
 

 

 

 

 

 

 

 ةالسيره الذاتي

 

 

 

 

 ازهار جواد الموسوي:   ـم ـــــــــاالســ

   1972 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 كيمياء االلبان:        صــالتـخـص

 استاذة جامعية:       ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد    الدرجة العلمية :

        قسم علوم األغذية  -جامعة بغداد/ كلية الزراعة:      عنوان العمل

 07901659173:     الهاتف النقال

 dr.azharjawad@yahoo.com البريد إاللكتروني :

 .أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1994 الزراعة بغداد

 2001 الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 2007 الزراعة بغداد

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 ومستمرة  1994 بغداد كلية الزراعة 1

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2001 – 1994 كلية الزراعة م.مهندس زراعي 1

 2007 - 2001 الزراعة كلية مدرس مساعد 2

 2010 – 2007 كلية الزراعة مدرس 3

  - 2010 كلية الزراعة استاذ مساعد 4

مقررية الدراسات العليا في  قسم علوم  5

 األغذية

 2014 - 2012 كلية الزراعة

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 1994 عملي  –تصنيع تمور  علوم االغذية 1

 1998-1995 كيمياء االلبان علوم األغذية 2

 1998 - 1995 تحليل األغذية علوم األغذية 3

 2010 - 2007 مبادئ االلبان العامة االنتاج الحيواني 4

 2014 - 2008 هندسة معامل االغذية وااللبان علوم األغذية 5

 2008 معدات معامل التصنيع المكننة 6

  2014 - 2011 حليب سائل علوم األغذية 7

 2015 – 2013 مبدئ االلبان العامة علوم االغذية 8

االقتصاد االرشاد  9
 الزراعي

 مبادئ االلبان العامة

 
2009 - 2010 

 ولغاية اآلن  2014 تصنيع الجبن وااللبان المتخمرة علوم األغذية 10

 ولغاية االن 2014 2-تصنيح جبن  علوم االغذية 11

 2017 - 2015  صنيع البان متقدم ) عملي( علوم االغذة  12

 - 2015 هندسة معامل متقدم علوم االغذية  12

  - 2018 تصنيع البان متقدم علوم االغذية 13

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامسا :  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

/  علوم األغذية والتقانات االحيائية  استعمال االوزن في اطالة العمر الخزني لجبن المونتري 1
 ماجستير

2010 

 Salmonella عن  بكتريا التسمم الغذائي الكشف 2

typhimurium   بواسطة معقد االجسام المضادة وحيدة
 النسيلة المحملة على الجسيمات  النانوية  في األجبان واللحوم 

  
 
 

/ علوم األغذية والتقانات االحيائية
 دكتوراه

2012 

دراسة تاثير التدعيم بحامض االلفا لينولنيك المغلف بتقنية  3
النانو في بعض الصفات النوعية للحليب المبستر واليوغرت 

 والقشدة

/  علوم األغذية والتقانات االحيائية
 ماجستير

2018 



 

 

 

 

 

 

 

في تغليف بعض  LBLانتاج اغلفة مايكروية باستخدام تقنية  4
 انواع االجبان

/ علوم األغذية والتقانات االحيائية
 دكتوراه

2018 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادسا : المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت
) بحث / 

