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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

    علياء سعد عبد الرحمن الحافظ :  الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

 بغداد /1980/كانون االول  : الميـالد ومكان تاريخ 

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 متزوجة الحالة الزوجية :

 اقتصاد منزليالتخصص العام  : 

 غذاء وتغذية :    الدقيق  صــالتـخـص

 جامعة بغداد / الجادرية:       عنوان العمل

  07705237307     : الهاتف النقال

 yahoo.com80aliasaad@ : كترونيأاللالبريد  

 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 باكلوريوس

 

 2002 اقتصاد مزنيل تربية بنات بغداد

 2009 غذاء وتغذية تربية بنات بغداد ماجس تري

 

 

    

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2013-2009 لكية الرتبية للبنات مدرس مساعد 1

 2019 -2013 لكية الرتبية للبنات مدرس 2

 مس متر -2019 لكية الرتبية للبنات اس تاذ مساعد 3

4    

 

 

 

 
 

 

mailto:aliasaad80@yahoo.com
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

 الى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 حلد الان – 2009 بغداد لكية الرتبية للبنات 1

2    

3    

4    

5    

 
 بتدريسها ماق لتيارابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 حلد الان - 2009 مرحةل اوىل/معيلكميياء عام  الاقتصاد املزنيل 1

 حلد الان – 2011 مرحةل اثنية /معيلكميياء اغذية   2

 2013 – 2009 مرحةل اثنية / حتضري اغذية  3

 حلد الان – 2012 مشاريع حبوث/ مرحةل رابعة  4

 2016-2015 صناعات غذائية / مرحةل رابعة  5

   2018-2017 تغذية طفل/ مرحةل اثلثة  6

 2019 ندوة علمية/ مرحةل اثلثة  7

8    

9    

10    

 

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت
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 االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشها )سادساً:  

 

الشهادة و  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 سابعا: )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومها 

اسم األطروحة  أو  الرسالة او  ت

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

الشهادة و 

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 التقويم

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

 

  ألخرىاثامنا : األنشطة العلمية  
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 خارج الكلية داخل الكلية

اعداد كتاب ))تغذية ورعاية الاطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة(( / 

2014 

احلصول عىل شهادة مشاركة من معهد لكوابل 

  الامرييك لللغة الانلكزيية
( رات القاء احملارضاتاملشاركة يف ادلوره التدريبية )هما يف القسم )تصنيع الكيك( اقامة ورش معل علمية

 يف لكية العلوم بنات
املشاركة يف ادلورة التدريبية)تطبيق بنود املواصفة  املشاركة يف ادلورات التدريبية املقامة يف قسم احلاس بات

 2/2/2016.    لكية العلوم بنات يف (isoادلولية 

 املقرر ادلرايس مهنج كميياء العام العميل للمرحةل الاوىلحتديث 

2015 

اجراء زايرات ميدانية لتقومي اداء طالبات املرحةل 

 2الرابعة اثناء التطبيق /العدد
حقيقة الرموز عىل ملصقات الفواكه علمية يف القسم ) ةاقامة ورش

 24/3/2016 (واخلرض

 Google scholarدورة المشاركه في 

 التعليم المستمر/جامعة بغداد  27/9/2016

-Research gate  25دورة المشاركه في   املشاركة يف همرجاانت القسم 

 التعليم المستمر/جامعة بغداد 26/1/2017

مشاركة في دورة المقررات الجامعية  املشاركة يف اللجنة الامتحانية  

في التعليم المستمر/جامعة بغداد 

17/1/2019 
املشاركة يف الورشة العلمية)الواقع واملعوقات اليت تواجه الاقتصاد 

 25/2/2016املزنيل(  
مشاركة في دورة سالمة اللغة العربية 

 8/11/2018-4في التعليم المستمر 

  1ملئ اس امترة اس تبيان لطلبة املاجس تري/ عدد

املشاركة يف احللقة النقاش ية)اليات فنية لربة املزنل العرصية( 

26/4/2016 

 

