ 10847 in 25\ 5\ 2010, (Member).
16. Master's Thesis, department of food science and biotechnology, college of
agriculture, university of Baghdad. Administrative order: No. PGA\ 288 in
16\ 1\ 2008, (Member).
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