
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم علوم األغذية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معلومات رئيس القسم 

      علي أمين ياسين الدوسري االسم:

 اللقب العلمي: أستاذ 
  :التحصيل العلمي

 .1987 —1986قسم علوم األغذية جامعة بغداد  —علوم زراعية  بكالوريوس-1
 في الصناعات الغذائية  ماجستير-2

 الرسالة: عنوان- 1998علوم األغذية والتقانات اإلحيائية  المجهرية قسمن تخصص أحياء األلبا
 دراسة تأثير فعالية بكتريا البادئ في أنواع من الحليب والشرش 

 في الصناعات الغذائية دكتوراه -3
- 2001تخصص أحياء األلبان واألغذية المجهرية قسم علوم األغذية والتقانات اإلحيائية 

 Lactobacillus reuteriوحة: دراسة بعض الصفات الفسلجية لبكتريا عنوان األطر  2002
 محليًا واستخدامها إلنتاج البان عالجية. المعزولة

 أحياء األغذية المجهرية االختصاص الدقيق:

 :التي تم إشغالهاالوظائف 

  2004-2003ديالى من  جامعة-العلوم  كلية-رئيس قسم الفيزياء  -1
 2006-2004جامعة ديالى من  –لية العلوم ك –رئيس قسم علوم الحياة  -2
 للعام علوم األغذية والتقانات اإلحيائية  بغداد قسم جامعة-الزراعة مدرس في كلية  -3

  2010- 2009الدراسي 
 قسم علوم األغذية  —مدرس في كلية الزراعة جامعة األنبار -4

 .2015إلى  2011األنبار من  جامعة-الزراعة  كلية-األغذية رئيس قسم علوم  -5
 2018جامعة األنبار من  –كلية الزراعة  –رئيس قسم علوم األغذية  -6

 واللجان:الجمعيات والنقابات عضوية 

 1988عضو نقابة المهندسين الزراعيين العراقية منذ عام   -1
 األنبار. جامعة-الزراعة عضو المكتب االستشاري الزراعي في كلية   -2
 عة.الزرا عضو لجنة اإلشراف على تدريب طلبة كلية   -3
 األنبارعضو لجنة تسليف الطلبة المستحقين في جامعة   -4
 2004منذ عام  عضو لجنة صندوق التعليم العالي في كلية العلوم  -5



 2014-2010األنبار من  جامعة-الزراعة في كلية الفرعية  اإلمتحانيةاللجنة رئيس  -6
 -2019األنبار من  جامعة-الزراعة في كلية الفرعية  اإلمتحانيةاللجنة رئيس  -7
  جامعة األنبار-رئيس اللجنة العلمية في قسم علوم األغذية، كلية الزراعة  -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أعضاء الهيئة التدريسية 
                                                  أنمار نزار حسن                                                                                 االسم الثالثي:

 اللقب العلمي: مدرس
 االختصاص العام: علوم حياة

 االختصاص الدقيق: هندسة وراثية 
 07818871251رقم الهاتف :

  Email: ag.anmar.nizar@uoanbar.edu.iqالبريد األلكترونى: 

                                                                                                                   االسم الثالثي: د. نجيب محمد حسين               
                                            اللقب العلمي: استاذ مساعد                                                                                                    

 االختصاص العام: احياء مجهرية 
 االختصاص الدقيق: احياء مجهرية طبية ومناعة 

 07819015205رقم الهاتف :

Email: dr.najeb@uoanbar.edu.iq 

 
 االسم الثالثي: إبراهيم فوزي كسار

 س مساعداللقب العلمي: مدر
 االختصاص العام: علوم اغذية

 االختصاص الدقيق: علوم اغذية
 07906956916رقم الهاتف: 

 ag.ibrahim.fawzi@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني: 

 االسم : فدوى وليد عبد القهار
 اللقب العلمي: مدرس 

 : علوم األغذيةالتخصص العام
 التخصص الدقيق: علوم األغذية

 009647710501525الهاتف: 

 ag.fadwa.waleed@uoanbar.edu.iqالبريد األلكترونى: 

