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  شيماء حميد مجيد رشيد العبيدي:   ـم ـــــــــاالســ

  15/4/1979 : 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

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  الجامعة الشهادة

 بكالوريوسال
 

 2001 وقاية نبات الزراعة بغداد

 2006 حشرات  الزراعة بغداد الماجستير

 هوراالدكت
 

 2013 حشرات  الزراعة بغداد

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 18/9/2006 -7/6/2006 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 1

 8/1/2014 – 18/9/2011 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 2

 لغاية االن – 8/1/2014 دجامعة بغدا–كلية الزراعة  مدرس 3

 



  

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -7/6/2006 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 ا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــمال مـــالقس ت

 2006 اقتصاديةحشرات   وقاية نبات  1
2006 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 االرشاد الزراعي

 

 

  حشرات محاصيل

 

 

 2007 حشرات اقتصادية وقاية نبات  3

2007 

2008 
 حشرات محاصيل وقاية نبات 4

 حشرات اقتصادية وقاية نبات  5

 2008 مقاومة حيوية وقاية نبات  6

 2009 حشرات اقتصادية اتوقاية نب 7

 2014 افات مخازن وقاية نبات  8

علوم االغذية والتقانات  9

 االحيائية

 2014 افات مخازن

 2015 علم الحيوان العام وقاية نبات  10

علوم االغذية والتقانات  11

 االحيائية

 2015 افات مخازن

 2015 حلقات دراسية وقاية نبات 12

 2016 ازنافات مخ   وقاية نبات  13

 

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

 السنــة مـــالقس او بحث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

دراسة الكثافة السكانية لبعض انواع المن على محصولي الحنطة والشعير  1

 واعدائها الطبيعية في منطقة المدائن
 2015 -2014 وقاية النبات

ومستخلص نبات اليوكاليبتوس في  Beauveria bassianaاستخدام الفطر  2

 مكافحة دودة ورق القطن.

 2016 -2015 وقاية النبات

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ا : سابع 



  

 

  9  -عدد المؤتمرات  المشارك بها :
 70  -عدد الندوات المشارك بها  :
  12 -بها : عدد ورش العمل المسشارك

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

 HPLCدورة عن جهاز  

 
المشاركة بدورة  المشاركة بالمؤتمر الدولي لوقاية المزروعات 

 Google scholarبدورة المشاركة  نة تدقيق الماستر شيتالمشاركة في لج الحاسبات 

scholarالمشاركة بدورة طرائق جنة االمتحانيةاللالمشاركة في  السادس 

 التدريس تدريس 
 PCRدورة عن جهاز  اللجنة التحضيرية لندوة االدارة المتكاملة لالفات في قسم وقاية النبات

 حح
المشاركة بدورة اللغة  في القسم  لجنة الزي الموحدالمشاركة في 

  العربية

 . جتمع وحماية البيئة التطبيقية المساهمة في خدمة الم البحوث ا: تاسع 

 والسنة محل النشر أسم البحث ت

في دودة  Beauveria bassiana (Bals.) Vuilدراسة حقلية حول تأثير الفطر  1

 على نبات البطاطا " Spodoptera littoralis (Boisdورق القطن 

 جامعة النهرين /مجلة بحوث التقنيات االحيائية 
 2008لسنة       1العدد    2المجلد 

فققي فققي Beauveria bassiana (Bals.) Vuilوالفطققر  والفطققر    Avauntالتوافققب بققين المبيققد التوافققب بققين المبيققد  2

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

 2009لسنة        3العدد    14المجلد     

فققققي كثافققققة الحلققققم عو الرسقققق  ال ققققعري فققققي كثافققققة الحلققققم عو الرسقققق  ال ققققعري   Nabata-LTBتققققأثير الققققرد بالسققققماد الققققورقي تققققأثير الققققرد بالسققققماد الققققورقي  3

Polyphagotarsonemus latus (Banks  .على نباتات البطاطا.على نباتات البطاطا 
 مجلة الزراعة العراقية 

 2009لسنة        3العدد    14المجلد     

 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  دراسة الكثافة العددية لبعض االفات الح رية على بعض اصناف البطيخ .دراسة الكثافة العددية لبعض االفات الح رية على بعض اصناف البطيخ . 4

