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 السيرة الذاتية 

 :المعلومات الشخصيةاولا 

 العبيديرضاباسمة محمد  /االسم:المدرس المساعد

 المهنة:استاذة جامعية 

 الحالة االجتماعية: متزوجة

 

 bassima.alobeidi@yahoo.com: البريد االلكتروني

ا   :الشهادات العليا ثانيا

التربية  .    1 الحياة/كلية  علوم/علوم  ابكالوريوس  بغدادللعلوم  /جامعة  الهيثم(  )ابن    .لصرفة 

 .العشرة االوائلضمن    2002-2001راسي لعام الدل

الهيثم(/.    2 )ابن  الصرفة  للعلوم  التربية  نبات/كلية  النبات/تشريح  جامعة ماجستيرعلوم/علم 

 بتقدير جيد جدا 2015سنة.بغداد

ا   :الخبرة الكاديمية ثالثا

 اللقب العلمي: مدرس  

 تدريس المقررات التالية   

مقارن.    1 تشريح  مادة  التربية    ()الحبليات تدريس  الحياة/كلية  قسم علوم  في  الثالثة  للمرحلة 

 للعلوم الصرفة)ابن الهيثم(

ف.    2 االنكليزية  باللغة  االولى  للمرحلة  االحياء  علم  مادة  كلية  تدريس  الحياة/  علوم  قسم  ي 

 للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(  التربية

في    .  3 االولى  للمرحلة  نبات  تشريح  مادة  للعلوم  تدريس  التربية  /كلية  الحياة  علوم  قسم 

 الصرفة)ابن الهيثم(

 .رحلة الرابعة في قسم علوم الحياة. االشراف على عدد من بحوث تخرج طلبة الم 4
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عائد 5 المطبقين)شيماء  الحياة  علوم  لقسم  الرابعة  المرحلة  طلبة  على  االشراف   .

  2396باالمر االداري  2019-2018حسن,مصطفى جاسم جعفر(في المدارس للعام الدراسي  

 .   5/2019/ 23في

 

 

 

ا   محكمة الت المجال: البحوث المنشورة في رابعا

  20المجلد،  2014ة /الجامعة المستنصرية سنة  بحث منشور في كلية التربية االساسي -1

ومستخلص    82والعدد   الجبرلين  نبات بعنوان)تأثير  نمو  في  السدر  اوراق 

 .   (Foeniculumvulgareالشبنت 

)دراسة   -2 بعنوان  المستنصرية  الجامعة  االساسية  التربية  كلية  مجلة  في  منشور  بحث 

 . (Cucrbitaceaeالكساء السطحي لمراتب من العائلة القرعية

سنة  -3 الهيثم  ابن  الصرفة  التربيةللعلوم  كلية  مجلة  منشورفي    29المجلد،  2016بحث 

البردي   2العدد نبات  بين  مقارنة  تشريحية  )دراسة  بعنوان 

Typhadomengensis ونبات القصبPhragmitescommunis) . 

 بعنوان )دراسة تشريحية  102العدد 2016بحث منشورفي مجلة كلية مدينة العلم سنة   -4

 ( Alliumمقارنة لالجزاء الخضرية لنوعين من جنس 

بعنوان )دراسة    2017علوم الحياة عام  السعودية لعية  جمالمشارك بوقائع مؤتمر    بحث  -5

 ( Dianthusتشريحية مقارنةلالجزاء الخضرية لنوعين من جنس 

)دراسة  بعنوان    98ذي العدد    2017منشور في مجلة كلية التربية األساسية لسنة    بحث  -6

 (. Hibiscusتشريحية مقارنة لالجزاء الخضرية لنوعين من جنس 

مجلة -7 منشورفي  بعنوان   1والعدد    18المجلد     2018لسنة plant archives بحث 

البذور عاريات  النباتات  من  انواع  لثالثة  مقارنة  تشريحية   Cycus)دراسة 

revolule,Thuja oreintals,and Cupressus semperviens) 

بعنوان) دراسة تشريحية   2017رفي المؤتمر الثامن المنعقدة في دبي لسنة  بحث منشو -8

 .Eihhornia arassipes (Mort) solmsلنوع 

مجلة  -9 منشورفي    2019لسنة   pharmaceutical Science&Researchبحث 

لنوع  3والعدد  11المجلد والبذور  الخضرية  لالجزاء  تشريحية   Vitexبعنوان)دراسة 

agnus-castus . 
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 2019لسنه  journal of global pharma technologyبحث منشورفي مجله  -10

vol.11/issue 09 

ا: اللجان  خامسا

 . 2018/ 7/3في   1719وذوي اإلعاقة باألمر اإلداري   المتعففينلجنة تحديد الطلبة  .1

 . 2018/ 5/3في   105لجنة متابعة المختبرات باألمر اإلداري  .2

في   .3 بحثيةالمشاركة  الدر  طرق  اإلداري    2018-2017سي  اللعام  في   4666باألمر 

27 /9 /2017 . 