 االسم الثالثي: ساري علي حسين
 القب العلمي: مدرس 

 االختصاص العام: علوم االغذية 
 صاص الدقيق: علوم االغذية االخت

 07818411464رقم الهاتف :

   sahuseen@uonbar.edu.iqالبريد االلكتروني: 

   ناهض عكلة عبد القهار االسم الثالثي:
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي:

 انتاج البان  االختصاص الدقيق:
 07812916586 رقم الهاتف:

 ag.nahed.oqla@uoanbar.edu.iq البريد االلكتروني:
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 االسم: د. حسين جاسم محمد
 اللقب العلمي: استاذ مساعد

 االختصاص العام: علوم االغذية
 االختصاص الدقيق: تقنية حيوية

 07812962770 رقم الهاتف:

 ag.husseinjasim@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني: 

 لثالثي: محمد عبد حمداالسم ا
 اللقب العلمي: مدرس 

 االختصاص العام: علوم اغذية 
 االختصاص الدقيق: كيمياء اغذية وانزيمات

 07817220172رقم الهاتف: 

 mamorgab@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني: 

 االسم الثالثي: مناف أكرم قاسم
 لقب العلمي: مدرس مساعدال

 غذيةألاالختصاص العام: علوم ا
 غذيةألاالختصاص الدقيق: علوم ا

 07713473996رقم الهاتف: 

 maqassim@uoanbar.edu.iq: البريد االلكتروني

 االسم الثالثي: شامل كامل حمود 
   اللقب العلمي: مدرس مساعد

 غذيةألاالختصاص العام: علوم ا
 غذيةألاالختصاص الدقيق: علوم ا

 07713473966رقم الهاتف 

                                                                                                                                  ag.shamel.kamel@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني: 

 اسراء محمود هويدي  الثالثي:االسم 
 مدرس مساعد  العلمي:اللقب 

 االغذية  العام: علوماالختصاص 
  علوم األغذية الدقيق:االختصاص 

 07734193876 الهاتف:رقم 

 imhuadi@uoanbar.edu.iq االلكتروني:البريد 

 

mailto:ag.husseinjasim@uoanbar.edu.iq
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 : عمار عادل صالح  االسم
 اللقب العلمي: مدرس 

 االنتاج الحيواني االختصاص العام:
 االختصاص الدقيق: تكنلوجيا لحوم 

 : 07811160570 : رقم الهاتف
  ag.ammar.adil@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني: 

 
 االسم الثالثي: فراس نجم اسماعيل 

 اللقب العلمي: مدرس 
 م اغذية االختصاص العام: علو

 االختصاص الدقيق: تكنلوجيا البان 
 07812673038رقم الهاتف: 

 agfiras.najm@uoanbar.edu.iq: البريد االلكتروني

 الثالثي: سارة ثامر هادي سلمان                                     االسم
 اللقب العلمي: مدرس

 االختصاص العام: علوم اغذية 
 اغذيةاالختصاص الدقيق: علوم 

 07706636005رقم الهاتف: 

 ag.sarathamer@uoanbar.edu.iq: البريد االلكتروني
 

 : بالل علي خشان  الثالثي االسم
 اللقب العلمي: مدرس مساعد

 االختصاص العام: ماجستير علوم أغذية
 ذية )تقنية حيوية(  االختصاص الدقيق: ماجستير علوم أغ

 07723832256الهاتف: 

 bilal.alshmary@uoanbar.edu.iq: البريد االليكتروني

 : عمر صالح أحمد المحاربالثالثي االسم
 اللقب العلمي: مدرس مساعد

 االختصاص العام: علوم األغذية
 االختصاص الدقيق: علوم األغذية 

 07817220060رقم الهاتف: 

 omarnews87@uoanbar.edu.iq:  البريد االلكتروني
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 ماهر احمد عبد خلف الجنابي  الثالثي:االسم 
 أستاذ مساعد  العلمي:اللقب 

