
 بالعربي 

 السيره الذاتيه

 

 االسم             :       االستاذه الدكتوره سهام توفيق امين عباس احمد الشكرجي 

 االختصاص العام:      الكمياء 

 االختصاص الدقيق :   الكمياء تحليليه

 المرتبه العلميه   :     أستاذ  

15/3/1995تاريخ الحصول  :       

:     عراقيه            الجنسيه  

1947/ 1/7تاريخ الوالده     :        

 مكان الوالده      :     كركوك /العراق

 الحاله االجتماعيه:      متزوجه

 اللغات المجاده    :عربي / تركماني / انجليزي   

 التخصص         : 

( 1971سم الكمياء عام بكالوريوس في الكمياء من )العراق / جامعه بغداد / كليه العلوم / ق – 1  

( 1980ماجستير ودكتوراه من )رومانيا / بلويشت عام  -2  

2/7/1989أستاذ مساعد  -3  

3/1995/ 15أستاذ  -4  

2010/ 1/6الى    2006/ 1/2شغلت منصب عميد كليه العلوم /جامعه تكريت من عام  -5  

1989أستاذ أول في كليه التربيه / جامعه تكريت سنه  -6  

ت بها:الجامعات التي عمل  

1975 –  1971جامعه سليمانيه زز مساعده مختبر كوني من االوائل على دفعتي من  -1  

1980ومنحت شهاده الدكتوراه سنه  1975سافرت الى رومانيا الكمال دراستي في سنه  -2  

عه بجامعه  ثم نقلت الجامعه لمحافظه اربيل في حينها سميت الجام 1982-1980تدريسيه في جامعه السليمانيه من سنه -3

 صالح الدين 



   1992- 1982تدريسيه بجامعه صالح الدين في اربيل من -4

ثم تقاعدت  2014-1992تدريسيه في جامعه تكريت -5  

 نشاطات علميه :

والتحليل االلي والكمياء  قمت بالقاء محاضرات علميه للدراسات االوليه )جميع المراحل الدراسيه(في الكيمياء التحليليه-1

 الال عضويه والكيمياء العضويه

قمت بالقاء محاضرات علميه للدراسات العليا )ماجستير و دكتوراه( في الكيمياء التحليليه المتقدم و التحليل االلي  -2

والكمياء الحراريه  المتقدم والكمياء الضوئيه والكيمياء الكهربائيه والطرق الفصل والبريق الكيميائي والحقن الجرياني 

والتوازن الكيميائي والتوازن االيوني والكروماتوغرافيا ذات االداء العالي والكروماتوغرافيا الغازيه وجميع انواع  

 الغروماتوغرافيا

بحث في جميع مجاالت الكيمياء )الطبيه /االدويه/الزراعه/الصناعه/التلوث)الهواء /التربه/الماء  88نشرت اكثر من  -3

ه المعلبه((في داخل العراق وخارجه  االطعم/  

   1998استاذ االول في مجال البحوث التطبيقيه سنه  -4

   1998اساذ االول في مجال بحوث االدويه سنه  -5

11/2002استاذ االول بجامعه تكريت  -6  

2002استاذ اول للمره الثانيه في كليه التربيه جامعه تكريت سنه  -7  

وبفيالديلفيا/امريكا  2010وبأتالنتا /امريكا عام   2009شاركت في مؤتمرات عالميه في واليه فلوريدا /أمريكا عام    -8

2013     

مؤتمر في الجامعات العراقيه  33وعلى الصعيد العربي شاركت في مؤتمرات باالردن /ليبيا / مغرب /مصر ,وشاركت ب  

1997-1995ريت رئيس لجنه بحوث علميه في جامعه تك  -9  

1999-1997عضو في مجله العلوم الصرفه بجامعه تكريت  -10  

1985عضو في الجمعيه العلميه للكمياء بأنجلترا  -11  

2003-2002ممثل التدريسيين في جامعه تكريت   -12  

   2003-1997عضو شرف في مجلس الجامعه بمنصب استاذ اول   -13

 2004-2003الجامعه  عضو في اللجنه العلميه المركزيه في  -14

 2003-2002عضو في اللجنه المركزيه للترقيات العلميه بجامعه تكريت   -15

 2003رئيسه قسم الكمياء في كليه التربيه /جامعه تكريت  -16

 2006/ 6/ 1الى  1/2/2006عميده كليه العلوم /جامعه تكريت من  -17



 دكتوراه ومستمره في االشراف24طالب من الدراسات العليه ماجستير 50حوالياشرفت على  -18

 2009مرافقه طالب دكتوراه الى ماليزيا الكمال بحثه لمده شهر عام  -19

 2011المشاركه في دوره تدريبيه في التحليل االلي في جامعه قبرص التركيه عام   -20

 80شاركت في مناقشه اكثر من  -21

 جنه في جميع الجامعات العراقيهرساله ماجستير واطروحه دكتوراه بمنصب رئيس لجنه او عضو ل 

 تم ترشيحي لمنحه قطريه للتدرب بأيطاليا  /جامعه كاميرينو  -22

 1995تم تكريمي من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبه حصولي على لقب استاذ  -23

 2002استاذ أول /جامعه تكريت  تم تكريمي من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبه حصولي على لقب -24

/استاذ اول في كليه التربيه مرتان  2002مرات لحصولي على لقب االستاذيه  3تم تكريمي من رئيس جامعه تكريت  -25

 2002و   1989

 تكرمت من نقابة المعلمين في العراق - 26

 12٠/ 2020الى  2017معاون عميد كلية التقنيات الطبيه والصحيه منذ -27

     كلية التقنيات الطبيه والصحيه  في ه سيتدري   -       28

     مستمره -  2017جامعة اوروك من  

 أ.د .سهام توفيق أمين 

 جامعه تكريت / كليه العلوم 

 قسم الكمياء        