 جلان القسم الفعلية يفاملشاركة 

 جلنة الارشاف عىل اخملتربات العلمية للقسم-1

 جلنة متابعة الغياابت-2

 جلنة اتالف املواد الكمييائية-3

 4/1/2016جلنة ترشيفات لندوة القسم املقامة يف -4

 29/12/2015جلنة ترشيفات لورشة العمل املقامة يف -5

 عضو جلنة ترمزي الاهجزة اخملتربية -6

 عضو جلنة الارشاف عىل خمترب كميياء الاغذية -7

 عضو جلنة حتديث مصادر التعلمي -8

 2019نظام الطالب الالكرتوين ادارةجلنة  -9

 جلنة مقابةل املرحةل الاوىل-10

 

حبوث  3بواقع  الارشاف عىل حبوث التخرج لطلبة ادلراسات الاولية

 يف لك س نة 
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 حضور ورش معل يف القسم )ساعة حرة( :

 10/3/2016معلومات خاطئة عن التغذية . يف -1

 24/3/2016طرق وادوات تزيني الالك. يف -2

 17/3/2016امهية مضادات الاكسدة يف الغذاء. يف -3

 الصبغة امحلراء ابالغذية -4

 التوعية املرورية للوقاية من احلوادث -5

 

 العلميه )ساعه حرة( املشاركه يف ورشة القسم-1

 (24/3/2016حقيقة الرموز على ملصقات الفواكه والخضر )

 (1/2/2017حصى الكلى وعالجها الغذائي اقامة س ميينار)-2

 مشاركة في الندوة العملية المراة والطفل وملوثات البيئة-3

 (2017)المواد السامة الموجودة في بعض االغذية المتناولة 

االقتصاد المنزلي والتنمية البشرية  العلمية ندوةالمشاركة في  -4
)مخاطر منتجات االلبان الملوثة على صحة االنسان(  المستدامة

23/3 /2016 

 مشاركة في الندوة العملية )المراة والطفل وملوثات البيئة(-5

 2017المواد السامة الموجودة في بعض االغذية المتناولة 

 

 

 

 

 

تاسعا: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير  

 التعليم 

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
 2010 / بغداد بغداد للعلومجمةل  امحلل امليكرويب للحليب واللنب الرائب احمليل  1

 2011 مرصادلراسات البيئية/ جمةل  اكساب اغذية الاطفال مبضادات اكسدة طبيعية  2

دراسة مسحية لبعض الاحياء امليكروبية املعزوةل من نوع من  3

 السلطات احملرضة حمليا يف بعض مطامع بغداد

 2013 جمةل العلوم والتكنولوجيا / الاردن

تقيمي النوعية امليكروبية والكمييائية للرشابت والعصائر الاكرث اس هتالاك  4

 يف بغداد

 2014 الاردنجمةل العلوم والتكنولوجيا / 

دراسة العالقة بني تفضيل املس هتكل والتحليل اخملتربي النواع شائعة  5

 من معجون الطامطة

 2013 جمةل العلوم والتكنولوجيا / الاردن

 اس هتالاك الأكرث املصنع احلليب من لامنذج الصحية املواصفات دراسة 6

 بغداد أأسواق يف واملعروضة الأطفال قبل من

 2014 والتكنولوجيا / الاردنجمةل العلوم 

دراسة مسحية عن حمتوى العنارص الزنرة وامحلل امليكرويب يف  7

 احلليب واللنب الرائب احمليل وتأأثري الأواين فهيا

 2009 رساةل ماجس تري / تربية بنات

يف  Allium cepaاتثري فعالية مس تخلص قشور البصل الامحر  8

 حفظ مفروم حلم ادلجاج اخملزون 

 2015 العلوم والتكنولوجيا / الاردن جمةل

 Boswelliaلللبان اذلكر الايثانويل املس تخلص اضافة  ريثتأأ  9
Carterii رومفحفظ حلم الغمن امل يف اطاةل مدة 

