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 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  
  

 
 
 
 
 

 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الجامعة والكلية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤهل

  الزراعة -بغداد   علوم االغذية –علوم زراعة   1989-7-1 البكالوريس 

  الزراعة -اد بغد احياء االلبان المجهرية – علوم االغذية 1999-6-15في  7696  الماجستير 

  الزراعة -بغداد  انزيمات – علوم االغذية 2014-9-18في  4135 الدكتوراة 

للحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية
 على اللقب

 2006-2-12في  1048 مدرس مساعد
 2011-5-19في  7390 مدرس

 2016-5-31في  7789 أستاذ  مساعد
  استاذ
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 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت
 2000-10-4في  13707 وزارة الصناعة والمعادن –الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية  –مدير شعبة البحوث  1
 2002-1-23في  1258 وزارة الصناعة والمعادن –لزيوت النباتية الشركة العامة لصناعة ا –مدير شعبة البيئة  2
 2002-12-11في  24433 وزارة الصناعة والمعادن –الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية  –مدير قسم التعبئة والتغليف  3
 3003-6-21في  260 معادنوزارة الصناعة وال –الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية  –مدير قسم البحث والتطوير  4

   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت
  تنظيم االمتحانات واالشراف على سيرها عضو عدة سنوات اللجان االمتحانية 1
  جات الكلية من المواد واالجهزة الالزمة للعمل تأمين احتيا رئيس اللجنة عدة سنوات لجان المشتريات 2
متابعة كل مايخص االمور المتعلقة باحترام حقوق االنسان  رئيس اللجنة  لجنة حقوق االنسان 3

 وتوفير الظروف المالئمة للطلبة الداء التزاماتهم الدراسية
 

رئيس لجنة  عدة سنوات لجان مختلفة 4
 او عضو

تحضيرية للمؤتمرات والندوات ، لجان مختلفة ) تحقيقية ، 
متابعة مشاريع تخرج ، ضمان جودة ، اشراف تربوي ، 

 وغيرها (
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    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1    
2    
3    

 

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 والدكتوراه :الماجستير 

 واستخدامها في اسراع انضاج الجبن االوشاري المطور Pseudomonas fluorescensعزل بكتريا  الماجستير  ةعنوان رسال

ودوره في  Pseudomonas fluorescens ISHعزل وتنقية وتوصيف انزيم البروتييز المنتج من البكتريا  عنوان اطروحة الدكتوراه 
 ي العراقيتدهور نوعية الجبن الطر 
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 :  إلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(ا

 النشر مجلة اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت

1 
 زياد طارق سدرة

 عامر محمد علي صالح

 عامر حميد الدهان

واستخدامها في اسراع  Pseudomonas fluorescensعزل بكتريا 

 انضاج الجبن االوشاري المطور

 ا ودراسة قابليتها على تحليل دهن الحليبعزل وتشخيص البكتري – 1

 

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

 2000، السنة  1، العدد  31المجلد 

2 
 زياد طارق سدرة

 عامر محمد علي صالح

 عامر حميد الدهان

واستخدامها في اسراع  Pseudomonas fluorescensعزل بكتريا 

 انضاج الجبن االوشاري المطور

 تريا في اسراع االنضاجاستخدام البك – 2

 

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

 2000، السنة  1، العدد  31المجلد 

3 
 هادي رحمن رشيد

      ايمان هندي كاطع

 زياد طارق سدرة

 Pseudomonasاستخدام االشعة فوق البنفسجية في تطفير العزلة  

aeruginosa D18 المحللة للهايدروكاربونات 

 لة القادسية لعلوم الطب البيطريمج

 م 2010:  ،  السنة  2العدد : ،      9المجلد : 

 زياد طارق سدرة 4
( في بعض انواع الخمائر المسببة  Iraqi propolisتأثير العكبر العراقي ) 

 لتلف عصائر الفواكه

 مجلة ديالى للعلوم الصرفة

 م 2010 ،  السنة:  4العدد : ،    6المجلد : 

5 
 اد طارق سدرةزي

 طه خاطر خضير

 هادي رحمن رشيد

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية ( المضادة لبعض انواع البكتريا Iraqi propolisفعالية العكبر العراقي ) 

 م 2010: ،  السنة  2لعدد : ،  ا  2المجلد : 
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 اسماء صباح احميد

