السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :سهيلة خالد محمد العبيدي
الصورة

تاريخ الميـالد 1981 :
الحالة الزوجية  :متزوجة
عـــــدد األوالد :

2

الديـــــــــــانة  :مسلمة
التـخـصــص

الوظيفة

 :التخصص العام علوم كيمياء  /التخصص الدقيق

كيمياء حياتية

 :تدريسية في شعبة العلوم االساسية /كلية الزراعة  /جامعة بغداد

الدرجة العلمية  :مدرس
عنوان العمل  :شعبة العلوم االساسية  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد
هاتف العمل :

/

الهاتف النقال :

07901565809

البريد االلكتروني suhayla.m@coagri.uobaghdad.edu.iq :
E-mail:suhayla_81@yahoo.com

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

بكالوريوس

بغداد

الكليـــة
التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة

التاريخ
2003

الماجستير

بغداد

العلوم بنات

2007

الدكتوراه

-

-

-

-

أخرى

-

-

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

تدريسية /ماجستير

كلية الزراعة  /جامعة بغداد

_2009ولحد االن

2

-

-

3

-

-

-

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية الزراعة

بغداد

 _2009ولحد اآلن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

المحاصيل الحقلية

الكيمياء الحياتية

_2009ولحد اآلن

2

البستنة

الكيمياء الحياتية

2015_2014

3

المحاصيل الحقلية

كيمياء حياتية /عملي/دراسات عليا

 _2012ولحد اآلن

4

الثروة الحيوانية

كيمياء حياتية /عملي/دراسات عليا

 _2012ولحد اآلن

5

البستنة

كيمياء حياتية /عملي/دراسات عليا

=

6

الوقاية

كيمياء حياتية /عملي/دراسات عليا

=

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

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1
2
3

مؤتمر علمي

2011
2017

بغداد
اربيل

بحث علمي

بحث علمي

2016

علوم بنات/جامعة بغداد

حضور)

مؤتمر علمي
مشاركة الحلقة النقاشية بعنوان
(العوامل المؤكسدة ومضادات
االكسدة في النظام الحياتي)

( بحث  /بوستر
حضور

4
5
6
7

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

عضو في لجنة االعالم واالنترنيت
عضو لجنة جرد المواد الكيمياوية

/

عضو اللجنة االجتماعية

/

البحوث المنشورة والمقبولة للنشر
 .1تقدير مضادات االكسدة للمستخلص المائي والكحولي لجذور عرق السوس (منشور ) 2014
 .2تقدير التلوث بالعناصر الثقيلة لعينة نبات الخباز وعينات التربة المزروعة فيها في حدائق كلية
الزراعة/ابوغريب ( منشور )2014
 .3دراسة مرحلة البلوغ لدى المراهقين في العراق( منشور )2011
 .4االجهاد التاكسدي ودفاع مضادات االكسدة لدى مرضى اليرقان (منشور )2012
 .5تقدير بعض العناصر النادرة لدى مرضى السكري النوع الثاني (منشور )2012

 .6رسالة الماجستير( :عالقة البروتينات السكرية المصلية مع بعض داالت االجهاد التاكسدي لدى
مرضى اليرقان)
البحوث المقبولة للنشر :
تأثير استهالك المكمالت البروتينية في المعايير الكيموحيوية لدى بعض الشباب بناة العضالت

 .1مقبول للنشر في المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك بتاريخ 2016/3/22

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .


/



/

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير
كتب الشكر عدد ( )5كتب من جهات متفرقة

ت

حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة .ال توجد
أسم الكتاب
/

1

ثاني عشر :اللغــات .



اللغة العربية
اللغة االنكليزي

سنة النشر
/

