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 ها الشهادات التي حصل علي

  

  

  ت

  

      

  الشهادة

  

  التخصص      

  

  مكان الحصول عليها

  

تاريخ الحصول 

  عليها

 1974  جامعة بغداد ـ العراق  صناعات غذائية  البكالوريوس  .1

  1980  جامعة أريزونا ـ أمريكا  علوم األغذية ـ تصنيع تمور  الماجستير  .2

  1998  لعراقجامعة البصرة ـ ا  تقنية حياتية ـ تصنيع تمور  الدكتوراه  .3

  

  عنوان رسالة الماجستير
Characteristics of frozen desserts formulated with date seed solids 

 

  عنوان اطروحة الدكتوراه

   من مخلفات Mucor heimaliesو viride  Trichodermaانتاج البروتين المايكروبي من الفطرين 

  التمور
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  2         تحت اشرافعدد طالب الدراسات العليا المتخرجين 

  

  ـ:عنوان رسائلهم 
  

للطالب . Cyprionas carpiolتاثير استبدال كسبة فول الصويا بكسبة بذور اللفت الزيتي في نمو اسماك الكارب العادي  .1

  علي حسين حسن العزاوي

تحضير الجالتين من عظام ورؤوس وارجل وجلود الدجاج البياض المسن ودراسة صفاته الكيميائية وخواصه الوظيفية  .2

 للطالب وليد اسماعيل كردي. والحسية 

  

 البحوث المنشورة 

 

  تاريخ ومكان النشر            عنوان البحث                ت  

1.  Studies of Khalal Mutuukh Powder 

II . Utilization in bakery product . 

Basrah . j . Agric . Sci . 9 (1) 1996 

دراسة حول انتاج البروتين المايكروبي من   .2

 وviride  Trichodermaالفطرين 

Saccharomyces cerevisiae   باستخدام

  مخلفات معامل االغذية

J. of Science and Engineering 2002 

Volume I 

كتين من مخلفات معامل التمور استخالص الب  .3

 ودراسة صفاته 

) 35(مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد 

  2004سنة ) الثالث( العدد 

تاثير استبدال كسبه فول الصويا بكسبه بذور   .4

 اللفت الزيتي في نمو الكارب العادي 

Cyprinus carpiol 

  مجلة االنبار للعلوم الزراعية 

  2003سنة ) 1( العدد ) 1(المجلد 

 

 

  الكيميائية  لدجاج البياض المسن ودراسة خواصهتحضير الجالتين من عظام ورؤوس وارجل ا.  1ـ :  البحوث قيد النشر

 لبياض المسن ودراسة خواصه الحسيةتحضير الجالتين من عظام ورؤوس وارجل الدجاج ا. 2                        

  والوظيفية

  

               .ـ الكيمياء الحياتية ـ تصنيع التمور و السكر ـ ادارة معامل االغذية: ا في الوقت الحاليالدروس التي يقوم بتدريسه


