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 استمارة السيرة الذاتية  

 -------العلومكلية   –جامعة بغداد     

 استمارة السيرة الذاتية               
 

 المعلومات العامةأوال : 

 د. رنا سعدي عبود ـمـــــــــاالســ

 1979-1-28بغداد   والدةتاريخ المحل و 

 2017-9-12 اتاريخ الحصول عليه استاذ المرتبة العلمية

/  التخصص الدقيق ةعلوم الحيا العام صــتـخـصال

 المساق البحثي

 االحياء المجهرية

 تدريسية ةـــــالوظيف

 جامعة بغداد/ كلية العلوم/ قسم علوم الحياة العملمحل عنوان 

 اللغة العربية/ اللغة االنكليزية اللغات التي يجيدها

 /  الهاتف النقال

 البريد االلكتروني

07901225337 

drranasaadi@yahoo.com 

 

  : المؤهالت العلمية  ثانيا

 الشهادة
 تاريخ الحصول   هة المانحة للشهادةالج

 القسم الكلية الجامعة على الشهادة

 2000-6-30 علوم الحياة العلوم بغداد البكالوريوس

 2002-12-9 علوم الحياة العلوم بغداد الماجستير

 2007-7-11 حياةعلوم ال العلوم بغداد الدكتوراه

     آخرى

 

 ي: التدرج الوظيف ثالثا

 الى -من /  الفترة الجهة الوظيفة ت 

 جامعة بغداد / كلية العلوم مدرس مساعد 1
-7-23الى24-10-2003

2007 

 جامعة بغداد/ كلية العلوم مدرس 2
-11-7الى 23-7-2007

2010 

 جامعة بغداد/ كلية العلوم استاذ مساعد 3
-9-12لى ا 7-11-2010

2017 
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 لحد االن 2017-9-12 جامعة بغداد/ كلية العلوم استاذ 4

5    

6    

  هافيات التي دّرس : الجامع رابعا

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

 جامعة بغداد كلية العلوم/ قسم علوم الحياة 1
 ولحد االن 2003

2020 

2    

3    

4    

5    

6    

 

  احصائيات و بيانات:  خامسا

 التفصيل ات و البياناتالمعلوم ت

1 
عددددد المدددواد الدراسدددية التدددي قدددام بتدريسدددها فدددي الدراسدددات 

 األولية و العليا

 العليا االولية

2 2 

2 
عددددددد مدددددرات الحصدددددول علدددددى جدددددائزة العلمددددداء أو جدددددائزة 

 األستاذ األول

 لجائزة األستاذ األو جائزة العلماء

 ال توجد التوجد

 12 عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي أشرف عليها 3

 

4 
 عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها

 دبلوم دكتوراه ماجستير

 ال توجد 1 4

 

5 
 ناقشهاعدد الرسائل و األطاريح التي 

 دبلوم دكتوراه ماجستير

 ال توجد 5 20

 

6 
 قيـّـمها علميااألطاريح التي عدد الرسائل و 

 دبلوم دكتوراه ماجستير

 ال توجد اليوجد 15

 

7 
 عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

 ال يوجد 7

 خارج العراق داخل العراقعدددددد الددددورو و الندددددوات و الحلقددددات التددددي شددددارك فيهددددا  8



 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 ال يوجد 50 داخل و خارج العراق

9 
عددددد البحدددوش المنشدددورة فدددي مجدددالت و مدددؤتمرات داخدددل و 

 خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

12 10 

 عدد البحوش التي قّومها علميا داخل و خارج العراق 10
 خارج العراق داخل العراق

 اليوجد 33

 ال يوجد  عدد براءات االختراع 11

 قديرية داخل و خارج العراقعدد الجوائز و الشهادات الت 12
 خارج العراق داخل العراق

 ال يوجد ال يوجد

 و المقيـّـمة عدد الكتب المؤلفة و المترجمة 13
 المقيّمة المترجمة المؤلفة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها 14
 خارج العراق داخل العراق

  ال توجد

15 

 أعداد المساهمات  

 في

 خدمة المجتمع

  عقود استشارية بحثية

 ندوات و ورو عمل

 

 

 

  عقود تنفيذ مهمة

 دورات تعليم مستمر
 داخل العراق 2

 

 نشاطات الصفية 
 

 

 

 االمرحلة الرابعة
  نشاطات اعالمية

  آخرى

16 
بدددول عددددد لجدددان االمتحدددان الشدددامل و االمتحدددان التنافسدددي للق

 في الدراسات العليا

 االمتحان التنافسي االمتحان الشامل

10 5 

17 
ارج وزارة خدددعددددد اللجدددان التدددي شدددارك بعودددويتها داخدددل و 

 التعليم العالي

 خارج التعليم العالي داخل التعليم العالي

 ال يوجد 48

 عدد كتب الشكر و التقدير 18
 وزير

رئيس 

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى

  15 2 ال يوجد

 العقوباتعدد  19
 وزير

رئيس 

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى

  ال يوجد ال يوجد ال يوجد
 

     المحلية والدولية  أو الجمعيات أو المؤسسات الهيئاتعووية  : سادسا
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 الى -من العووية /  فترة الجهة اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة ت 

 اليوجد ال يوجد  ال توجد 1

2    

3    

4    

      النشاطات العلمية اآلخرى : سابعا

 التفاصيل عنوان النشاط ت 

1 
 عضوية في اللجنة المشرفة على تخرج 

 المرحلة الرابعة
15-3-2015 

2 
عضوية لجان االرشاد التربوي في قسم 

 علوم الحياة
2016-2017 

 2014-11-18 كابس علمي في مناقشة رسالة ماجستير 3

4 

عة تكريت لمناقشة اطروحة ايفاد الى جام

وايفاد الى جامعة ديالى لمناقشة  دكتوراه

 رسالة ماجستير

20-4-2014 

29-9-2016 

 

 