 علوم كيمياء  العام:االختصاص 
 كيمياء تحليلية  الدقيق:االختصاص 

  07803404123 الهاتف:رقم 

  maher.ahmed@uoanbar.edu.iq االلكتروني:البريد 

 : سعد ابراهيم يوسف الثالثي االسم
 أستاذ مساعداللقب العلمي : 

 االختصاص الدقيق : تكنولوجيا غذاء / حبوب 

 07710018989رقم الهاتف : 

 ag.saad.ibrahim@uoanbar.edu.iq: البريد االلكتروني 

 

 حسين صالح ضياء الثالثي : االسم
 اللقب العلمي  : مدرس مساعد

 التخصص العام : علوم االغذية
 التخصص الدقيق : علوم االغذية

 ٠٧٨٠٢٠٢٦٥٠٠رقم الهاتف : 
  theaa87_5000@yahoo.comااليميل : 

 

 
 

 نبذة مختصرة عن القسم

ليكون قسم علمي مستقل يهتم بتدريس علوم متخصصة في  2003أنشئ قسم علوم األغذية عام 

العلوم  يف. لتأهيل الطلبة للحصول على درجة البكالوريوس واأللبانالتغذية والتصنع الغذائي 

الزراعية )تخصص علوم األغذية( الذي يشمل جميع مجاالت علوم األغذية بجانب الصناعات 

مواكبة التطور العلمي في مجال علوم األغذية والتغذية وتلبية متطلبات النمو  إلىويسعى  الغذائية.

ذائي والذي غيرتبط المستوى الصحي لإلنسان ارتباطاً وثيقاً بالمستوى ال العراق حيثوالتطور في 

 بدوره يرتبط بالمستوى االقتصادي.

 رؤساء القسم 

 أ.م. د. حسين جاسم محمد -1

 أ.م.د. علي أمين ياسين -2

 أ.م.د. ماهر أحمد عبد -3
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 أهداف القسم

 تأهيل مختصين في مجال علوم الغذاء بالمعرفة والمهارات المناسبة لسوق العمل. 1

 جراء البحوث التطبيقية.تطوير المعرفة في مجال علوم الغذاء من خالل إ-2

 نقل المعرفة من خالل تأليف وترجمة الكتب في مجال علوم الغذاء.-3

 نشر المعرفة في مجالي علوم الغذاء وتغذية اإلنسان والعمل على تطبيقها لخدمة المجتمع.-4

 توعية المجتمع بصحة األغذية ودور تغذية اإلنسان في دعم الصحة والوقاية من المرض.-5

لقطاع الزراعي بالكوادر المتخصصة ذات الدراية والمعرفة والمهارة في مجال اإلنتاج رفد ا-6

 والخزن الغذائي وعلوم األغذية.

تلبية احتياجات المستشفيات ودور الرعاية الصحية ومعاهد التغذية بكوادر متخصصة في -7

 من سوء التغذية.  مجال تغذية اإلنسان وذات معرفة ودراية في عالج الحاالت المرضية الناتجة

نقل الخبرات اإلقليمية العالمية واطالع الطلبة على مستجدات البحوث والعلوم في مجال خزن -8

 الغذاء وتصنيعه ودعم أسس ومفاهيم وتغذية اإلنسان 

أعداد قيادات فنية وعلمية ذات مهارات عالية تؤهلها لقيادة أنشطة وفعاليات التصنيع الغذائي -9

 نطالق به إلى ففاق جديدة أوسع تتماشى مع النهضة العلمية العالمية.داخل العراق واال

 

 مجال عمل خريجو القسم 

من خريجي القسم يتم  %25أن القسم أعتبر من األقسام الساندة للمجموعة الطبية وبذلك فأن 

 تعينهم ضمن التعيين المركزي لدوائر الدولة  

 مختبرات الصحة المركزية  -1

 نوعية مختبرات السيطرة ال -2

 مختبرات الفحص في المنافذ الحدودية  -3

 المستشفيات ودور الرعاية الصحية  -4

كما يستطيع الخريج إيجاد فرص عمل في معامل إنتاج وتصنيع الغذاء ومعامل إنتاج  -5

 األلبان في القطاع الخاص والمختلط

 