المؤتمر العلمي االول لمعهد الهندسة  1 بوستر حضور(

 الوراثية

معهد الهندسة الوراثية والتقانات  2008/ 8/ 29-30
 االحيائية

 القاء بحث

المؤتمر العلمي السابع للبحوث  2

 الزراعية 

 بوستر وزارة الزراعة 26-28/10/2009

المؤتمر العلمي لعلوم االغذية  3

 والتغذية

 بحث مصر / القاهرة 27-29/9/2010

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة  4
 جامعة  كربالء

 بحث جامعة كربالء 10-11/12/2012

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة  5
 جامعة  الكوفة

 بحث الكوفةجامعة  2012

المؤتمر العلمي التاسع للبحوث  6
 الزراعية

 مقرر جلسة وزارة الزراعة 2013

المؤتمر العلمي السادس عشر لقسم  7

 العلوم        
كلية التربية االساسية / الجامعة  2015

 المستنصرية  
 بحث

مؤتمر جمعية صيانة المصادر  8

 الوراثية والبيئية             
 بحث القاهرةمصر/  2016

ندوة بعنوان )الثروات المائية  9
العراقية من سد الموصل الى خور 

 عبد هللا(

جمعية صيانة المصادر الوراثية  28/2/2017
والبيئية العراقية و كلية هندسة 

 الخوارزمي

 لجنة تحضيرية

الندوة العلمية ) المشاكل التي تواجه  10
صناعة االلبان في العراق وسبل 

 بهذه الصناعة(النهوض 

جامعة بغداد / كلية الزراعة/ قسم  13/4/2016
 علوم االغذية

 لجنة تحضيرية

ندوة )مكونات الحليب الفعالة  10
بيولوجيا ودورها في معالجة 

 االمراض(

جامعة بغداد / كلية الزراعة/ قسم  8/5/2017
 علوم االغذية

 لجنة تحضيرية

ندوة )الصتاعات الوطنية: تحديات  11
 وتطوير(

هياة البحث والتطوير الصناعي  2016
 والمعهد العراقي لالصالح االقتصادي

 حضور

ورشة عمل )اهمية مواصفة االيزو  12
في تنظيم عمل مختبرات  17025

 سالمة االغذية(

جامعة بغداد/مركز بحوث السوق  10-11/5/2016
 وحماية المستهلك

 حضور
 

دورة تدريبية )النانوتكنولوجي  13
 تطبيقاته( وبعض

الجامعة المستنصرية/ كلية التربية  12-16/3/2017
 وحدة التعليم المستمر –االساسية 

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

جامعة بغداد / كلية الزراعة/ قسم  GLP  10/10/2016ورشة )العمل بنظام  14
 علوم االغذية

 حضور

الجامعة المستنصرية/ كلية التربية  9/11/2016 ندوة )المعززات الحيوية(  15
 االساسية 

 حضور

ورشة عمل ) اهوارنا .. تراث  16
 عالمي(

جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم  2017/ 3/ 30-31
 علوم الحياة

 حضور

ندوة )الثروات المائية العراقية من  17
 سد الموصل وحتى خور الزبير(

الجمعية كلية الهندسة الخوارزمي و  28/2/2017
العلمية صيانة المصادر الوراثية 

 والبيئية العراقية

 حضور

ورشة نظام ترميز االجهزة  18
 المختبرية(

 حضور جامعة بغداد / كلية الزراعة 2017/ 24/1

ندوة )استخدام الفحوصات الجينية  19
 في الكشف عن االمراض(

جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات/  24/1/2017
 قسم الكيمياء

 حضور

جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات/  2017/ 31/1 ندوة )كيف تصبح باحثا متميزا( 20
 قسم الكيمياء

 حضور

ندوة )مهارات االتصال وتقنيات  21
 الحوار البناء في الوسط الجامعي(

مركز البحوث النفسية ظم القسم  7/3/2017
 االداري

 حضور

ورشة عمل )مواردنا المائية تنوع  22
 احيائي وارث حضاري(

 -وزارة الصحة و الجمعية العلمية  27/12/2017
صيانة المصادر الوراثية والبيئية 

 العراقية

 حضور

نددوة علمية )مكونات الحليب  23

الفعالة بايولوجيا ودورها في معالجة 

 االمراض( بتاريخ

جامعة بغداد/ كلية الزراعة/ قسم  8/5/2017
 علوم االغذية

 لجنة تحضيرية

ندوة )المعززات الحيوية هبة  24

 هللا..غذاء ودواء(

جامعة بغداد/ كلية الزراعة/ قسم  17/4/2017
 علوم االغذية

 حضور

الندوة العلمية )دور المضافات  25

الغذاية في التصنيع الغذاي( / قاعة 

 النخيل 

قسم علوم االغذية / كلية الزراعة /  11/6/2017

 جامعة بغداد
 حضور

 

العلمي العاشر للبحوث  المؤتمر 26

 الزراعية

 مشاركة ببحث وزارة الزراعة  2017

ورشة عمل )عالقة البيئة بالفنون  27

والحرف اليدوية والتراثية(/ القاعة 

 التعليمية وحدائق حيوانات الزوراء 

جمعية صيانة المصادر الوراثية  13/1/2018
 والبيئية

لجنة  
 تحضيرية

)البحث المؤتمر العلمي الثالث  28

العلمي الزراعي بوابة ازدهار االمم 

 وتحقيق االمن الغذائي

مشاركة ببحث  جامعة كربالء/ كلية الزراعة 5-6/3/2018
 ورئيس جلسة

الندوة العلمية )افاق في تربية  29

 النبات(

قسم المحاصيل الحقلية / كلية  2018

 الزراعة / جامعة بغداد
 حضور

مؤتمر الوراثة والبيئة الدولي  30

 الخامس 

جمعية صيانة المصادر الوراثية  27-28/3/2018
 والبيئية العراقية + وزارة الصحة

 لجنة تحضيرية

الندوة العلمية )التعبئة والتغليف في  31

 التصنيع الغذائي(

جامعة بغداد / كلية الزراعة / قسم  12/3/2018
 علوم االغذية

مشاركة 
بمحاضرة 

ولجنة 
 تحضيرية



 

