السيرة الذاتية
االسم الرباعً  :منال صادق حمودي صادق
الموالٌد 1975-1-7:
المهنة  :استاذة جامعٌة
مكان العمل  :كلٌة العلوم  /الجامعة المستنصرٌة
اللقب العلمً  :مدرس وتم الحصول على اللقب فً سنة 2012
الشهادات الحاصلة علٌها  :ماجستٌر علوم كٌمٌاء حٌاتٌة طبٌة سنة 2000
بكالورٌوس علوم كٌمٌاء سنة 1997
البحوث المنشورة :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

بحث منشور فً مجلة كلٌة التربٌة /الجامعة المستنصرٌة  /العراق 2011
بحث منشور فً مؤتمر /كلٌة العلوم  /الجامعة المستنصرٌة  /العراق 2011
بحث منشور فً مجلة باٌو كمستري كالوبال /امرٌكا 2013/
بحث منشور فً مجله كلٌة التربٌة االساسٌة /الجامعة المستنصرٌة /العراق 2016
بحث منشور فً مجلة الهندسة والتكنلوجٌا /العراق 2017
بحث منشور ف مجلة هندٌة رصٌنة 2019/

وسائل التواصل :
 -1رقم الهاتف 07726363787
 -2البرٌد االلكترونً Kzdfn912@gmail.com

الخبرة االكادٌمٌة :
 -1التدرٌس فً مختبر الكٌمٌاء التحلٌلٌة للمرحلة االولى كٌمٌاء
 -2التدرٌس فً مختبر الكٌمٌاء الحٌاتٌة للمرحلة الثانٌة قسم علوم الحٌاة
 -3التدرٌس كمحاضر مساند للمرحلة الثالثة كٌمٌاء مادة الصناعٌة
 -4التدرٌس للمرحلة الرابعه كٌمٌاء مختبر كٌمٌاء حٌاتٌة طبٌة
 - 5التدرٌس فً مختبر الكٌمٌاء الحٌاتٌة للمرحلة الثالثة كٌمٌاء
 -6االشراف على بحوث مشارٌع التخرج لطالب المرحلة الرابعة

اللجان االدارٌة :
 -1لجنه اصدار الهوٌات لعدة سنوات
 -2لجنة قبول الطلبة الجدد
 -3لجنة جودة المختبرات لثالث سنوات
 -4لجنة جرد المواد الكٌمٌاوٌة فً المخزن
الدورات المشاركة فٌها :
-1
-2
-3
-4
-5

دورة قٌادة الحاسوب  IC3مع اجتٌاز االمتحان بدرجة عالٌة /كلٌة الهندسة /الجامعة
المستنصرٌة 2010
دورة قٌادة الحاسوب  IC3مع اجتٌاز االمتحان بدرجة عالٌة /كلٌة العلوم /الجامعة
المستنصرٌة 2013
دورة توفل مع اجتٌاز االمتحان بدرجة عالٌة /كلٌة الهندسة /الجامعة المستنصرٌة
2010
دورة استخالص و تنقٌة المركبات الفعالة فً النباتات الطبٌة /كلٌة التربٌة ابن الهٌثم
 /جامعة بغداد 2015
دورة معالجة المواد الكٌمٌائٌة الخطرة /كلٌة العلوم  /الجامعة المستنصرٌة

المهارات العلمٌة :
 -1القاء اكثر من  8ورش علمٌة داخل وخارج القسم
 -2اقامة دورة تدرٌبٌة عن طرق تحضٌر المستخلصات وطرق تشخٌص المركبات وبمشاركة
استاذ خارجً
 -3الحصول على كثر من  15كتاب شكر وتقدٌر
 -4تم القاء بحث فً المؤتمر السابع لكلٌة العلوم
 -5المشاركه فً العدٌد من االعمال التطوعٌة وتنظٌم المهرجانات

Personal information:
Name: Manal Sadiq Hammoodi
Date of birth: 7-1-1975

Occupation: Lecturer
Workplace: Collage of science al-mustansiryah university
Scientific tittle : Lecturer
Degrees: PhD:

Msc :2000

Bsc : 1997

Mean of communications :
1- Phone:07726363787
2- E. mail : kzdfn912@gmail.com

Academic experiences :
1- teaching 1st stage chemistry analytical lab
2-teaching 2nd stage biochemistry lab
3-teaching 3rd stage industrial lab
4-teaching 4th stage clinical biochemistry
5-teaching 3rd stage biochemistry lab
6- more than( 15) search of 4th stage project supervisor

Administrative:
1- Member of the identity issuance committee
2- Member of the admission committee for new students
3- Member of the Laboratory Quality Committee for three years
4- Member of the Chemicals Inventory Committee

Training course :
1- high score IC3 Computer Driving Course 2010
2-high score IC3 Computer Driving Course2013

3- high score TOEFL course 2010
4- Extraction and purification of active compounds in medical plants
5-coures in dangerous chemical materials

Scientific skills :
1- deliver more than (8) seminars
2- Holding a training course on how to prepare medical plant extracts
3-More than (15) Letter of thanks and appreciation
4- Deliver research in 7th meeting conference in collage of science
5- Volunteering and organizing festivals

