
  السيرة الذاتية  للتدريسين

 ةواالنكليزي ةباللغتين العربي

 معلومات باللغة االنكليزية لمعلومات عامة باللغة العربية  -اوال :
 

 ياس امين محمدد.  -االسم :
 

Name: Yas Ameen Esmaail 

   -الشهادات:
 1982بكالوريوس علوم زراعية 

 1985 ماجستير علوم زراعية
 2013وراة فلسفة في العلوم الزراعية دكت

Certificates: 

 BA. Of agricultural science1982 

 MA. Of agricultural science  1985  

 D.PH.in Of agricultural science 2013 

  -:المناصب التي شغلها 

 
Positions held: 

 

 -:ثانيا: البحوث

  استجابة عدة اصنماف من الذرة الصفراء
 لنقع البذور بالبيريدوكسين

  تاثير مكافحة االدغال والكثافات النباتية
في بعض صفات النمو والحاصل ومكوناته 

 في محصول السمسم
  تاثير عدة مستويات من السماد

النتروجيني في نمو وحاصل اربعة تراكيب 
 الذرة الصفراءوراثية من 

  تاثير معدالت البذار في نمو وحاصل اربعة
 تراكيب وراثية من الشعير

Second: Research: 

• Response of several strains of maize to soak the 

seeds with pyridoxine. 

• Effect of bushes control and plant intensities on 

some traits of growth, yield and its components in 

the sesame . 

• The effect of several levels of nitrogen fertilizer 

on the growth and yield of four genotypes of 

maize 

• Effect of seed rates on the growth and yield of 

four genotypes of barley 

 -:ثالثا : المحاضرات 

 حياتية ادغال 
 مكافحة ادغال 
  فسلجة نبات 
 بيئة نبات 
 محاصيل مراعي وعلف 
 ادارة المراعي الطبيعية 
 تصنيف نبات 

Third : Lectures: 

• Anatomy of the bush 

• Fighting the jungle 

• Plant physiology 

• Plant environment 

• Pasture and feed crops 

• Pasture management 

• Plant classification 

 Fourth :Participation in seminars and conferences :رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات

 

 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 
 -: عضوية النقابات 

  عضو جمعية التدريسين العراقيين 
 عضو نقابة المهندسين الزراعيين 

 
  -:واالشراف على الدراسات العليااللجان 

 .طالب ماجستيراالشراف على 

Fifth: Others 

These include: 

 

  Membership of trade unions: 

 Member of the teachers association of 

Iraqis 

 Member of engineers association of 

agricultural 

Committees and supervision of graduate studies: 

 


