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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  الســــــــــيـــرة الذاتيـــــــــــــــة
 امجد عبد اليادي محمد عمي الحاج زبيرد. أ.

 

 الجــــــــــــــــــــــامعة  :  جامعة الموصل
 المركز:   كمية العموم\المعيد \الكمية 

 الوحدة : قسم عموم الحياة\القسم أو الفرع العممي  
 دكتوراهلحاصل عمييا : شيادة ااخر 

 5/8/2013تاريخ الحصول عمييا : 
 قسم عموم الحياة / كمية العموم / جامعة الموصل الجية المانحة :

 اخر لقب عممي : أستاذ 
 9/12/2020تاريخ الحصول عمييا : 

 عموم الحياة االختصاص العام:
 تقانات حياتية االختصاص الدقيق: 

 1980/ 1/1 العراق بتاريخ موصل ، : الميالدمحل وتاريخ  -1
 الجنسية : عراقي

 الديانة : مسمم
 متزوج  الحالة االجتماعية : -2
  ثالثةعدد االطفال :  -3
 حشمية 44مقاطعة  4/2018دار :    االولي قرب مسجد الشيخ محمد الفالححي العنوان : الموصل /  -4
 07701679696 موبايل : -5
  amjsbio33@uomosul.edu.iqبريد الكتروني :ال -6
 
 :المؤىالت الدراسية -7

 الشيادات: .1
 .1992الدراسة االبتدائية: 

 .1995الدراسة المتوسطة: 
 .1998الدراسة اإلعدادية/الفرع العممي: 

 الشيادة العممية األولية: .2
 .عموم الحياةبكالوريوس عموم اختصاص 

 .2002/تموز/1 تاريخ التخرج:
 كمية العموم/قسم عموم الحياة/ جامعة الموصلالعراق/جية منح الشيادة: 

 الشيادة العممية العميا: .3
 2005/ قسم عموم الحياة / كمية العموم / جامعة الموصل  سنة  عمم النبات / زراعة انسجة نباتيةماجستير  . أ

. 

 

mailto:amjsbio33@uomosul.edu.iq
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السمفانيل أمايد في استحداث كالس سيقان نبات  دور بعض منظمات النمو القياسية مع مركبعنوان الرسالة: 
     وتكوين المعمقات الخموية .Prunus amygdalus Batschالموز 

 2013سنة / قسم عموم الحياة / كمية العموم / جامعة الموصل تقانات حياتية/ النباتعمم  دكتوراه . ب
الناتجة من انسجتو  rol-genesبمجموعة  .Daucus carota Lاحتفاظ نباتات الجزر عنوان االطروحة : 

 Agrobacterium rhizogenes R1601 المحولة وراثيًا ببكتريا
  الخبرات االكاديمية : -8

 اواًل: )الدراسات االولية(
/ 10/ 7 – 2006/  1/  29/ كمية العموم / جامعة الموصل لمفترة من  الحياة*  مدرس مساعد في قسم عموم 

 . العممي التضاد الحياتي،  العممي ت الحياتيةنااالتق،  مجة النبات العمميفسساىم في تدريس مواضيع ،  2009
 .نفس المواد، ساىم في تدريس 6/11/2017ولحد  2009/ 10/  8لمفترة من في نفس القسم مدرس  * 

ولحد االن، وساىم في تدريس فسمجة النبات النظري  7/11/2017* أستاذ مساعد في نفس القسم من تاريخ 
 ، عمم الخمية النظري والعممي، التقانات الحياتية النظري والعمميوالعممي

 )الدراسات العميا( ثانيًا:
 ،االيض الثانوي، ساىم في تدريس 9/12/2020ولحد  7/11/2017* أستاذ مساعد في نفس القسم من تاريخ 

 زراعة االنسجة النباتية والتقانات الحياتية
ولحد االن، ساىم في تدريس االيض الثانوي، زراعة االنسجة  9/12/2020نفس القسم من تاريخ  * أستاذ في

 النباتية والتقانات الحياتية، فسمجة النبات المتقدم
 
 المجان والجمعيات العممية : -9
 

 المجنة أو الجمعية نوع العضوية التاريخ

  لجان جرد االجيزة واالثاث عضو 2006-2008

 عضو المجنة التحضيرية 2008-2009
 

-22ؤتمر العممي االول لعموم الحياة الم
23/4/2009 

 عممي الثاني الدولي لعموم الحياةالمؤتمر ال  عضو لجنة سكرتارية المؤتمر  2011
16-17/11/2011  

 لجنتي االعالم والمتابعة في القسم عضو 2014

 لجنة استالم االجيزة في الكمية عضو 2014

ة العممية الثالثة في المجنة المالية لمندو  رئيس المجنة 2018
 2/5/2018القسم المنعقدة بتاريخ 

 لمقسم  الثالث لجنة وقائع المؤتمر العممي رئيس المجنة 2018
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المجنة االدارية والمتابعة في الندوة العممية  رئيسا 2019
 3لقسم عموم الحياة والمنعقدة بتاريخ 

 2019نيسان 
 الرابعةمناقشة مشاريع تخرج المرحمة  عضوا 2017-2021

 عضو المجنة االلكترونية لالمتحانات عضواً  2019-2021
 والمجنة االمتحانية

 عضو لجنة االمتحان الشامل عضواً  2020

 
والتخويل بميام متابعة  ولحد االن 15/5/208. المجان الدائمة : عضو لجنة ىيئة تحرير مجمة عموم الرافدين منذ 10

 2019-2018ل العممي البحوث وتدقيقيا عمى برنامج االستال 
 

 المؤتمرات: -11
 العنوان نوع المشاركة ومحل انعقادىا التاريخ

22-23/4/2009 
 

 القاء بحث  بعنوان 
( في Adenine sulfateتأثير تراكيز من كبريتات األدنين )

 Coriandrum استحداث الكالس والتمايز من قطع نبات الكزبرة
sativum L.  

