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 (CV)السيرة الذاتية                                                                       
 العاني الدكتور محمود علي شاهر :  مــاالس                     

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  الحياةعلوم قسم  –كلية التربيه للعلوم الصرفة  -: االنبارجامعة : العمل 

 مدرس :الدرجة العلمية     فسيولوجيا النبات: التخصص  

 قسم علوم الحياة –كلية التربية للعلوم الصرفة  –جامعة االنبار  :العنوان البريدي 
 07905864001: نقال 

 يالبريد االكترون  :mahmoodalshaher@yahoo.com   

 :معلومات شخصية  .2
 عراقية  :     سيةـالجن                 ماديالر  -اآلنبار     :والدة ــمكان ال   
 عراقي    :فرـجواز س                      1691/ 1/2  :  خ الوالدة ــتاري   
                                   ( ةاربع)  4: عدد األطفال                                 متزوج.  :الحالة االجتماعية   

 :ت العلمية لمؤهالا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 6891 العــراق جامعة الموصل البكالوريوس

 8009 العراق جامعة االنبار الماجستير 

 8062 العــراق جامعة االنبار الدكتوراه

 
واألسمـدة العضوية ( DAP) تأثير السمـاد الفوسفاتي   :ان رسالة الماجستيرعنو

داخل بينهمـا في الصفات السايتولوجيـة والمورفولوجية والفسيولوجيـة واإلنتاجيـة لنبـات والت

 .Arachis hypogaea Lفستـق الحقــل 
............................................................................................................................ 

 

   بتراكيز مختلفة من الحديد والزنك على  تأثير تنشيط البذور : هالدكتورا عنوان أطروحة

                نواع من الذرة الصفراءربعة أالحاصل ومكوناته أل, بعض الصفات الفسيولوجية 

 ( Zea mays L. ) 
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

688 قسم علوم الحياة-كلية التربية مساعد باحث

8 

 تدريس الجانب العملي  8009

800 قسم علوم الحياة-كلية التربية مدرس مساعد

9 

 تدريس نظري وعملي 8062

806 قسم علوم الحياة-كلية التربية مدرس

2 

لحد 

 اآلن

 تدريس نظري وعملي

 :لبحثية الخبرات التعليمية واالهتمامات ا: رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 الطفيليات العملي

 فسلجة الحيوان العملي

 العمليوالتحضيرات المجهرية الخلية 

 الوراثة العملي

 البيئة والتلوث العملي

لفترات متفرقة بين 

 8009الى  6888
 علوم الحياة

 علوم الحياة ولحد اآلن 8009 لنبات النظري فسيلوجيا ا

 الخلية العملي
 علوم الحياة 2011 - 2002 الوراثة العملي

 فسيولوجيا النبات العملي
 علوم الحياة ولحد اآلن – 2002 تشريح النبات العملي

الفصل الثاني  (عملي +نظري )بايولوجي عام 
 علوم الحياة 14/2012

 علوم الحياة 2012/2019 ليعم+مورفولوجيا النبات نظري
 (عملي + نظري )النبات العام 

 (نظري )الصحة العامة 
الفصل 

 علوم الحياة 19/2012الثاني

 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 ال يـــــــــــــــــــــــوجـــــــــــد ال يـــــــــــــــــــــــوجـــــــــــد يـــــــــــــــــــــــوجـــــــــــد ال
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   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 1
  دــــــــــوجـــــــــــالي 

     

 :تقييم البحوث. 4
 ـــــــــــدال يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــ

 

 : االهتمامات البحثية . 2
 ولحد اآلن 2011/ 2012االشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة من 

 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
 طبيعة المشاركة تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 ال تـــــــــــــــــوجـــــــد
   

    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

واألسمـدة ( DAP) تأثير السمـاد الفوسفاتي  .1
لمورفولوجية ا العضوية والتداخل بينهمـا في الصفات

 Arachisوالفسيولوجيـة لنبـات فستـق الحقــل 

hypogaea L. 

 المجلة العراقية  
 لدراسات الصحراء 

تم النشر في 
لد الثالث المج

 العدد االول/ 
2011 

2.     
3.     

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   ــــــــــدــــــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــال يــ
   

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 لجنة امتحانية ال تـــــــــــــــــوجـــــــد تـــــــــــــــــوجـــــــدال 

 9002 /9000 

   

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
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 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 ال تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
   

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   ال تـــــــــــــــــوجـــــــد

   

   
 

 

 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..00

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 99

 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

                                 1027   / 4/   5      ::التاريخ التاريخ 
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    ــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــــدال يــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 ال يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــــد تأليف كتب  كتابات عامة

   كتب علوم الحياة والبحوث العلمية وخاصة بحوث النبات والقرآن الكريم  قراءات عامة

 عاما في التحليالت المرضية من خالل العمل في المختبرات االهلية  90لدي خبرة  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 (جيد ) استخدام الكومبيوتر  تطبيقات الحاسوب

 (جيد )االنكليزية  ات األجنبيةــــاللغ

 اتـــــــــــوايــاله
متابعة التطورات العلمية والتقنية في العالم من خالل شبكة االنترنيت والقنوات التلفزيونية 

 والمجالت العلمية العربية والعالمية  