 2017 جمةل لكية الرتبية للبنات

تدعمي اغذية الاطفال ابلبقول املنبتة خمترباي ودراسة اخلصائص  10

 التغذوية وامليكروبية

 plant archivesجمةل 

 2/ العدد  18جمدل 

2018 

11    

12    
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13    

14    

 

 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(

 حبث اقتصاد مزنيلتربية بنات/  2014 الندوه العلمية للقسم )دور الارسة يف اجملمتع( 1

 حبث مركز احياء الرتاث العلمي 2013 مؤمتر )علوم احليوان بني الرتاث واملعارصة( 2

 حبث مركز احياء الرتاث العلمي 2013 مؤمتر الوراثة والبيئة 3

 حضور قاعة الشهيد احلكمي 2015 مؤمتر اخلالاي اجلذعية والاحياء اجملهرية  4

 حضور مركز احياء الرتاث العلمي 2015 التارخيندوة فهارس الكتب يف  5

 حضور الرتبية الرايضية والبدنية 17/5/2016 ندوة علمية)الرسقة والانتحال يف البحوث( 6

ندوة علمية)الاقتصاد املزنيل والتمنية  7

 املس تدامة(

 حبث قاعة املصطفى/ تربية بنات 23/3/2016

تكنولوجيا ندوة علمية)الاقتصاد املزنيل وقضااي  8

 العرص(

 حضور قاعة املصطفى/ تربية بنات 14/1/2016

تربية بنات / قسم عمل  28/3/2016 ندوة علمية)ظاهرة جهرة الش باب للخارج( 9

 النفس

 حضور

تربية بنات/ قسم  13/3/2016 ندوة علمية)الانسانيات الرمقية( 10

 احلاس بات

 حضور

 حضور تربية بنات/ قسم العريب 6/4/2016 العربية(مؤمتر علمي)حتوالت املهنج يف الللغة  11

)التاهيل اجملمتعي مؤمتر قسم اخلدمة الاجامتعية 12

 وبناء ادلوةل(

 حضور تربية بنات/ قاعة املصفى 24/2/2019

)افاق التعاون مع سوق ندوة الاقتصاد املزنيل 13

 العمل(

 حضور تربية بنات/ قاعة المصفى 27/1/2019

 the apocalyptic vision in ندوة علمية) 14

literature) 

تربية بنات/ قاعة  21/2/2019

 المصفى

 حضور

 مشارك يف القسم 19/12/2018 القاء مسينار)اس تخدام امللوانت الغذائية( 

     

     

     

     

     

     

     

 

 حادي عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 
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 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقديركتاب الشكر أو  ت
 2013 مركز احياء الرتاث العلمي 2شهادة تقديرية عدد  1

 17/6/2013 معيدة الرتبية للبنات كتاب شكر وتقدير 2

 28/10/2014 معيدة الرتبية للبنات كتاب شكر وتقدير 3

 16/2/2014 وزير التعلمي العايل كتاب شكر وتقدير 4

 19/6/2014 معيدة الرتبية للبنات شكر وتقديركتاب  5

 17/6/2016 مكتب رئيس الوزراء كتاب شكر وتقدير 6

 26/5/2016 معيدة الرتبية للبنات كتاب شكر وتقدير 7

 2/12/2018 عميدة التربية للبنات كتاب شكر وتقدير 8

 31/12/2018 عميدة التربية للبنات كتاب شكر وتقدير 9

 23/1/2019 رئيس الجامعة وتقديركتاب شكر  10

 

 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

   

   

   

   

   

   

 

 

 ضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيهاعثاني عشر :  

 السنة المكان العضوية ت
    

    

    

    

    

    

    

    

    

C.V. 
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Name: Alyaa Saad Abdulrahman Alhafud 

 

Date and place of Birth:  December/1980/Baghdad  

 

Religion: Muslim 

 

Marital Status: Married 

 

General Specialization: Home Economic 

 

Specialization:  Nutrition & Food 

 

