
  ياسين عبد احمد -السيرة الذاتية  للتدريسي

 ةواالنكليزي ةباللغتين العربي

 معلومات باللغة االنكليزية لمعلومات عامة باللغة العربية  -اوال :
 

  د. بشير حمد عبد هللا  -االسم :
 

Name: Basheer Hamad Abdol Allah 

 -الشهادات:
 .1982بكالوريوس علوم في الزراعة  -1

 .1985ماجستير فسلجة نبات -2

 .1992 دكتوراة فسلجة نبات -3

Certificates:  

1-Bsc in science of field crop  1982 . 

2-M.A. in science of field crop 1985.  

3-   PhD Plant Physiology 1992  

 المناصب التي شغلها 
 .معاون عميد .1
 عميد كلية الزراعة جامعة االنبار وكالة. .2
كلية الزراعة)ممثل  عضو مجلس .3

 التدريسيين(
 مدير تحرير مجلة االنبار للعلوم الزراعية .4

Positions held:  

1. Associate Dean. 

2. Dean of Faculty of Agriculture, Anbar 

University. 

3. Member of the Faculty of Agriculture Council 

(faculty representative) 

4. Chief Editor of Al-Anbar Journal of 

Agricultural Sciences. 

 ثانيا: البحوث
 .بحث منشور 40اكثر من 

Second: Research :   

More than 40 published research. 

 ثالثا : المحاضرات 
 فسلجة نبات دراسات اولية وعليا -1
 مورفولوجيا تشريح نبات -2
 محاصيل زيتية وسكرية -3
 محاصيل علف ومراعي -4
 ادارة مراعي -5
 بيئة نبات -6
 محاصيل بقول -7
 بيئة نباتات صحراوية -8
 منضمات نمو -9

 نبات عام  -10
 تشريح نبات )  دراسات عليا( -11

 

Third : Lectures 

1- Plant Physiology preliminary studies and 

postgraduate 

2. Morphology of anatomy 

3 - Oil and sugar crops 

4 - Feed crops and pastures 

5. Pasture management 

6- Plant environment 

7- Pulses crops 

8- Environment of desert plants 

9 - growth regulator 

10 - General plant 

11 - Anatomy of plants (postgraduate) 

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات
 مؤتمر وندوة في داخل وخارج العراق 11

Fourth :Participation in seminars and conferences 

11 conference and a seminar inside and outside 

Iraq  

 خامسا: اخرى 
 عضوية النقابات 

 عضو في نقابة المهندسين الزراعين
 رابطة التدريسيين الجامعيين

 
 
 

Fifth: Others 

These include: 

 Member of the Association of Agricultural 

Engineers. 

University Lecturers Association. 

 

 



 واالشراف على الدراسات العليااللجان 

طالب ماجستير  31االشراف على اكثر من  .1

 مختلف جامعات العراق ودكتوراة في
تقييم عدة برائات اختراع في الجهاز  .2

 المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
لجنة مناقشة  120المشاركة في اكثر من  .3

طالب ماجستير ودكتوراة في مختلف 
 جامعات العراق.

 
 

Committees and supervision of graduate studies 

1.Supervising more than 31 master and doctoral 

students in different universities in Iraq 

2. Evaluation of several patents in the Central 

Organization for Standardization and Quality 

Control. 

3. Participating in more than 120 discussion 

committees and master's and doctoral students in 

different universities in Iraq. 

 

 


