السيرة العلمية
االسم  :رشا عادل سعيد
الشهادة  :ماجستير احصاء
التخصص  :االحصاء التطبيقي
الدرجة العلمية  :مدرس مساعد
عنوان العمل  :مركز الحاسبة االلكترونية في كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد
المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها  :قمت بتدريس العديد من المواد الدراسية في كل اقسام كلية االدارة واالقتصاد /
جامعة بغداد و لمختلف المراحل الدراسية  ،وهذه المواد هي :
 -1مقدمة في االحصاء  /الصف االول .

 -2اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية  /الصف االول .
 -3االساليب الكمية  /الصف الثاني .

 -4برنامج  / Microsoft Excelالصف الثاني .
 -5بحوث العمليات  /الصف الثالث .

 -6برنامج النظام الكمي لالعمال  / Win QSBالصف الثالث .

 -7برنامج قواعد البيانات  / Microsoft Accessالصف الثالث .
االنشطة العلمية :
 -1االشراف على المشاريع البحثية لطلبة الصف الرابع في قسم االحصاء فضالً عن اجراء التحليالت االحصائية
للمشاريع البحثية لطلبة الصف الرابع في كل اقسام كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد .

 -2المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية  ،منها :
 البطالة واثرها على الوضع االمني .
 قواعد السلوك الوظيفي .

 جودة التعليم في الكلية من وجهة نظر الطلبة .

 النشر العلمي وطرق تقييم المجالت العلمية ومعامالت التأثير لها .
 تفعيل التعليم االلكتروني .

 تطوير االنظمة المحاسبية في شركات التمويل الذاتي بالتعاون مع و ازرة الصناعة .
 الجودة والكفاءة في آلية ملئ استمارة تقييم االداء وتدقيقها .

 -3انجاز ونشر البحوث العلمية  ،وهي :

1

 تقويم اساليب المعاينة العشوائية الطبقية في تقدير المساحة المزروعة لمحصول الشلب في النجف  /مجلة
جامعة النهرين – كلية العلوم – المجلد ( – )14العدد ( – )4كانون االول . 2011

 إستخدام نموذج اإلنحدار اللوجستي في دراسة العوامل المساعدة على تشخيص حاالت اإلصابة بسرطان

المثانة  /مجلة العلوم االقتصادية واالدارية – كلية االدارة واالقتصاد – جامعة بغداد – المجلد (– )21

العدد ( – )83حزيران . 2015

االنشطة االخرى :

 -1تكليفي بمهام مقررية الدراسة الصباحية في مركز الحاسبة االلكترونية للعام الدراسي . 2009 – 2008
 -2االشراف على مختبرات مركز الحاسبة االلكترونية في الكلية .

 -3تكليفي بمهام مقررية الدراسة الصباحية في مركز الحاسبة االلكترونية للعام الدراسي . 2017 – 2016
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