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  (CVالسيرة الذاتية)                                                             
 رنا رياض فالح حسن منصور  :  االســم              

 
 معلومات عامة اوال :

 ـوان:ـالـعـن.1 
  الزراعةكلية ـ  االنبارالعمل : جامعة  
  :رــماجستي الدرجة العلمية: ..وقاية نبات........التخصص   

 العنوان البريدي ............................................................................................    
  :07713637035نقال 

 يالبريد االكترون  :renna_reyadh@yahoo.com 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقية  سية :ـالجن           لندن ..والدة : ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:              ......10/12/1976.... خ الوالدة : ــتاري   
                                    2عدد األطفال :               ةمتزوج الحالة االجتماعية :  

 العلمية : المؤهالتثانيا : 
تاريخ الحصول  الــدولة الجامــعة الــدرجة

 عليها
 1998 العراق الموصل البكالوريوس
 2002 العراق الموصل الماجستير 

    
  ان رسالة الماجستيرعنو 

 التــــــلحير البيــــــوت لــــــبحش من مـــــــات النمــــــو الب ــــــرية  ـــــــ  ب ــــــرت   حــــــة التـــــــي  
Ephestia cautella (Walk)    و حـــة الزبيـــEphestia calidlla 

(Gunee) (pyralidae: Lepidoptera). 
 

 

صورة شخصية لعضو    
 هيئة التدريس

 شعار الجامعة 
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 الخبرات الوظيفية : ثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 ماجستير ةطالب
 كليـــــــــــة الزراعــــــــــــة

جامعــــة  –والغابــــات 
 الموصل

1999 2002 
 

 عضو هيئة تدريس 

كلية  -قسم االحياء 
جامعـــــــة  -العلـــــــوم 

ـــــــي  ـــــــل الغرب  –الجب
 ليبيا  -غريان 

2003 2011 

تـــدريس العديـــد مـــن المـــواد 
لمختلــا المراحــل باالضــافة 
الى االشـراا علـى مشـاري  

 النخرج

 -كليـــــــــة الزراعـــــــــة مساعد مدرس
 ةتدريسي لغاية االن 2013 االنبار

     

 البحثية :الخبرات التعليمية واالهتمامات رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 وقاية نبات   / الربيعي خريفيال حشرات عامة
 وقاية نبات الخريفي فسلجة حشرات
 وقاية نبات الربيعي حشرات محاصيل
 وقاية نبات ربيعي اسس وقاية

 وقاية نبات خريفي حشرات طبية وبيطري

 ليبيا -قسم االحياء كلية العلوم  2011-2003سنوي  حشرات عامة 
 ليبيا –قسم االحياء كلية العلوم  2011-2004سنوي  تقسيم حشرات 
 ليبيا –قسم االحياء كلية العلوم  2011- 2009سنوي   1علم الحيوان 

 ليبيا –قسم االحياء كلية العلوم  2006-2004سنوي  احياء بحرية 
 ليبيا –قسم االحياء كلية العلوم  2009-2006سنوي  انسجة وتقنيات حيوية 

 ليبيا -قسم االحياء كلية العلوم  2009-2006سنوي  تصنيا نبات 
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 ليبيا –قسم االحياء كلية العلوم  2007-2006سنوي  تاريخ طبيعي للفقاريات
 ليبيا  -كلية التمريض 2010-2009سنوي  طفيليات 

 : في  الدراسات العليا المواد. تدريس 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   . االشراا على رسائل الماجستير والدكتوراه:3
  

     
 
 
 .تقييم البحوث: 4

      
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5
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 : والندوات العلميةخامسا : المؤتمرات المتخصصة 

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

 طبيعة المشاركة

المؤتمر الوطن  الحالث للحلوم 
 األساسية

 مشارك ببحث 2009 غريا ، ليبيا

 

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

التلحير البيوت لنوع الحائل 
ب رت  الغذائ  ومحاملة  ذارى 

 حة التي  و حة الزبي  بالتركيز 
تبت القاتل م  بحش محبطات 

النمو الب رية    بحش 
 .الصفات البياتية للب رتي 

مجلة التربية والتحليم، المجلد 
 (.1(، الحدد )15)

باحث 
 2003 مشارك

تلحير الحائل    محبطات النمو 
ب رت   حة التي     يرقات 

 .والزبي 

الحراقية، مجلد مجلة الزرا ة 
 (2(،  دد )10)

باحث 
 2005 مشارك

تلحير نوع الحائل الغذائ  و 
بحش محبطات النمو الب رية 

   محدل الفقد    الغذاء ومحدل 
الزيادة    ب رت   حة التي  

 .و حة الزبي 

 .مجلة تكريت للحلوم الصر ة
 (1(، الحدد )10المجلد )

باحث 
 2005 مشارك

 Cuppingدراسة تلحير البجامة 
 Bloodضغط الدم   لى

Pressure  وبحش الصفات
 ه.المصاببة ل

المجلة األ ريقية للحلوم 
(، الحدد 6البيولوجية، المجلد )

(3) 

باحث 
 2010 مشارك
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بساسية بكتيريا 
Staphylococcus aureus  
 لمحاملة زيت الببة السوداء 

Nigella sativa  ومحاملة
 Cucurbitaاليقطي  

moschata  ومحاملة مستخلص
 Juglansقلف  جرة الجوز 

regia  مقارنة بالمضاد البيوت
 .سبيرو لوكساسي 

المجلة األ ريقية للحلوم 
 (،6البيولوجية، المجلد )

 (.3الحدد ) 
 2010 مفردبحث 

التغيرات الم هرية    المناسل 
والسلوك الجنس     ذكور 
ناث األران  المغذاة  لى  وا 

مسبوق القر ة 
Cinnamomum 

zeylonicum .مع الحلف 

مجلة الجمحية المصرية 
للتجار  البيولوجية،  

6(1:)165-169. 

باحث 
 2010 مشارك
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 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية الجامعةعلى مستوى 
 عضو اللجنة االمتحانية  
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 : عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 :شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  العامةالعامة  االهتماماتاالهتمامات. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة. . 33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        التوقيـع :التوقيـع :

  

                                      2011/  2/        ::التاريخ التاريخ 
 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


