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 شيماء محمد جبير:     ـم ـــــــــاالســ

  5/5/1982   : تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

 2   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 البستنة وهندسة الحدائق:       صــالتـخـص

 تدريسية:      ه ــــــالوظيف

 مدرس    :الدرجة العلمية 

 كلية الزراعة / جامعة بغداد:      عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 07706891976:      الهاتف النقال

  Shaimaa.mohammed@coagr.uobaghdad.edu.iqكتروني :البريد إالل

shwithjatm@gmail.com 
 

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 30/6/2004 الزراعة بغداد

 4/3/2013 الزراعة بغداد الماجستير
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 هالدكتورا
 

 6/2/2019 علوم الهندسة الزراعية بغداد

    أخرى

 الى –الفترة من  هةالج الوظيفة ت

 علوم الهندسة الزراعية كلية م. مهندس زراعي 1

 الزراعة /جامعة بغداد

 

 

 التعاونيات

 4/3/2013لغاية6/5/2006

كلية علوم الهندسة الزراعية  مدرس مساعد 2

 الزراعة /جامعة بغداد

 6/2/2019لغاية  4/3/2013

كلية علوم الهندسة الزراعية  مدرس  3

 بغداد الزراعة /جامعة

 

 ولحد االن 6/2/2019

4  
 

 

5    

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 ولحد االن 4/3/2013  جامعة بغداد كلية الزراعة  1

2    

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006 أسس تصميم  البستنة وهندسة الحدائق  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 2013و2010و2007 فسلجة ثمار بعد الحصاد البستنة وهندسة الحدائق  2

 2007 الوراثة البستنة وهندسة الحدائق  3

 2008 فسلجة ثمار بعد الحصاد قسم الصناعات الغذائية 4

 2008 حاسباتال البستنة وهندسة الحدائق  5

 2009 نباتات الزينة البستنة وهندسة الحدائق  4

 2013 خضر االرشاد الزراعي  5

 2014 االحصاء البستنة وهندسة الحدائق  6

 2014-2015 خضر شتوية البستنة وهندسة الحدائق  7 

 

 

 2015 فسلجة الثمار بعد الحصاد االقتصاد الزراعي  8

 2017-2016 مبادئ بستنة  قسم المكننة 9

 2017 نخيل قسم البستنة  10

 2018-2017 فاكهة مستديمة قسم البستنة  11

 2018 نخيل قسم البستنة  12

 2019-2018 تصميم وتحليل تجارب قسم البستنة 13

 2019 نخيل + مشاتل قسم البستنة 14 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا :  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ندوة أسبوع الزراعة السابع ويوم  1
الشجرة /الهيأة العامة 

 عة للتصحر/وزار الزرا

/جامعة كلية الزراعة 2012

 بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي األول لعلوم  2
 وتكنلوجيا اإلنتاج الحيواني

كلية الزراعة/جامعة  2013

 بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي األول لقسم  3
 المحاصيل الحقلية 

كلية الزراعة/جامعة  2013

 بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي الثالث لكلية  4
 معة الكوفة الزراعة / جا

 مشاركة ببحث جامعة الكوفة 2013

لحية /وزارة ندوة النباتات الم 5
  الزراعة

كلية الزراعة /جامعة  2014

 بغداد

عضو لجنة 

 تشريفات

التوجه نحو )ندوة علمية بعنوان  6
  (اإلنتاج النظيف

كلية الزراعة /جامعة  2013

 بغداد

 حضور

ندوة علمية بعنوان)أدخال أصناف  7
 بطاطا عالية القيمة الغذائية( 

كلية الزراعة /جامعة  2013

 بغداد

عضو لجنة 

 تشريفات

المؤتمر العلمي التاسع للبحوث الزراعية /  8

 وزارة الزراعة
 حضور جامعة بغداد 2014

دور اإلصالح الجوي الزراعي في مراقبة  

 التصحر وانتاجية األراضي 
 حضور لية الزراعة /جامعة بغدادك 2015

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

متابعة وتدوين النشاطات العلمية لمنتسبي قسم البستنة 

 وهندسة الحدائق  

المشاركة في دورة التأهيل التربوي 

 للتدريسين
مركز التطوير والتعليم المستمر 

كة في دورات الحاسوب التي تقيمها شعبة المشار /جامعة بغداد

 الحاسبات في كلية الزراعة

دورة سالمة اللغة العربية                 
مركز التطوير والتعليم المستمر 

 /جامعة بغداد

أحتراف العروض التقديمية للحلقات /قسم البستنة وهندسة 
 الحدائق

ورشة عمل بعنوان مهارات تحضير 
ة العلوم للبنات / المواد النانوية /كلي

 قسم الفيزياء



 

 

 

 

 

 

 

 

  تقنية النانو في علوم الهندسة الزراعية /قسم علوم االغذية

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تأثير مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في  1
 اءة الحيوية لفطر االزرار البيضاءاإلنتاج والكف

مجلة الفرات للعلوم 
الزراعية /جامعة القاسم 

 الخضراء

2013 

تأثير التغطيس بتراكيز مختلفة من حامض  2
االسكوربيك وبيروكسيد الهيدروجين في لقابلية 

 الخزنية لفطر االزرار البيضاء

مجلة الكوفة للعلوم 
 الزراعية

2013 

لزيتون والياس على تأثير مستخلص أوراق ا 3
 القابلية الخزنية لثمار الكاكي

المجلة المصرية للعلوم 
  التطبيقية

2015 

4 EFFECT OF NANOFERTILIZERS 

AND APPLICATION METHODS ON 

VEGETATIVE GROWTH AND 

YIELD OF DATE PALM 

 

مجلة العلوم الزراعية 
 العراقية

 مقبول للنشر

5 EFFECT OF NANOFERTILIZERS 

AND APPLICATION METHODS TO 

YIELD CHARACTERISTICS OF 

DATE PALM 

 

Plant Archives مقبول للنشر 

6    

7    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرا :  

 لسنةا الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

/ عميد كلية الزراعة شكر وتقدير  1
  جامعة بغداد

28/4/2013 
 /م154

 18/4/2013 رئيس جامعة الكوفة شهادة تقديرية  2

 

 16/2/2014 من رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 

 5/280و

عميد كلية الزراعة/  شكر وتقدير 3
 جامعة بغداد 

16/4/2014 

وزير التعليم العالي  شكر وتقدير 4
 والبحث العلمي

16/4/2014 

2352 

عميد كلية الزراعة /  شكر وتقدير 5
 جامعة بغداد

10/6/2014 

 3431العدد/

 17/1/2015 النائبة حنان الفتالوي شكر وتقدير  6

 10م/ن/ العدد/

عميد كلية الزراعة/  شكر وتقدير 7
 جامعة بغداد 

 1/3/2015 
1104 

عميد كلية الزراعة/  شهادة تقديرية  8
 امعة بغداد ج

18/5/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

عميد كلية الزراعة/  شكر وتقدير  9
 جامعة بغداد 

11/6/2015 

 م476

 17/1/2015 النائبة حنان الفتالوي شكر وتقدير  10

 10م/ن/ العدد/

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  

  

 