الدراسي   .4 للعام  النباتي  المعشب  االداري  2017-2016لجنة    4564ياالمر 

 .   2/10/2016في

الدراسي   .5 للعام  النباتية  الحديقة  اإلداري    2016-2015لجنة  في   7417باألمر 

9/11 /2015 . 

االو .6 لمرحلة  والنفسي  التربوي  االرشاد  الدراسي  لجنة  لعام  باالمر    2019-2018لى 

 . 2018/ 10/ 14في  5496االداري

ا:   الدوراتسادسا

التربوي   .1 التأهل  دورة  في  في   1013اإلداري  باألمر    21/5/2015-4المشاركة 

21 /5 /2015 . 

في   2150باألمر اإلداري    2015/ 25/3-22المشاركة في دورة الصالحية اللغوية  -5 .2

15 /4 /2015 . 

الرابعة   .3 المرحلة  لطلبة  دورة  ل  2017-2016إقامة  البحث  عايد للمشاريع  بنين  طلبة 

 .طعمةن زيدو يسر ، ارشك 

الرابعة   .4 المرحلة  لطلبة  دورة  ه  2018-2017إقامة  لطلبة  البحث  حسين   بةلمشاريع 

 .طيبة محمد خزعلصالح، 

المدربين .5 اعداد  البشرية  ToT  (دورة  التنمية  مجال  في  االول  (المستوى 

بغداد  14بمعدل) في  المنعفدة  التدريبية  مؤسسة  3/2019/ 7-4(ساعة  افيمتها  التي 

يغد جامعة  مع  بالتعاون  للتدريب  االلماني  والبورد  ةالتنمية  للثقافة  اد/كلية العراقة 

 التربية للعلوم الصرقة ابن الهيثم/وحدة التعليم المستمر. 

6.  ( التعليمية  62دورة  للصفوف   )Google Classroom  من -3/ 19للفترة 

20 /3 /2019  . 

( المقامه في قسم علوم الحياه بتاريخ word-excelدوره تنميه المهارات الحاسوبيه ) .7

8-10 /12 /2019 . 
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ا   التقدير و  شكرال: كتب  سابعا

مي للكلية باألمر السيد العميد للمساهمة في خدمة ورفع المستوى العلتقدير من  شكر و .1

 . 2018/ 8/1في   958اإلداري 

و .2 في  شكر  للمشاركة  العميد  السيد  من  الموسومة تقدير  للندوة  التحضيرية  اللجنة 

ي  )التوابل(( في  المختلفة  النباتات  المستخرجة من جذور وسيقان أوراق  وم )النكهات 

 . 4/2017/ 5األربعاء 

و .3 للمشاركة  شكر  العميد  السيد  من  المرحلة تخرج  بحوث  مهرجان  في  تقدير  طلبة 

 . 2017-2016الرابعة/ قسم علوم الحياة العام الدراسي  

 على مراتب متقدمة.بغدادمن السيد الوزير لحصول جامعة تقدير شكر و .4

و .5 )شكر  لمحاضرة  العميد  السيد  من  في  تقدير  بتاريالنباتات  هللا(  خلق    خ عظم 

 الثقافي في قسم علوم الحياة.  ضمن الموسم 2018/ 3/ 19

من  .6 مجموعة  اهداء  في  لجهود  تثمينا  الجامعة  رئيس  مساعد  السيد  من  وتقدير  شكر 

 . 2019/ 9/ 23في 20507/ 10/ 9الكتب العلمية واالنسانية باالمر االداري 

د .7 بعنوان)  بحث  لنشر  الجامعة  رئيس  السيد  من  وتقدير  لثالثة شكر  تشريحية  راسة 

البذور  عاريات  النباتات  من   Cycus revolule,Thuja oreintalis,andانواع 

Cupressus  في مجلةplant archives   . 

