السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :رضاب شاكر محمود عبد الكريم النصر
تاريخ الميـالد 1957:

الصورة

الحالة الزوجية  :متزوجة
عـــــدد األوالد :

3

الديـــــــــــانة  :مسلمة
التـخـصــص العام  :اقتصاد
التخصص الدقيق  :اقتصاديات موارد

الوظيفة

 :مسؤولة وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد
تدريسية في شعبة العلوم االساسية

الدرجة العلمية  :أستاذ مساعد
عنوان العمل  :وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد
هاتف العمل :

/

الهاتف النقال :

07818821151

البريد االلكتروني d78rredabskak57@gmail.com/ :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

السليمانية

الزراعة /صناعات غذائية

1977

الماجستير

(دبلوم عالي ) وارشو
بغداد

الزراعة /اقتصاد زراعي
الزراعة  /اقتصاد زراعي/تسويق

1993
1999

الدكتوراه

بغداد

االدارة واالقتصاد /اقتصاد

2010

أخرى

-

-

-

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

1

الرائدة االولى للتعليم الزراعي النسوي في

الجهة
اعدادية زراعة بغداد/مؤسسة االتعليم المهني

الفترة من  -الى
1977

العراق /مدرسة

2

مدرسة ورئيسة قسم الصناعات الغذائية

3

معاونة المدير ورئيسة قسم الصناعات

اعدادية زراعة بغداد  /مؤسسة التعليم المهني

1978-1977

اعدادية زراعة بغداد  /مؤسسة التعليم المهني

1983-1978

الغذائية
مديرية البحث و التطوير /وزارة الصناعة

2005-1983

5

عملت في قسم البحث والتطوير

كلية الزراعة /جامعة بغداد

2006-2005

6

تدريسية في شعبة العلوم االساسية

كلية الزراعة /جامعة بغداد

-2005ولحد االن

7

رئيسة وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة

كلية الزراعة /جامعة بغداد

 -2015ولحد االن

4

باحث علمي

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .

وووالوالتطوير/كاللزراعة /جامعة

ت

الكلية)
(المعهد/ -
2006
الجهةبغداد(2005

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية الزراعة

بغداد

 _2005ولحد اآلن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

جميع االقسام العوام دراسية
مختلفة

الرياضيات

_2005ولحد اآلن

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها. / :
سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

1
2
3

مؤتمر علمي

2014
2015
2016

وزارة العلوم والتكنولوجيا

بحث علمي

روما
والتكنولوجياوالتكنولوجيا

بحث علمي

جامعة كربالء/كلية االدارة
واالقتصاد

حضور)
علمي
بحث

2015

كلية الزراعة/جامعة بغداد/
شعبة العلوم االساسية

محاضرة

2016

كلية الزراعة/جامعة بغداد /قسم
علوم التربة والموارد المائية

تنسيق واعداد

2016

جامعة بغداد/شعبةالتأهيل
والتوظيف والمتابعة

اعداد والقاء محاضرة
2016/12/15-12

2016

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي/قسم التطوير والتنمية
البشرية

حضور والحصول على
شهادة مشاركة

2016

وزارة الصحة والبيئة والجمعية
العلميةلصيانةالمصادر الوراثية
والبيئية العراقية

حضوروالحصول على
شهادة حضور

4
5

6

مؤتمر علمي
مؤتمر علمي
ندوة علمية
ندوة علمية

دورة علمية

7
ورشة تأهيل
8
ورشة علمية

نوع المشاركة
( بحث  /بوستر

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

رئيسة وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة  – 2015ولحد
االن

عضوة في لجنة القروض الصناعية/مديرية التنمية
الصناعية/وزارة الصناعة

المشاركة بدورة التحليل االحصائي باستخدام نظامي(
 ) SAS,SPSSالتي اقامتها وحدة التعليم المستمر/
كلية الزراعة  /جامعة بغداد للمدة من 2012/2/16-12

حضور الورشة العلمية الموسومة مواردنا المائية تنوع
احيائي وارث حضاري2016/12/27/التي اقامتها
جمعية المصادر الوراثية والبيئة العراقية ووزراة
الصحة والبيئة

انشاء ورش عمل لطلبة المرحلة االولى لتنمية مواهبهم
وقدراتهم الشخصية والذي حصلت بموجبها على كتاب
شكر من عميد كلية الزراعة بتاريخ 2013/4/3

المشاركة بدورة التوفل للمدة من2011/1/9
ولغاية  2011/2/13التي اقيمت في مركز التطوير
والتعليم المستمر /جامعة بغداد

المشاركة بدورة معالج الجداول ( )EXCELالتي اقيمت
بوحدة التعليم المستمر /كلية الزراعة للمدة من -13
.2015/4/15

حضور ورشة عمل التي اقيمت في قسم الدراسات
والتخطيط والمتابعة  /مركز التاهيل والتوظيف /
جامعة بغداد للمدة من 2015/12/28-27

المشاركة في معرض كلية الزراعة الذي اقيم ضمن
احتفاالت الجامعة بيومها السنوي الموافق 2015/4/22
والذي حصلت فيه على كتاب شكر من عميد كلية
الزراعة  /جامعة بغداد

المشاركة في االجتماع الذي اقيم في مركز التأهيل
والتوظيف /جامعة بغداد يوم  2016/4/28لغرض
اتمام التحضيرات الخاصة بمعرض الوظائف السنوي
الثالث.

