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ــاالســ   شيماء حميد مجيد رشيد العبيدي:   ـم ـــــــ

  51/4/5191 : تاريخ الميـالد 

 ةمتزوج : الجتماعية الحالة ا

 ثالثة دد األوالد  :ــعـــ

 وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

   مدرس   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  – وقاية نبات قسم :    لعنوان العم

 Dr.shaymaa79@smartermail.com كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوسال

 

 1002 وقاية نبات الزراعة بغداد

 1002 حشرات  الزراعة بغداد املاجستري

 هوراالدكت

 

 1022 حشرات  الزراعة بغداد

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 21/9/1002 -7/2/1002 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 2

 1/2/1022 – 21/9/1022 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 1

 لغاية االن – 8/5/4154 دجامعة بغدا–كلية الزراعة  مدرس 2
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -7/2/1002 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 1002 اقتصاديةحشرات   وقاية نبات  2
1002 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 االرشاد الزراعي

 

 

  حشرات حماصيل

 

 

 1007 حشرات اقتصادية وقاية نبات  2

1007 

1001 
 حشرات حماصيل وقاية نبات 2

 حشرات اقتصادية وقاية نبات  5

 1001 مقاومة حيوية وقاية نبات  2

 1009 حشرات اقتصادية اتوقاية نب 7

 1022 افات خمازن وقاية نبات  1

 1022 افات خمازن علوم االغذية والتقانات االحيائية 9

 1025 علم احليوان العام وقاية نبات  20

 1025 افات خمازن علوم االغذية والتقانات االحيائية 22

 1025 حلقات دراسية وقاية نبات 21

 1022 ازنافات خم   وقاية نبات  22

 

 :التي أشرف عليها(  ،بحوث التخرج الرسائل ،االطاريح  )ساً: ساد 

 السنــة مـــالقس او حبث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

دراسة الكثافة السكانية لبعض انواع المن على محصولي الحنطة والشعير  2
 واعدائها الطبيعية في منطقة المدائن

 1025 -1022 وقاية النبات

ومستخلص نبات اليوكاليبتوس في  Beauveria bassianaاستخدام الفطر  1
 مكافحة دودة ورق القطن.

 1022 -1025 وقاية النبات
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: سابع 

  1  -عدد املؤمترات  املشارك بها :

 91  -عدد الندوات املشارك بها  :

  54 -بها : عدد ورش العمل املسشارك

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

 HPLCدورة عن جهاز  

 
 املشاركة بدورة احلاسبات  املشاركة باملؤمتر الدولي لوقاية املزروعات 

 Google scholarبدورة المشاركة  نة تدقيق املاسرت شيتاملشاركة يف جل

scholarتدريس  املشاركة بدورة طرائق جنة االمتحانيةاللاملشاركة يف  السادس 

 التدريس

 PCRدورة عن جهاز  اللجنة التحضريية لندوة االدارة املتكاملة لالفات يف قسم وقاية النبات

 حح

 املشاركة بدورة اللغة العربية يف القسم  جلنة الزي املوحداملشاركة يف 

 

 . تم  واماية البيةة التطبيقية املساهمة يف خدمة اجمل البحوث ا: تاسع 

 والسنة حمل النشر أسم البحث ت

في دودة  Beauveria bassiana (Bals.) Vuilدراسة حقلية حول تأثير الفطر  2

 على نبات البطاطا " Spodoptera littoralis (Boisdورق القطن 
 جامعة النهرين /مجلة بحوث التقنيات االحيائية 

 1001لسنة       2العدد    1المجلد 

فققي Beauveria bassiana (Bals.) Vuilوالفطققر   Avauntالتوافققب بققين المبيققد  1

 مختبرياً. Spodoptera littoralis (Boisdمكافحة دودة ورق القطن 
 مجلة الزراعة العراقية 

 1009لسنة        2العدد    22المجلد     

فقققي كثافقققة الحلقققم او الرسققق  ال قققعري  Nabata-LTBتقققأثير القققرم بالسقققماد القققورقي  2
Polyphagotarsonemus latus (Banks .على نباتات البطاطا 

 مجلة الزراعة العراقية 
 1009لسنة        2العدد    22المجلد     

 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  دراسة الكثافة العددية لبعض االفات الح رية على بعض اصناف البطيخ . 2

 1020لسنة     2العدد     20مجلد ال    

فقي المكافحقة االحيائيقة Beauveria bassiana (Bals.) Vuilكفاءة الفطر   5

 Spodoptera littoralis (Boisdلدودة ورق القطن 
 مجلة وقاية النبات العربية 

 1022لسنة         2العدد    19المجلد     

 Polyphagotarsonemus latusالمكافحة الحيوية للحلم او الرس  ال عري  2

(Banks  بأستعمال الفطرBeauveria bassiana (Bals.) Vui  على نباتات

 الطماطة.

 العلوم   –مجلة جامعة النهرين 
 1022لسنة       2العدد    22المجلد    
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بالتغذية   Chrysoperla carneaعالقة القابلية للتكاثر بعمر المفترس أسد المن  7

 بب الحمضيات الدقيقي.على حوريات 
 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية   

 1022لسنة   21العدد    19المجلد     

دراسة تاثير الكوسيبول والتانين وبعض الصفات المظهرية الوراق نبات القطن  1
Gossypium spp  في الكثافة السكانية لح رة ثربس القطنThrips tabaci 

Lind. 

قائع المؤتمرالعلمي ورقة قبول للن ر في و

الكلية  –الثاني للتخصصات الهندسية والزراعية 
بتاريخ            9/15/442العدد التقنية المسيب

58 /1/4151 

لح قققرة القفقققا    Gossypium sppاليقققة مقاومقققة بعقققض اصقققناف القطقققن  9

Empoasca spp . 
 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية 

 4152لسنة        5العدد    52المجلد     

تأثير بعض الصفات المظهرية والبايوكيميائية ألوراق بعض أصناف القطن  20
Gossypium spp   في ح رة َمْن القطنAphis gossypii Glov 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية 

 1022لسنة       1العدد    22المجلد     
  

 . اهليةات العلمية احمللية والدوليةعضوية  :اعاشر 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 1007 السيد رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 1022 تكريت/جامعة كلية الزراعةعميد  2شكر وتقدير 1

 1022 تكريت /جامعةكلية الزراعةعميد  1شكر وتقدير 2

 1001 مركز اباء لالحباث الزراعية شهادة تقديرية 2

 

 

 1002 بغداد مركز احلاسبة االلكرتونية/جامعة شهادة تقديرية 

 1007 مركز التطوير والتعليم املستمر شهادة تقديرية 

مركز احلاسبة االلكرتونية/جامعة  شهادة تقديرية 

 بغداد

1007 

 1007 المستمر مركز التطوير والتعليم 1 شهادة تقديرية 

 1009 وزارة الزراعة  شهادة تقديرية 

 1022 جامعة النهرين /كلية الطب شهادة تقديرية 

 1025 كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد شهادة تقديرية 
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 1022 كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد شهادة تقديرية 

 1022 كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد  1شهادة تقديرية 

 Institute of  International شهادة تقديرية 
Education/ United States  

 

1022 

 1022 كلية الزراعة/جامعة بغدادعميد  شكر وتقدير 5

 1022 وزير شكر وتقدير 7

9 

 

 1022 رئيس وزراء شكر وتقدير

 1022 تكريتعميد كلية الزراعة/جامعة  2شكر وتقدير 20

 1022 /جامعة بغدادالداخلية  مدير االقسام شكر وتقدير 22

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2   

 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 