 اسوان حمدهلل عبود

 زياد طارق سدرة

Optimization and characterization of dextransucrase 

production by local Leuconostoc mesenteroides 

International Journal of Scientific Engineering and 

Applied Science (IJSEAS) 

Volume : 1  ,  Issue : 6 , Year : 2015 

 زياد طارق سدرة 7

 اسماء صباح احميد

 Aspergillusمنتج من العزلة المحلية للفطر تنقية وتوصيف انزيم الاليبيز ال

aculeatus ودراسة امكانية تثبيطه بوساطة مستخلص بذور زهرة الشمس 

 مجلة جامعة ذي قار للبحوث الزراعية

 2016السنة : ،  1العدد : ،  5المجلد : 

8 
 زياد طارق سدرة

 عامر محمد علي صالح

 غازي منعم عزيز

 Pseudomonasتييز المنتج من البكتريا عزل وتنقية وتوصيف انزيم البرو
fluorescens ISH ودوره في تدهور نوعية الجبن الطري العراقي 

وتحديد  Pseudomonas fluorescens ISHالبكتريا عزل وتشخيص   -1

 الظروف المثلى النتاج انزيم البروتييز

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 م 2016: ،  السنة  1لعدد : ،  ا  8المجلد : 

9 
 زياد طارق سدرة

 عامر محمد علي صالح

 غازي منعم عزيز

 Pseudomonasعزل وتنقية وتوصيف انزيم البروتييز المنتج من البكتريا 
fluorescens ISH ودوره في تدهور نوعية الجبن الطري العراقي 

انزيم البروتييز المنتج من البكتريا استخالص وتنقية وتوصيف   -2

Pseudomonas fluorescens ISH ودراسة تاثيره في بروتينات الحليب 

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 م 2016: ،  السنة  1لعدد : ،  ا  8المجلد : 
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
 الدراسات العليا الكيمياء الحيوية المتقدم  1
 ثانيةالمرحلة ال الكيمياء الحيوية 2
 المرحلة االولى الكيمياء العضوية 3
 المرحلة الثانية االحياء المجهرية 4
 المرحلة الثانية اسس الصناعات الغذائية 5
 المرحلة الثانية اسس علم االلبان 6
 المرحلة الثانية صحة منتجات حيوانية 7

 
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 عنوان الرسالة  طالب اسم ال ماجستير/دكتوراة ت
    

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو بغداد نقابة المهندسين الزراعيين  1
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 عضو بغداد نقابة المعلمين 
 

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة  ت

 يوما 30 الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية –ارة الصناعة والمعادن وز  الحاسوب الشاملة 1

 يومان الهيئة العامة للتدريب والتأهيل –وزارة الصناعة والمعادن  الجدوى االقتصادية والفنية 2

 يومان والتأهيل الهيئة العامة للتدريب –وزارة الصناعة والمعادن  وموازنة خطوط اإلنتاج تحديد االحتياجات في المواد 3

 ايام 6 الهيئة العامة للتدريب والتأهيل –وزارة الصناعة والمعادن  البيئة والسالمة الصناعية 4

 اشهر 3 الجامعة التكنولوجية اللغة اإلنكليزية 5

 ايام 6 ةالشركة العامة لصناعة الزيوت النباتي –وزارة الصناعة والمعادن  السائلة والصلبة تخصصية عن إنتاج الزيوت 6

 يوما 68 المركز القومي للتخطيط والتطوير االداري –وزارة التخطيط  ( 31لإلدارات الوسطى ) المالكات للمناصب الوظيفية 7

 يوما 30 كلية الهندسة –جامعة بغداد  TOEFLدورة اللغة االنكليزية  8
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 

 

 

 

 

 

 :مقاالت علمية،الخ( كتب مترجمة ،كتاب مساعد،براءة اختراع ،)كتب مؤلفة،االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 

 خ االنعقادتاري مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 3/11/2000-2 باحث مؤتمر سالمة االغذية 1
 2009 مقرر جلسات جامعة ديالى –المؤتمر العلمي االول لكلية الزراعة  2
 2011 لجنة تحضيرية جامعة ديالى –المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة  3
 2009 لجنة تحضيرية ندوة انتاج الدواجن في العراق 4
 2010 مشارك س والميترولوجيمؤتمر المقايي 5

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت
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