
 السيرة الذاتية  للتدريسين

 باللغتين العربية واالنكليزية

 معلومات باللغة االنكليزية لمعلومات عامة باللغة العربية  -اوال :

 

 بشرى شاكر جاسم محمد -االسم :

 

Name: Bushra Shaker Jassim Mohammad  

 -الشهادات:

 1987 العراق بغدادجامعة     البكالوريوس

 2011 العراق االنبارجامعة        الماجستير 

 2016 العراق  بغدادجامعة  الدكتوراه

 

 

Certificates: 

2016 Iraq  Baghdad Doctorate  

2011 Iraq Anbar Master 

1987 Iraq Baghdad Bachelor 

 

 

 المناصب التي شغلها 

 

 اليوجد

 

Positions held 

Nothing  

 ثانيا: البحوث

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 Arichis hypoaeaاستجابة فستق الحقل 

L.لمواعيد الزراعة 
مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية

بحث 
 مشترك

2011 

مقارنة نمو وانتاج تراكيب وراثية من 
 محصول فستق الحقل 

المجلة العراقية لدراسات 
 الصحراء

بحث 
 مشترك

2012 

الزراعة العراقية  مجلة تحفيز بذور الحنطة لتحمل الجفاف 
 )البحثية(

بحث 
 مشترك

2017 

تحفيز بذور الحنطة لتحسين كفاءة استعمال 
 الماء تحت مستويات رطوبة مختلفة

مجلة االنبار للعلوم 
 الزراعية

بحث 
 مشترك

2015 

دور التكامل بين مبيدات االدغال ومعدالت 
 البذار في مكافحة ادغال الحنطة 

مجلة االنبار للعلوم 
 الزراعية 

بحث 
 مشترك

2017 

 

 

Second: Research 

Title of Rsearch Journal Feature Year 

Comparison of Growth 

and Productivity of 

Groundnut Genotypes 

Iraqi journal 

of desert 

studies  

Shared 

Search 
2012 

Response of peanut 

to different 

sowing date 

Al-Anbar 

journalof 

agricultural 

sciences 

Shared 

Search 
2011 

Seed priming wheat 

Triticum aestivum 

L.to improve water 

use efficiency 

under different 

moisture levels 

Al-Anbar 

journalof 

agricultural 

sciences 

Shared 

Search 
2015 

Wheat Seed priming for 

drought tolerance   

Iraqi 

Agricultural 

Journal 

Shared 

Search 2017 

Role of the 

combined between 

herbicides and 

different seed 

rates weed control 

in wheat  

Al-Anbar 

journalof 

agricultural 

sciences 

Shared 

Search  
2017 

 



 ثالثا : المحاضرات 

 الفصل/السنة اسم المادة

 2015/2016 النبات العام

 2015/2016 محاصيل بقولية

 2016/2017 منظمات نمو النبات

 2016/2017 تربية وتحسين نبات

  2018/ 2017فسلجة محاصيل                  

 

Third : Lectures 

2015-2016 General plant 

2015-2016 Legume Crops 

2016-2017 Growth regulater of plant 

2016-2017 Breeding plant 

2017-2018 Plant physiology 

 

 

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات 

العراقية وزارة الزراعة  المؤتمر العلمي األول لمكافحة التصحر
 /بغداد

 والقاء نشر بحث 18-19/10/2017

 

Fourth :Participation in seminars and conferences 

Publish a 

search 

Ministry of 

Agriculture 
18-19 /10 

2017 

The first 

scientific 

conference of 

the Combat 

Desertification 

 

 

 خامسا: اخرى 

 وتشمل :

 

 عضوية النقابات 

 نقابة المهندسين الزراعيين 

 

 

 الدراسات العليااللجان واالشراف على 

 اليوجد

Fifth: Others 

These include: 

 

  Membership of trade unions 

 

 

Committees and supervision of graduate studies 

  