بتاريخ  .8 بالنخيل  العناية  حملة  قي  المبذولة  للجهود  العميد  السيد  من  وتقدير  شكر 

19 /11/2019 

التربية   .9 كلية  العميد  السيد  من  وتقدير  تثمينا شكر  الموصل  لجامعة  الصرفة  للعلوم 

   لجهود المبذولة مع التدريسين تبرع الكتب لجامعة المذكورة.

دينار    10 مليون  مبلغ  التدريسين  مع  بالتبرع  لمشاركة  تطوعي  عمل  المساهمةفي   .

 . 2019/ 3/1في   859لطلبة االقسام الداخلية .باالمر االداري 

اعضاء لجنة الحديقة النباتية بمبالغ مالية   .المساهمة في عمل تطوعي المشاركة مع 11

 لشراء االشجار المعمرة مع شراء يذور لزراعتها الغراض الدراسة والبحث .

 

 

 

ا   لندواتا المؤتمرات و : ثامنا
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في   .1 والمشاركة  والبيئة  للزراعة  الثامن  الدولي  -21فترة من  ل ل  الطبيةم  علوالالمؤتمر 

الموسم    12/2017/ 22 البحث  قدم   Anatomical feature ofحيث 

Echhorniacarssipes (Malt.) Solms, Growingin Iraq . 

في بحث دراسة    9/2017/ 20-18السعودية لعلوم الحياة للفترة من    للجمعية  32اللقاء   .2

 . Dianthusتشريحية مقارنة لألجزاء الخضرية لنوعين من الجنس

 . 2017/ 5/4مت في قسم علوم الحياة ية تحضيرية لندوة عملية أق عضو لجن .3

وحضو .4 فحص  ودائرة  الزراعة  وزارة  في  علمية  ندوة  يوم ر  البذور  تصديق 

25 /9 /2016 . 

للعام الدراسي لغايةافي في كلية التربية ابن الهيثم  قندوات ضمن الموسم الث  50حضور .5

 حلقة نقاشبة .  2ورشة و 9وحضور   2019_ 2018

ى حيدر  المشاركة في تقييم بحوث الطلبة المرحلة الرابعة )سجى عادل فاضل،مصطف .6

 سعيد(.  عامرخضر، سارة  ياسكريم، أحمد طه خليل، علي

انا اقرا( في قسم علوم الحياة   –المشاركة في المهرجان الثقافي بعنوان) الجل العراق   .7

 . 4/2019/ 29بتاريخ 

(المنعقد في virtual conference on pure scienceالمشاركه في مؤتمراالول ) .8

 2020لسنه 11-10جامعه القادسيه لفتره من

ذي اقامته جمعيه العلميه صيانه المشاركه في مؤتمر الوراثه والبيئه الدولي السادس ال .9

 2019/ 18/19/12المصادر الوراثيه والبيئيه العراقيه بتاريخ 

واهميتها(بتاريخ  .10 انواعها   .. الداخليه  الزينه  )نباتات  ندوه  اقامه  في  المشاركه 

17 /2 /2020 
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Curriculum Vitae 

Personal information 

Full Name:Basima Mohammed R. Al-Obeidi 

Occupation:University Teaching 

Marital Status: Married 

Email: bassima.alobeidi@yahoo.com 

Higher degrees 

1. Bachelor of Science/Biology/College of Education for Pure 

Sciences (Ibn Al Haitham)/University of Baghdad. For the 

2001/2002 academic year in the top ten. 

2. Master of Science/botany/plant anatomy/ College of 

Education for Pure Sciences (Ibn Al Haitham)/University of 

Baghdad. Year 2015 with a very good rating 

Academic Experience 

Scientific Rating: lecturer 

Teaching the following courses  

1. Teaching of a comparative anatomy (Chordata) for the third 

stage in the Department of Biology/College of Education for 

Pure Sciences (Ibn Al-Haitham). 

2. Teaching biology for the first stage in English in the 

Department of Biology/ College of Education for Pure 

Sciences (Ibn Al-Haitham). 

3. Teaching a plant anatomy for the first stage in the 

Department of Biology/College of Education for Pure 

Sciences (Ibn Al-Haitham). 

4. Supervising a number of graduate students in the biology 

department. 

mailto:bassima.alobeidi@yahoo.com
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Research published in refereed journals  

1. Research published in theJournal of the College of Basic 

Education/University Mustansiriyah 2014, vol. 20 and No 82 

entitled (Effect of the Gibberellin and the leaf extract in the 

growth of Foeniculum vulgare plant). 