Working Address: Baghdad University / Jadiriyah 

 

Tel. :  07705237307 

 

Email Address:  aliasaad80@yahoo.com 

 

 

 First:  Qualifications 

Date Specialization College  University Scientific 

degree 

2002 

 

  Nutrition & Food College of Education for 

Girls 

Girls 

See also 

girls, girl's 

Translations of girls 

noun 

 فتات

crumbs, morsels, 

fragments, bits, girls, 

fractions 

Baghdad Bachelor 

2009   Nutrition & Food College of Education for 

Girls 

 

Baghdad Master 

 

 

    

 

 

 

 

 Second :   Career 

mailto:aliasaad80@yahoo.com
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 Period from--to College JOB ت
1 2009-2013 College of Education for Girls 

 
assistant teacher 

2 2013-2019 College of Education for Girls 

 
Teacher 

3 2019- till now College of Education for Girls Assistant prof. 

 

 Third:  Teaching in University 

 Period from—to University Institute / College)) 

 2009 - till now Baghdad College of Education for Girls 

 
    

    

    

    

 

 Forth: Teaching Courses that taught 

 

 Year Subject Section 

1 2099- till now Chemistry Home Economic 

2 2011- till now Food Chemistry  

3 2009- 2013 Food preparation  

4 2012- till now Research projects  

5 2015-2016 Food industry  

6 2018 Babies food  

7 2019 Seminar  

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت
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 /   

    

    

 اقشهاناالطاريح ، الرسائل ( التي  )سادساً:  

 

الشهادة و  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

1 /     

2      

3      

4      

5      

6      

 

 سابعا: )الرسائل ،االطاريح ، البحوث( التي قومها 

اسم األطروحة  أو  الرسالة او  ت

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

الشهادة و 

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 التقويم

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

 Eighth:  Other scientific activities 
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Out college In college 

Get a certificate of participation from the US 

Global Options English Institute 

Preparation Book   ) Feeding and caring for 

children with special needs)   / 2014 

Training Course (Lecturing skills )  college of 

Science for Girls 

 Science 

make scientific workshops in the department 

(cake made) 
Training Course (Apply the terms of the 

international standard iso) college of Science 

for Girls /2016 

training courses at the Department of 

Computing 

Conduct field visits to evaluate the 

performance of students of the fourth stage 

during the application 

Renew the chemistry curriculum 2015 / 

 scientific workshops  ( The fact that the 

symbols on the fruits and vegetables posters ) 

2016  Participation in festivals of departs. 

 Exam Committee Participation in 

 make scientific workshops (Indeed, the 

obstacles facing the domestic economy) 2016 

 Fill in a questionnaire for students of Master  

 Seminar  ) Mechanisms for technical 

housewife trendy) 2016 
 Supervision of graduate research students to 

preliminary studies by three research each 

year:  Attend workshops in depart. (a free hour) 

 املشاركه يف ورشة القسم العلميه )ساعه حرة(-1 

حقيقة الرموز على ملصقات الفواكه والخضر )

24/3/2016) 

حصى الكلى وعالجها الغذائي اقامة س ميينار)-2

1/2/2017) 

مشاركة في الندوة العملية المراة والطفل وملوثات -3

 البيئة
بعض االغذية المتناولة )المواد السامة الموجودة في 

2017) 

االقتصاد المنزلي والتنمية  العلمية ندوةالمشاركة في  -4
)مخاطر منتجات االلبان الملوثة على  البشرية المستدامة

 2016/ 23/3صحة االنسان( 

مشاركة في الندوة العملية )المراة والطفل وملوثات -5
 البيئة(

متناولة المواد السامة الموجودة في بعض االغذية ال

2017 
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 Ninth: Research projects in the field of specialization to serve 

the community or the environment and the development of 

education 

 

 Research Publishing place year ت
1 Microbial dose of milk and local yogurt Baghdad Journal of Science/ 

