
 السيرة الذاتية للتدريسية علياء رزوقي حسين
 

 االسم الرباعي واللقب : علياء رزوقي حسين علي الالمي 

 

  : 1971/10/13تاريخ الميالد  

 

  : جامعة بغداد /كلية العلوم /قسم علوم الحياةمحل العمل الحالي 

 

 الشهادات التي تم الحصول عليها: 

من جامعة بغداد / كلية العلوم / قسم علوم الحياة . وكانت الثالثة على دفعتها  1993اوال( البكالوريوس سنة 

 طالب.  76المكونة من 

 .من جامعة بغداد / كلية العلوم / قسم علوم الحياةاء المجهرية في اختصاص االحي 1999ثانيا( الماجستير سنة 

 .من جامعة بغداد / كلية العلوم / قسم علوم الحياةاء المجهرية االحيفي اختصاص  2016ثالثا( الدكتوراه سنة 

 

 2001لغاية عام عتها فحيث كانت من العشرة االوائل على د1993 عاممعيدة في القسم ينت في الكلية تع 

في المعهد العالي للمهن الشاملة حيث عملت ليبيا وحصلت على عقد في درت الى خارج القطر حيث غا

 سنوات.  8دريسية في المعهد لمدة توعملت ك

 

  بقرار من وزارة التعليم العالي  2010حصلت على اعادة تعيين في الجامعة والكلية والقسم  ذاتهم عام

 فاءات العراقية .والبحث العلمي حول عودة الك

 

  في المجالت العالمية والمحلية  بحث منشور  20عدد البحوث المنشورة في مجال اختصاصها اكثر من

 الرصينة .

 

  مشاريع تخرج لطلبة المرحلة الرابعة في القسم وللدراستين الصباحية   10اشرفت على اكثر من

  والمسائية .

 .رحلة البحث اتمت بحثها وفي طور المناقشة واالخرى في محاليا مشرفة على طالبتي ماجستير احداهما  

 

 هاز المركزي للتقييس جالتابع لقسم المواصفات في ال 9ل.ف. عضو لجنة الحليب ومنتجاته والمشروبات

 /وزارة التخطيط.والسيطرة النوعية 

 

 . لديها العديد من كتب الشكر من العميد ومساعد رئيس الجامعة ورئيس الجامعة 

 والمشروبات.         كتاب شكر من وزير التخطيط لعملها في اللجنة الفنية للحليب ومنتجاته   2لديها           

 

 لطلبة المرحلة  النظري واالشراف على العملي  االن تقوم بتدريس مادة االحياء المجهرية الغذائية

 . ةوالمسائي ةالرابعة وللدراستين الصباحي

 

  كانت عضو لجان مناقشة للعديد من الرسائل واالطاريح لطلبة الماجستير والدكتوراه داخل الجامعة

 وخارجها .

 

    . عملت على تقييم العديد من البحوث العلمية العالمية والمحلية 

 

 لديها العديد من النشاطات العلمية كورش العمل والندوات والحلقات النقاشية المقامة داخل القسم .حيث 

 كانت محاضرة في العديد منها وبعض منها كانت عضو اللجنة التحضيرية .

 

 


