السيرة الذاتية
للدكتورة رندى عبود

كلية الصيدلة  /جامعة الوادي الدولية الخاصة
أولا :البيانات الشخصية والحالة الجتماعية :
االسم والنسبة  :رندى عبود
مكان وتاريخ الوالدة :حمص 1962

الجنس :أنثى

الحالة االجتماعية :متزوجة
عدد األوالد2 :

العنوان الدائم :حمص -عكرمة الجديدة – شارع رضا الشبيبة
ثاني ا :بيانات الدرجة العلمية:

الشهادة  :دكتوراه في الهندسة الكيميائية اختصاص التلوث وحماية البيئة

التقدير  :امتياز

التخصص العام :التلوث وحماية البيئة

التخصص الدقيق :المعالجة البيولوجية للمخلفات السائلة الناتجة عن مصانع األلبان
لغة الدراسة :العربية

الجامعة :سوريا – جامعة البعث
تاريخ المنح 2013 :

اللغات التي يجيدها :

االنكليزية

ثالثا :

آـ الخبرة الوظيفية :

نوع الوظيفة

مهندسة انتاج
عضو هيئة تعليمية

عضو هيئة تعليمية
عضو هيئة تدريسية
عضو هيئة تدريسية

المؤسسة
شركة حمص لتصنيع العنب
جامعة البعث – كلية الهندسة الكيميائية والبترولية
جامعة البعث – كلية العلوم الصحية

جامعة الحواش – كلية الصيدلة
جامعة الوادي – كلية الصيدلة
1

الفترة الزمنية
خمسة أعوام
 18عام

 8أعوام
 1عام

 4أعوام

ب ـ الخبرة اإلدارية:
 رئيسة قسم التقطير في شركة حمص لتصنيع العنب لمدة أربعة أعوام
 عضوة في مجلس قسم الهندسة الغذائية لمدة  15عام

 عضوة في مجلس كلية الهندسة الكيميائية والبترولية لمدة  2عام
 نائب عميد كلية الصيدلة – جامعة الوادي لمدة  2عام
رابعا :المقررات التي تم تدريسها على المستوى الجامعي:

علم األحياء الدقيقة  -األحياء الدقيقة الصناعية والغذائية -كيمياء عضوية  -كيمياء عامة

والعضوية  -كيمياء المهندسين  -كيمياء حيوية -كيمياء األغذية  -تكنولوجيا التخمير
والتقطير -تكنولوجيا األلبان  -معالجة المياه ونفايات المصانع  -السالمة الحيوية لألغذية -
كيمياء الغذاء والماء  -تدابير صحية غذائية -علم البيئة .

خامسا :الكتب والمؤلفات :

علم األحياء الدقيقة ( الجزء العملي ) . 2007 – 2006

سادس ا:األبحاث:

 ( - 1تحسييين مواصييفات التفيياز المخييزن ميين خييالف الييتحكم حيييرو ،الوس ي المحييي
جامعة البعث المجلد رقم  25عام . 2003

 ( – 2المعالجة البيولوجية للمخلفات السائلة الناتجة عين معاميا األلبيان
عام . 2004

مجلية جامعية البعيث

 ( – 3المعالج يية البيولوجي يية للمخلف ييات المائي يية الناتج يية ع يين تقطي يير اليانس ييون

البعث  28عام .2006

 ( - 4المعالجيية المتكامليية للمييياه الناتجيية عيين معامييا تجفيييل البصييا
عام . 2007

مجليية

مجل يية جامع يية

مجليية جامعيية البعييث

 ( -5المعالجية الحيويية الهوائييية لمصيا األجبيان حاسييتخدام الخميائر مجلية جامعيية البعيث عييام
. 2011

 ( -6الشروط المثلى لنمو خمائر  Kluyveromyces lactisالمستخدمة في المعالجية الحيويية
الهوائية لمصا األجبان

مجلة جامعة البعث عام . 2011
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 ( -7استخدام التقانة الحيوية في معالجة المخلفات السيائلة عين معاميا األلبيان -مصيا الجيبن

حغيداد العي ار ج مجليية اتحياد الجامعييات العربييية للد ارسييات والبحيوث الهندسييية ج المجلييد رقييم (18
العدد ( 1عام . 2011

 ( -8تحديد الشروط المثلى لنمو حادىء مختل من الخمائر + Kluyveromyces lactis
 Candida utilisواستخدامه في المعالجة الحيوية لمصا األجبان

مجلة جامعة البعث

عام .2014
9- Prof.Dr. Adnan. J. Ghata; Prof.Dr. Shareef Sadek; Dr. Randa Abbod ,
" COD removal of whey with mixed yeast culture and Improvement of
biomass yield ", Petroleum & Coal Journal , ISSN 1337-702 , 2013, vol .
55, No . 2, p. 93-98 .

سابعا :المؤتمرات والندوات:

 -مش يرفة علييى عييدة دورات تدريبييية فييي مجيياف األحييياء الدقيقيية والتحاليييا الكيميائييية والجر ومييية

للمنتجات الغذائية وحفظ وتخزين الخضار والفواكه ومعالجة المياه ونفايات المصانع .

 -متبعيية عييدة دورات تدريبييية منيميية ميين قبييا  Med - Compusفييي مجيياف حفييظ وتخيزين

الخضار والفواكه في فرنسا وإيطاليا والمغرب .

 -شاركت حمؤتمرات محلية ودولية في مجاف الزراعة والتغذية حأححاث علمية منجزة .

ثامن ا:الموضوعات المتخصصة التي يمكن العمل أو تقديم الستشارات فيها:
 صناعة المشروبات الكحولية .

 التحاليا الكيميائية والجر ومية للمياه والمنتجات الغذائية .
 معالجة المياه ونفايات المصانع بيولوجيا.

الدكتورة رندى عبود
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