 2010لسنة     1العدد     10مجلد ال    

فقي المكافحقة االحيائيققة فقي المكافحقة االحيائيققة Beauveria bassiana (Bals.) Vuilكفقاءة الفطقر  كفقاءة الفطقر   5

 Spodoptera littoralis (Boisdلدودة ورق القطن لدودة ورق القطن 
 مجلة وقاية النبات العربية 

 2011لسنة         1العدد    29المجلد     

 Polyphagotarsonemus latusالمكافحة الحيوية للحلقم عو الرسق  ال قعري المكافحة الحيوية للحلقم عو الرسق  ال قعري  6

(Banks   بأسقتعمال الفطقر بأسقتعمال الفطقرBeauveria bassiana (Bals.) Vui   علقى نباتقات علقى نباتقات

 الطماطة.الطماطة.

 العلوم   –مجلة جامعة النهرين 

 2011لسنة       1العدد    14المجلد    

 
بالتغذية   Chrysoperla carneaعالقة القابلية للتكاثر بعمر المفترس أسد المن  7

 بب الحمضيات الدقيقي.على حوريات 
 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية   

 2014لسنة   12العدد    29المجلد     

دراسة تاثير الكوسقيبول والتقانين وبعقض الصقفات المةهريقة الوراق نبقات القطقن دراسة تاثير الكوسقيبول والتقانين وبعقض الصقفات المةهريقة الوراق نبقات القطقن  8

Gossypium spp   في الكثافة السكانية لح قرة ثقربس القطقن في الكثافة السكانية لح قرة ثقربس القطقنThrips tabaci 

Lind.. 

قائع المؤتمرالعلمي ورقة قبول للن ر في و

الكلية  –الثاني للتخصصات الهندسية والزراعية 

بتاريخ            7/53/226العدد التقنية المسيب

18 /5/2015 

لح ققققرة القفققققا  لح ققققرة القفققققا      Gossypium sppاليققققة مقاومققققة بعققققض اصققققناف القطققققن اليققققة مقاومققققة بعققققض اصققققناف القطققققن  9

Empoasca spp  .. 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية 

 2016لسنة        3العدد    16المجلد     

تأثير بعض الصفات المةهرية والبايوكيميائية ألوراق بعض أصناف القطن  10

Gossypium spp   في ح رة م ن  القطنAphis gossypii Glov 
 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية 

 2016لسنة       2العدد    16المجلد     

  

 . الهيئات العلمية المحلية والدوليةعضوية  :اعاشر 



  

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2007 السيد رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 1

/جامعة كلية الزراعةعميد  1شكر وتقدير 2

 تكريت

2016 

 /جامعةكلية الزراعةعميد  2شكر وتقدير 3

 تكريت

2016 

 2002 مركز اباء لالبحاث الزراعية شهادة تقديرية 4

 

 

 مركز الحاسبة االلكترونية/جامعة شهادة تقديرية 

 بغداد

2004 

مركز التطوير والتعليم  شهادة تقديرية 

 المستمر

2007 

مركز الحاسبة  شهادة تقديرية 

 االلكترونية/جامعة بغداد

2007 

 2007 المستمر مركز التطوير والتعليم 2 شهادة تقديرية 

 2009 وزارة الزراعة  شهادة تقديرية 

 2014 جامعة النهرين /كلية الطب شهادة تقديرية 

كلية العلوم للبنات/جامعة  شهادة تقديرية 

 بغداد

2015 

كلية العلوم للبنات/جامعة  شهادة تقديرية 

 بغداد

2016 

كلية العلوم للبنات/جامعة   2شهادة تقديرية 

 بغداد

2016 

 Institute of  International شهادة تقديرية 
Education/ United States  

 

2016 

كلية الزراعة/جامعة عميد  شكر وتقدير 5

 بغداد

2016 

 2014 وزير شكر وتقدير 7

9 

 

 2016 رئيس وزراء شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة/جامعة  3شكر وتقدير 10
 تكريت

2016 

/جامعة الداخلية  مدير االقسام شكر وتقدير 11
 بغداد

2016 



  

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 