 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

مناقشة ماجستير الطالب عضوة  في لجنة 

 2012فراس نجم الحديثي /

ندوة الحوسبة 
 البايولوجية

 معهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائية 8/20021996/ 21

 

الماجستير  بمناقشة طالعضوة في لجنة 

خليل )الفعل التثبيطي للمعززات  محمد مظفر

الحيوية ومحاولة ادخاله في صناعة الجبن 

قاعة حمورابي / كلية /  الطري العراقي(

 7/5/2014الزراعة / جامعة بغداد / 

معهد الهندسة الوراثية /  8/2002/ 26 – 24دورة فصل المنتجات الحيوية/ 
 والتقانات االحيائية

 مناقشة اطروحة دكتوراه عضوة  في لجنة 

)تحسين الصفات  فراس نجم الحديثي

الريولوجية والحسية للجبن المظفور 

العراقي منخفض الدهن( / قاعة ابن سينا / 

 2015 /15/10كلية الزراعة / جامعة بغداد/ 

المؤتمر لتحضير اغذية فطام محلية( خاص ب تقويم البحث )استخدام خلطات جديدة

المراءة  –المراءة والعلوم في العراق( تحت شعار 0بعنوان  الثالثالعلمي النسوي 

/ كلية التربية  2016/  كانون األول 8-6  -مضحية –مبدعة  –، عالمكة -العراقية

 للبنات / جامعة بغداد.

مسؤولة شعبة االلبان / بالكتاب ذي العدد 

 بتاريخ 

 2016-2015عضوة في اللجنة االمتحانية / 

 2015/ 21/9بتاريخ  205العدد كتاب ذي 

تقويم البحث )دراسة استبدال دهن الحليب بزيت نباتي معزز بنكهة الدهن الحر 

واستخدامه في تصنيع اليوغرت( / خاص بالمؤتمر العلمي االول لحماية المستهلك / 

 2015/ 10/ 8-7مركز بحوث السوق وحماية المستهلم / جامعة بغداد / 

 اطروحة دكتوراه مناقشة عضوة في لجنة 

)تصنيع منتجات لبنية ضياء ابراهيم جرو

منخفضة الطاقة باستخدام بدائل غير دهنية 

ودراسة خصاصها الفيزوكيمياوية 

والتغذوية( / قاعة ابن سينا / كلية الزراعة / 

 /7/12جامعة بغداد / 

2016 

 المستمر/ مركز التطوير والتعليم  2016النانو تكنولوجي/دورة بايو تكنولوجي و

 

عضو في لجنة استالل لتقييم البحوث لترقية 

كتاب ذي عدد  نادية حنونالمدرس المساعد 

 24/3/2015( بتاريخ 683)

 مبيض القهوة غير الحليبي –( 4207المسودة النهائية للمواصفة القياسية رقم )

 

 وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية

عضو في لجنة استالل لتقييم البحوث لترقية 

ذي العدد  سعيد صاحبالمدرس المساعد 

  2015/ 2/9بتاريخ  23

ورشة عمل ) العصف الذهني لمناقشة رؤى وافكار في جودة العملية التعليمية 

 2017/ 26/4البحثية ( مركزبحوث السوق وحماية المستهلك / جامعة بغداد / 

عضو في لجنة استالل لتقييم البحوث لترقية 

بتاريخ  133ذي العدد  ليلى اصغرالمدرس 

17/1/2016 

  

ندوة بعنوان )استخدام الفحوصات الجينية في الكشف عن االمراض( / كلية العلوم 

 24/1/2017للبنات / قسم الكيمياء بتاريخ 

 لجان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه

 لعاد راشراق منير وعم

ندوة بعنوان )كيف تصبح باحثا علميا متميزا / كلية العلوم للبنات / قسم الكيمياء 

 2017/  31/1بتاريخ 

لجنة سفرة علمية  الى شركة االلبان 

والمرطبات العراقية وشركة بغداد 

للمشروبات الغازية لطلبة المرحلة الرابعة / 

 27/10/2017بتاريخ  276كتاب ذي العدد 



 