 

 

 

 

 

 



 حصل العديد من منتسبي القسم على براءات اختراع في مجال عملهم 

ر بالرقم مدرس الدكتو األستاذ المساعد الدكتور علي أمين ياسين على براءة اختراعفقد حصل 

وتحت عنوان طريقة النظام  4890بالرقم  أخرى. اختراعفراس نجم أسماعيل على براءة 

المعكوس لتنعيم مقطع الجبن المظفور العراقي قليل الدسم وفحصها بتقنية المجهر الليزري متحد 

 البؤر

 

 

 

 



وتحت  6292لمدرس المساعد عمار عادل صالح على براءة إختراع أخرى. بالرقم وحصل ا

عنوان دراسة قابلية األغلفة القابلة لألكل والمصنعة من كيراتين ريش الدجاج في المحافظة على 

 نوعية قطعيات فروج اللحم المبرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



استخالص وتحت عنوان  7062. بالرقم اختراعبراءة على  مناف أكرم قاسموحصل المدرس المساعد 

ية أثيرها على الخصائص الكيميائاألنثوسيانينات من قشور الباذنجان واستعمالها في صناعة الشربت ودراسة ت

 والفيزيائية والخزنية

 



 المناهج الدراسية ... المرحلة األولى 

 أسم المقرر
عدد الساعات 

 النظري
عدد الساعات 

 العملي
عدد 

 الوحدات
 الفصل

 الدراسي
رمز المقرر 

 الدراسي

 AF19201 خريفي Human Rights 1  1 حقوق اإلنسان والديمقراطية

 AF191014 خريفي Computer Science 1  3 1.5 1الحاسوب 

 AF19105 خريفي English Language 1 1  1 1اللغة اإلنكليزية 

 AF19102 خريفي Mathematics 2  2 الرياضيات

 AF19103 خريفي Principle of Horticulture 2 3 3.5 نةمباديء علم البست

 AF19101 خريفي General Chemistry 2 3 3.5 كيمياء عامة

 AF192010 خريفي Principle of Agriculture Economics  3 2 مباديء اقتصاد زراعي

 AF19108 خريفي Engineering Drawing  3 1.5 الرسم الهندسي

 AF191016 ربيعي Principle of Statistic 2 3 3.5 مباديء اإلحصاء

 AF191017 ربيعي Computer Science 2  3 1.5 2الحاسوب 

 AF19109 خريفي Analytical Chemistry 2 3 3.5 كيمياء تحليلية

 AF191010 ربيعي Engineering Workshops 2 3 3.5 ورش هندسية

 AF192011 ربيعي Principle of Animal Production 2 3 3.5 مباديء اإلنتاج الحيواني

 AF19207 ربيعي Principle of Soil 2 3 3.5 مباديء علم التربة

 AF191015 ربيعي Principle Food Technology 2 3 3.5 مباديء صناعات غذائية

 

 

 