Baghdad 

2010 

2 Enrich children's food with natural anti-oxidant Journal of Environmental 

Studies  . 8:47 -51 

2012 

3 A survey study of some microbial kind isolated 

from local prepared salads  in some Baghdad 

Restaurants 

International Journal for 

Sciences and Technology 

Vol. 8, No.2 

2013 

4 Assessment the microbial and chemical quality for 

natural juices 

and industrial that most consumed in 

Baghdad 

 

International Journal for 

Sciences and Technology 

2014 

5 study the relationship between consumer 

preference and laboratory analysis of the common 

types of tomato paste 

International Journal for 

Sciences and Technology 

Vol. 8, No.3 

2013 

6 Study of healthy specifications for the types of 

manufactured milk that are most consumed by 

children in Baghdad's markets 

International Journal for 

Sciences and Technology 

Vol. 9, No.4 

2014 

7 Estimation of Elements and Microbial Content in 

Dairy Products 

 

Master 2009 

8 Effect of the activity of red onion peel allium cepa 
extraction on preservation of minced chicken meat 

International Journal for 

Sciences and Technology 

Vol. 10, No.4 

2015 

9 Effect of the activity of Boswellia Carterii extracts 

on preserving ground meat 

 Journal of collage education 

for women 

2017 

 

10 FORTIFYING KIDS’ FOOD WITH 

LABORATORY GROWN-LEGUMES AND 

STUDYING OF MICROBIALAND 

NUTRITIONAL PROPERTIES 

Plant archives 

/ Vol.18 / No.2 

2018 
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 عاشرا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(

 حبث تربية بنات/ اقتصاد مزنيل 2014 اجملمتع(الندوه العلمية للقسم )دور الارسة يف  1

 حبث مركز احياء الرتاث العلمي 2013 مؤمتر )علوم احليوان بني الرتاث واملعارصة( 2

 حبث مركز احياء الرتاث العلمي 2013 مؤمتر الوراثة والبيئة 3

 حضور قاعة الشهيد احلكمي 2015 مؤمتر اخلالاي اجلذعية والاحياء اجملهرية  4

 حضور مركز احياء الرتاث العلمي 2015 ندوة فهارس الكتب يف التارخي 5

 حضور الرتبية الرايضية والبدنية 17/5/2016 ندوة علمية)الرسقة والانتحال يف البحوث( 6

ندوة علمية)الاقتصاد املزنيل والتمنية  7

 املس تدامة(

 حبث قاعة املصطفى/ تربية بنات 23/3/2016

علمية)الاقتصاد املزنيل وقضااي تكنولوجيا ندوة  8

 العرص(

 حضور قاعة املصطفى/ تربية بنات 14/1/2016

 حضور تربية بنات / قسم عمل النفس 28/3/2016 ندوة علمية)ظاهرة جهرة الش باب للخارج( 9

 حضور تربية بنات/ قسم احلاس بات 13/3/2016 ندوة علمية)الانسانيات الرمقية( 10

 حضور تربية بنات/ قسم العريب 6/4/2016 علمي)حتوالت املهنج يف الللغة العربية(مؤمتر  11

     

     

 حادي عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 2013 مركز احياء الرتاث العلمي 2شهادة تقديرية عدد  1

 17/6/2013 معيدة الرتبية للبنات كتاب شكر وتقدير 2

 28/10/2014 معيدة الرتبية للبنات كتاب شكر وتقدير 3

 16/2/2014 وزير التعلمي العايل كتاب شكر وتقدير 4

 19/6/2014 معيدة الرتبية للبنات كتاب شكر وتقدير 5

 17/6/2016 مكتب رئيس الوزراء كتاب شكر وتقدير 6

 26/5/2016 معيدة الرتبية للبنات وتقديركتاب شكر  7

2/12/2018 عميدة التربية للبنات كتاب شكر وتقدير 8  

31/12/2018 عميدة التربية للبنات كتاب شكر وتقدير 9  

 23/1/2019 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير 10

 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

   

   

   

 