2. Research published in the Journal of the College of Basic 

Education/ University Mustansiriyahentitled (Study of the 

Indumentum in the taxa of the Cucrbitaceae family) . 

3. Research published in the Journal of the Collegeof 

Education for Pure Sciences (Ibn Al-Haitham) in 2016, vol. 

29, No. 2 (Anatomical study comparing the papyrus 

Typhadomengensis and ReedPhragmitescommunisplants) . 

4. Research published in the Journal of the 

MadenatAlelemUniversity College 2016, no. 102 entitled (A 

Comparative anatomical study of the vegetative parts of two 

species of Allium genus). 

5. Participates research in the proceedings of the Conference of 

the Saudi Society of biology in 2017 entitled (A comparative 

anatomical study of the vegetative parts of two species of 

Dianthus genus) 

6. Research published in the Journal of the College of Basic 

Education for the year 2017 No. 98 with entitle (A 

comparative anatomical study of the vegetative parts of two 

species of Hibiscus genus) . 

7. Research published at the 8th Conference held in Dubai in 

2017 entitled (Anatomical feature of Eichhorniacarassipes 

(Mart.) Solms). 

8. Research published in Plant Archives for the year 2018 Vol. 

18, No. 2 with entitled (A comparative anatomical study of 

three types of Gymnosperm plants Cycasrevoluta, 

Thujaoreintalisand Cupressussemperviens). 
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9Research puplished in the journal of phrmaceutical 

sciences&Research 2019,vol-11,no(3)-with entiled (Anatomical 

study of the vegetative parts and seeds of vitex agnus-castus 

plant). 

Commissions 

1. The Committee for the identification of prissy students and 

persons with disabilities by administrative order 1719 in 

7/3/2018 . 

2. Laboratory Follow-up Committee by administrative order 

105 at 5/3/2018 . 

3. Participation in research methods for the academic year 

2017-2018 by administrative order 4666 in 27/9/2017 . 

4. Vegetable Herbarium Committee for the academic year 

2016-2017 with administrative order4564 in 2/10/2016 . 

5. Botanical Garden Committee for the academic year 2015-

2016 by administrative order7417 in 9/11/2015. 

Courses 

1. Participation in the educational qualification course 4-

21/5/2015 by administrative order 1013 in 21/5/2015 . 

2. Participation in the language validitycourse 22-25/3/2015 by 

administrative order 2150 in 15/4/2015 . 

3. To establish a course for students of the fourth phase 2016-

2017 for research projects for students  

4. To establish a course for students of the fourth phase 2017-

2018 for research projects for the students. 

Thanks and appreciation  

1. Thanks and appreciation from Dean of College for 

contributing to the service and raising the scientific level of 

the college by administrative order 958 in 8/1/2018. 
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2. Thanks and appreciation from Dean of Collegefor 

participating in the Preparatory Committee for the 

symposium titled (Flavors extracted from the roots and 

stems of different foliage (spices)) at 5/4/2017. 

3. Thanks and appreciation from Dean of College for 

participating in the Research festival graduation students of 

the fourth stage/Biology department 2016-2017. 

4. Thanks and appreciation from Minister for the University of 

Baghdad in advanced ranks. 

5. Thanks and appreciation from Dean of college for lecture 

(plants in the honored of Allah’s creation) on 19/3/2018 in 

the cultural season in the Department of Biology. 

Conferences and seminars 

1. Participation in the Eighth International Conference on 

Agriculture, Environment and medical sciences for the 

period 21-22/12/2017 where the research presented 

(Anatomical feature of Echhorniacarssipes (Malt.) Solms, 

Growing in Iraq) . 

2. The 32nd meeting of the Saudi Society for Biology at the 

period 18-20/9/2017 in the research of (A comparative 

anatomical study of the vegetative parts of two species of 

genousDianthus). 

3. Member of the Preparatory Committee for a practical 

seminar held in the Department of Biology 5/4/2017. 

4. Attending a scientific seminar at the Ministry of Agriculture 

and the Seed Inspection and certification service on 

25/9/2016 . 

5. Attending 10 seminars within the cultural season at Ibn Al-

Haitham College of Education for the academic year 2016-

2017 . 

6. Participation in the evaluation of Students research stage IV. 
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