 الثانيةالمناهج الدراسية ... المرحلة 

 أسم المقرر
عدد الساعات 

 النظري
عدد الساعات 

 العملي
 عدد

 الوحدات
الفصل 
 الدراسي

رمز المقرر 
 الدراسي

  الخريفي Freedom and democracy 1  1 حرية وديمقراطية

 AF19205 الخريفي English Language 2 1  1 2اللغة اإلنكليزية 

 AF19202 الخريفي Organic Chemistry 2 3 3 كيمياء عضوية

 AF191020 الخريفي Principle of Dairy 2 3 3 مباديء البان

 AF191023 الخريفي Agriculture Guides 2  2 اإلرشاد الزراعي

  الخريفي Design and analysis of experiments 2 3 3.5 تصميم وتحليل تجارب

 AF19206 الخريفي Computer Science 3  3 1 3الحاسوب 

  الخريفي Industrial crops 2 3 3.5 محاصيل صناعية

 AF191018 الخريفي Microbiology 2 3 3.5 هريةعلم األحياء المج

 AF191013 ربيعي Arabic Language 2 - 2 اللغة العربية

 AF192016 ربيعي Computer Science 4  3 1 4الحاسوب 

 AF191019 ربيعي Biochemistry 2 3 3.5 كيمياء حيوية

  ربيعي Physical chemistry 2 3 3.5 كيمياء فيزياوية

 AF193010 ربيعي Food Sanitation 2 3 3.5 يةصحة األغذ

  ربيعي Pest stores 2 3 3.5 ففات مخازن

 AF192014 ربيعي Management of Food Industry 2  2 إدارة معامل األغذية

 AF192013 ربيعي Engineering of Food Industry 2 3 3.5 هندسة معامل األغذية
 

 



 لثالثةاالمناهج الدراسية ... المرحلة 

 أسم المقرر
عدد الساعات 

 النظري
عدد الساعات 

 العملي
عدد 

 الوحدات
الفصل 
 الدراسي

رمز المقرر 
 الدراسي

 AF192018 ربيعي Food Microbiology 2 3 3.5 أحياء األغذية المجهرية

 AF19302 ربيعي Food Chemistry 2 3 3.5 كيمياء األغذية

 AF19306 عيربي Human Nutrition 2  2 تغذية إنسان

 AF193013 ربيعي Cereal Technology1 2 3 3.3 1تكنلوجيا حبوب 

 AF19303 ربيعي Molecular Biology 2 3 3 أحياء جزيئي

 AF192026 ربيعي Dates and Sugar processing 2 3 3 تكنلوجيا تمور وسكريات

  ربيعي Agricultural marketing  2 2 تسويق زراعي

 AF19303 خريفي Liquid dairy products 2 3 3.5 ئلةمنتجات البان سا

 AF19309 خريفي Genetic Engineering 2 3 3.5 هندسة وراثية

 AF192017 خريفي Dairy Microbiology 2 3 3.5 أحياء البان مجهرية

 AF193011 خريفي Metabolic Pathways 2 3 3.5 مسارات ايضية

 AF193017 خريفي Cereal Technology2 2 2 3.5 2تكنلوجيا حبوب 

 AF193013 خريفي Dairy Chemistry 2 3 3.5 كيمياء البان

 AF19205 خريفي English Language 3 1  1 3اللغة اإلنكليزية 
 

 

 



 الرابعةالمناهج الدراسية ... المرحلة 

 أسم المقرر
عدد الساعات 

 النظري
عدد الساعات 

 العملي
عدد 

 الوحدات
الفصل 
 الدراسي

المقرر رمز 
 الدراسي

 AF19402 ربيعي Food Processing 1 2 3 3.5 1تصنيع أغذية 

 AF19405 ربيعي Dairy Processing 1 2 3 3.5 1تصنيع البان

 AF19401 ربيعي Biotechnology1 2 3 3.5 1تقنية حيوية 

 AF19407 ربيعي Agriculture Project1  3 1 1مشروع تخرج

 AF192014 ربيعي Meat and Fish Technology 2 3 3.5 تكنلوجيا لحوم وأسماك

 AF19405 ربيعي Dairy Processing 1 2 3 3.5 1تصنيع البان/

 AF194041 ربيعي Food Analysis 2 3 3.5 تحليل أغذية

 AF19412 خريفي Food Processing2 2 3 3.5 2تصنيع أغذية 

 AF19409 خريفي Dairy Processing2 2 3 3.5 2تصنيع البان 

 AF19408 خريفي Biotechnology 2 2 3 3.5 2تقنية حيوية 

 AF194011 خريفي Quality Control 2 3 3.5 سيطرة نوعية

 AF19409 خريفي Dairy Processing2 2 3 3.5 2تصنيع البان 

  خريفي Seminar 1  1 حلقات دراسية

 AF19407 خريفي Agriculture Project2  3 1 2مشروع تخرج
 