المشاركة في المعرض الذي اقامه قسم الصناعات
الغذائية بالتعاون مع شعبة العلوم االساسية
2015

المشاركة في معرض الوظائف الذي اقيم بمناسبة يوم
الجامعة وعلى قاعة المكتبة المركزية بتاريخ
.2016/5/5

المشاركة في اقامة معرض النشاطات الفنية الذي اقيم
يوم  2015/5/18في كلية الزراعة  /جامعة بغداد والذي
حصلت فيه على شهادة تقديرية من السيدعميد كلية
الزراعة  /جامعة بغداد

/

المشاركة والتنسيق للقيام بورش عمل تعريفية بأقسام
الكلية كافة لطلبة المرحلة االولى

/

التنسيق والمشاركة في المحاضرة التي اقامها قسم علوم
االغذية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن بعنوان (
توفير افضل السبل لغرض عمل وتأسيس مشاريع
صناعية للخريجين الشباب) بتاريخ 2016/1/4

/

التنسيق والمشاركة في الندوة العلمية لقسم علوم التربة
والموارد المائية تحت عنوان مستلزمات االفادة القصوى
من االسمدة الحيوية في العراق التي اقيمت يوم
 2016/3/22في كلية الزراعة  /جامعة بغداد والذي
حصلت فيها على شهادة تقديرية

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .


عضوة لجنة القروض الصناعية /مديرية التنمية الصناعية  /وزارة الصناعة



/

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
التقدير

الجهة المانحة

السنة

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

كتاب شكر

تكريم
كتاب شكر
كتاب شكر
كتب شكر
كتاب شكر
تكريم
كتب شكر
تكريم
كتاب شكر
كتاب شكر
شهادة تقديرية

حصلت على كتب شكر عديدة من
وزير التربية

1989-1977

حصلت على تكريم من رئيس
مؤسسة التعليم المهني كوني الرائدة
األولى للتعليم الزراعي في العراق

1978

مؤسسة التعليم المهني
مؤسسة التعليم المهني

1978
1979
1989-1985
1986
1989
2004-1999
2002
2005
2013
2014

مدير تربية االنبار

مدير تربية االنبار
مديرتربية االنبار
وزارة الصناعة

وزير الصناعة
رئيس جامعة بغداد
عميد كلية الزراعة
وزارة العلوم والتكنولوجيا

كتاب شكر

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

2014

14

كتاب شكر

الدكتورة حنان الفتالوي

2015

15

شهادة تقديرية

السيد عميد كلية الزراعة

2015

16

شهادة تقديرية

السيد عميد كلية الزراعة

2016

17

شهادة مشاركة

جامعة كربالء

2016

كتاب شكر

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

2016

كتاب شكر وتقدير

السيد عميد كلية الزراعة

شهادة مشاركة

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

شهادة حضور

وزارة الصحة والبيئة

18
19
20
21

2016
2016
2016

22

السيد مساعد رئيس جامعة
بغداد للشؤون العلمية

كتاب شكر وتقدير

حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب
ت

2017

سنة النشر

1

/

/

2

/

/

3

/

/

ثاني عشر :اللغــات .


اللغة العربية



اللغة االنكليزي



اللغة البولونية

ثالث عشر :البحوث المنشورة
ت

أسم البحث

السلعي االمثل في معمل المنتجات القطنية الطبية في بغداد باستخدام اسلوب
المزيج 1
البرمجة الخطية.
االنتاج الكفوءة في مزارع جمعية حمورابي في ظل ظروف المخاطرة والاليقين
خطط 2
انموذج الموتاد.
باستخدام 1
استخدام 13
تحليل الحساسية في تحديد خطط االنتاج المثلى والكفوءة لمزارع البيوت
البالستيكية في جمعية الوطن في ظل ظروف المخاطرة واللاليقين.

سنة النشر
2013
2014
2014

التقييم االقنصادي المالي لمزرعة البيوت البالستيكية في جمعية الوطن للمدة .2011-2006

2014

التقييم االقنصادي المالي لجمعية الحماميات الزراعية للمدة .2014-2009

2016