 

 

 

 

 

 

( / مجلة العلوم 173تقييم بحث علمي ) رقم 

الزراعية  العراقية / كلية الزراعة / جامعة 

 .2018/ 2/ 26 –بغداد 

 7/2/2017ندوة بعنوان ) غذاء امن .. لحياة امنة( / جامعة النهرين / 

عضوة في لجنة اقرار مشروع بحث 

ماجستير للطالب محمد عمران عباس ) 

لدهون االغنام تقويم الثباتية الخزنية 

( / كلية الزراعة / جامعة بغداد / -_االلية

2015  

عضوة في اقرار مشروع بحث دكتوراه 

للطالبة حنين عبد االمير لطيف كريم ) تاثير 

زيت مستخلص قشور الحمضيات في 

تحسين اغشية كايتوسان قشور سمكل 

الكارب في حفظ االغذية( / كلية الزراعة / 

 20/9/2015جامعة بغداد / 

عضوة في اقرار مشروع بحث دكتوراه 

للطالبة حنان عبد اللهعلي ) دراسة كفاءة 

 saccharomyces boulardiiخميرة 

في االستجابة المناعية واستعمالها في 

( / كلية الزراعة / جامعة منتوج متخمر

 9/9/2015بغداد / 

عضوة لجنة مناقشة دكتوراه / لميس ثامر 

 الكشف عن  بكتريا التسمم الغذائي مطشر 
Salmonella typhimurium   بواسطة

معقد االجسام المضادة وحيدة النسيلة 
المحملة على الجسيمات  النانوية  في 

( / قاعة ابن رشد / كلية األجبان واللحوم 
 (27/4/2016) الزراعة / جامعة بغداد 

سائل المتصل بمطياف الكثافة تقييم بحث )استخدام تقنية كروموتوغرافيا الغاز ال

GC-MS  في تشخيص نوعية وتقدير كمية االحماض الدهنية / خاص بالمؤتمر

 2017/ 5/4العلمي العاشر للبحوث الزراعية / وزارة الزراعة / 

 1مسؤولة شعبة االلبان / بالكتاب ذي العدد 

 2017/ 2/1بتاريخ 

والسموم الفطرية تحت شعار )االفاق الندوة الوطنية االولى الدارة امراض النبات 

المستقبلية الدارة االمراض النباتية ومسبباتها ومنتجاتها االيضية من اجل غذاء 

 2017/ 2/5خال من الملوثات(/ قسم وقاية النبات / كلية الزراعة / جامعة بغداد / 

عضوة في لجنة مناقشة ما جستير الطالب 

و في عماد قيس صليوة )استعمال تقنية النان

لتدعيم بعض منتجات  3-تغليف اوميغا 

االلبان( قاعة ابن سينا / كلية الزراعة / 

 24/1/2018جامعة بغداد / 

تغير خواص الفعالية لمركزات بروتينات الشرش  –رسالة ماجستير  –تقييم علمي 

 قسم علوم االغذية -كلية الزراعة والغابات –جامعة الموصل  -والكازين المحور

لجنة مناقشة ماجستير للطالب عضوة في 

محمد صبحي خطاب )عزل وتنقية وتوصيف 

الالكتوفيرين من شرش الجبن وامكانية 

استخدامه في اطالة فترة حفظ الحليب الخام 

وفي تصنيع بعض منتجات االلبان الوظيفية( 

/ قاعة ابن البيطار / كلية الزراعة / جامعة 

 13/2/2018بغداد / 

 effect of almaza extract as an alternative -بحث علمي –تقييم علمي 

to fat on the quality of low fat leben (yoghurt)  -  جامعة الفلوجة– 

 (2017-12-17مجلة االنبار للعلوم البيطرية ) -كلية الطب البيطري



 

 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة محل النشر البحثأسم  ت

عزل وتوصيف وتاثير السترات على بوادئ الزبد المنتجة  1

 للنكهة

العدد  29مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد 

 الثاني 

1998 

2 Neutralization of sour milk and its use in 

manufacturing some dairy products. 

Sterilized milk 

 

221- 226 , (2)34  Iraqi agriculture 

Science journal  

2003 

3 Neutralization of sour milk and its use in 

manufacturing some dairy products. Edam 

cheese 

 

227- 232 , (2)34  Iraqi agriculture 

Science journal 

2003 

4 Neutralization of sour milk and its use in 

manufacturing some dairy products. 

Youghurt 

 

26 , 50 , INDIAN JOURNAL OF 
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