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 (C.Vة )ــرة الذاتيــالسي
 

                                                  شذى جميل إبراهيم م :ــــــاالس
 .1791 –بغداد  : محل وتاريخ الوالدة

 .11/11/2111 :تاريخ التعيين 
 .2112سنة  –من الجامعة العثمانية/الهند   Biotechnology ماجستير :ادة ـالشه

 .اللغة االنكليزية –اللغة العربية  : دهاــات التي تجيـاللغ
 

 ة :ـيـرة الوظيفــبالخ

مسؤولة شعبة اإلحصاء والقوى العاملة  / قسم التخطيط والمتابعة معاون مهندس زراعي : -1
 .0222 – 0222وزارة الزراعة عام  / دائرة اإلرشاد الزراعي

 .0222 -كلية الزراعة / جامعة بغداد  / قسم الصناعات الغذائية معاون مهندس زراعي : -2
 .0222 –كلية الزراعة / جامعة بغداد  / سم الصناعات الغذائيةق مهندس زراعي : -3
 .0202 –كلية الزراعة / جامعة بغداد  / قسم الصناعات الغذائية مهندس زراعي أقدم : -4
 

 ة :ــات المهنيـالفعالي

إنجاز تقارير/ إحصائيات سنوية عن حركة القوى  / مسؤولة شعبة اإلحصاء والقوى العاملة -أ
 العاملة.

 (. رسالة اإلرشاد الزراعي المشاركة في إعداد وتنفيذ مجلة ) -
 نشر مواضيع زراعية في الصحف المحلية اليومية. -
 إعداد وتنفيذ منشور إرشادي خاص بخزن الفواكه والخضر وتوزيعه على كافة  -   

 محافظات القطر.
 بتدريس المواد التالية : القيام س :ــالتدري  - ب

 حلة الرابعة / قسم الصناعات الغذائية / الجزء العلمي.تصنيع أغذية لطلبة المر  -0
 تصنيع تمور لطلبة المرحلة الثالثة / قسم الصناعات الغذائية / الجزء العلمي. -0
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 الكيمياء الفيزياوية لطلبة المرحلة الثانية / قسم الصناعات الغذائية / الجزء العلمي. -3
 ة الثالثة /  قسم الصناعات الغذائية / الجزء العلمي.لحر بة المأحياء أغذية لطل -4
 مبادئ صناعات لطلبة المرحلة األولى / قسم الصناعات الغذائية / الجزء العلمي. -2

 

 

 ي :ـمـث العلــالبح  - ج

موزيريال المصنع تأثير األس الهيدروجيني على بعض الخصائص الوظيفية في جبن ال -0
 راعية.ز نشور في مجلة األنبار للعلوم الممن حليب األبقار/

منشور في العالم على األمن الغذائي العربي/أثر المتغيرات السياسية واالقتصادية في  -0
 مجلة كلية اليرموك الجامعة.

 
 ة :ــادات التقديريــالشه

 شهادة تقديرية من وزارة الزراعة. -0
 .UNIDOشهادة تقديرية من منظمة  -0
 

 ة :ــريبيدروات التدــال

 .00داخل القطر /  -0
 .0خارج القطر /  -0
 

  Jameelshatha@yahoo.com د األلكتروني :ــالبري
 

 19932117431 رقم الموبايل :
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c.v 

Name: Shadha Jameel Ibrahim                                                                

Place and Date of birth: Baghdad 1971  

Certificate : ms.c biotechnology from Osmania university / India  

Languages that you speak : Arabic / English 

 

Work experience : 

1. Associate agricultural engineer : planning and follow up, administrator of 

division of statisticsmanpower / agricultural extension/ ministry of agriculture. 

2. Associate agricultural engineer : food science division / faculty of agriculture / 

Baghdad university - 2006. 

3. agricultural engineer :  food science division / faculty of agriculture / Baghdad 

university - 2007. 

4. agricultural engineer oldest : food  science division / faculty of agriculture / 

Baghdad university - 2010. 

 

Professional events : 

 responsible statistics, manpower division /completion of reports / annual 

statistics on the labor movement . 

 participation in the preparation and implementation of the magazine (message 

agricultural extension ) 

 dissemination of agricultural topics in local newspapers . 

 preparation and implementation of heuristic published a special fruit and 

vegetable storage and distributed to all provinces of the country . 

 

Teaching :- to teach the following subjects  
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1. food manufacturing  for students of the  fourth stage / food science division / 

practical part . 

2. manufacture dates for students of the third stage / food science division / 

practical part . 

3. physical chemistry for the students of the second stage /  food science division 

/ practical part .  

4. revive food for students of the third stage / food science division / practical 

part. 

5. Principles industries / for students of the first stage / food science division / 

practical part . 

 

Research :- 

 PH effect on some of the functional characteristics of the mozzarella 

cheese made from cows milk/ published in Anbar  journal  of 

agricultural science . 

 The impact of economic and political changes in the Arab world on food 

security / published in the journal of Yarmouk university college . 

 

Certificates discretion :-  

1) A certificate of appreciation from the ministry of Agriculture . 

2) A certificate of appreciation from the organization UNIDO . 

3) A certificate of appreciation from the kalams institute of science / 

India . 

Training courses :- 

 Inside diameter  (12) 

 Outside diameter (1) 
 

E.mail : Jameelshatha  yahoo.com  

Mobile : 07732109430 

 