وم الحياة المؤتمر العممي االول لعم
22-23/4/2009  

2011 

 بعنوان بحثالقاء 
من  Riالمحمولة عمى بالزميدات  T-DNAانتقال جينات 

بوساطة  Agrobacterium rhizogenes R1601بكتريا
 Daucusالحقن المباشر والزراعة المرافقة الى أنسجة الجزر 

carota L.  ًوتكوين مزارع الجذور الشعرية المحورة وراثيا 

العممي الدولي االول لميندسة المؤتمر 
 24/11/2011-23الوراثية 

معيد اليندسة الوراثية / جامعة بغداد / 
 بغداد

 مشارك 2012

المؤتمر الوطني االول الشامل 
 لمنانوتكنولوجي

25 /12 /2012 
 الجامعة التكنولوجية / بغداد 

 مشارك 2013

المؤتمر العممي السنوي السادس 
 )الدولي الثاني(

7-8 /5 /2013 
 كمية التربية االساسية / جامعة الموصل

2013 
 القاء بحث بعنوان

 المعمقات كالس من .Daucus carota L الجزر نباتات انتاج
 الخموية

المؤتمر العممي الدولي االول لمتقنيات 
 االحيائية التطبيقية

 2013/ تشرين االول /  30-31
مركز بحوث التقنيات االحيائية / جامعة 

 / بغدادالنيرين 
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223-
24/4/2018 

 مشارك
 المؤتمر الدولي لمعموم التطبيقية والنقية

 جامعة كويا/ كردستان العراق

 مشارك 2-3/5/2018
مؤتمر النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة 

 السادس وتطبيقاتو 
 الجامعة التكنولوجية / بغداد

تشرين  25 -24
 2018االول 

ٌ يؤحًر انكًٍٍاء انزانذ بعُىا مشارك
 ))انكًٍٍاء حساهى فً َهضت انًجخًع((

تشرين  21-22
 2018الثاني 

 القاء بحث بعنوان 

من كالس  Lupinus albusتماٌز نباتات الترمس االبٌض 
 السٌقان تحت الفلقٌة لبادراتها 

 نعهىو انحٍاة انزانذانًؤحًر انعهًً 

 ))بحوث عموم الحياة ابداع واصالة((

تشرين  28-29
 2018الثاني 

 اركمش
انًؤحًر انعهًً انذوري انخاسع ))انىالع 

انًائً وححمٍك حاجاث انعراق 
 انخًُىٌت((

 

28-29/12/2019 

 

 القاء بحث بعنوان
دور الجزيئات النانوية ألوكسيد الزنك في انبات ونمو بادرات 

تحت تأثير الشد    .Cicer aetinum  Lنبات الحمص
 المائي.

انًُعمذ فً جًهىرٌت يصر  ًؤحًران
 نعربٍتا

 6th ICBE International 
Conference of Biotechnology 

, Environment and 
Engineering Sciences 

 
 الندوات العممية -12

 العنوان نوع المشاركة ومحل انعقادىا التاريخ

 ندوة عموم الحياة االولى  مشارك 2012

 مشارك 7/3/2018
 الندوة العممية الثانية

مدينة الموصل واثره عمى الحياة المنعقدة في كمية التموث البيئي في 
 التربية االساسية/ جامعة الموصل

 مشارك 14/3/2018
قسم المنعقدة في  الندوة الموسومة)افات الحنطة بين الواقع والطموح(

 وقاية النبات/ كمية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل

 مشارك 16/4/2018
المنعقدة في كمية التربية االساسية/ قسم  الندوة العممية الموسعة الرابعة

 العموم 

 مشارك ورئيس المجنة المالية  2/5/2018
والمنعقدة  الكائنات الحية الداخمة الى العراقبعنوان  الندوة العممية الثانية

 / كمية العموم/ جامعة الموصلةقسم عموم الحيافي 

 مشارك 17/12/2018
لمستقبل( المنعقدة في قسم ندوة ) الطاقة الشمسية، الحاضر وا

 العموم/كمية التربية االساسية 

 ندوة الكيرباء والمنعقدة في المدرج التابع لكمية العموم / جامعة الموصل مشارك 16/1/2019
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 مشارك 27/2/2019
الندوة )تعزيز الوعي المجتمعي لدور واىمية الكيمياء في التنمية 

 مية العموم/ جامعة الموصلوالتطوير( المنعقد في قسم الكيمياء / ك

3/4/2019 
مشارك ورئيس المجنة االدارية 

 والمتابعة واالستقبال
الندوة العممية الثالثة لقسم عموم الحياة /كمية العموم بعنوان )تطبيقات 

 البايولوجي الجزيئي في عموم الحياة(

تي اقيمت في كمية الندوة العممية )االمراض المحمولة بالغذاء والماء( وال مشارك 4/3/2019
 الطب البيطري

 
 ورش العمل : -13

 العنوان نوع المشاركة ومحل انعقادىا التاريخ

  مشارك 2018
مخاطر التموث الصناعي في مدينة الموصل والتي اقيمت في كمية عموم 

 البيئة وتقاناتيا

 أسس البحث العممي والنشر في المجالت العالمية الرصينة مشارك 2019

 ورشة نظام المقررات ركمشا 2019

 مشارك 2019
المؤشرا ت البايولوجية التي يمكن استخداميا لمراقبة النظم البيئية 

 وصحة المجتمع

 الفيزياء الحياتية وتطبيقاتيا مشارك 2019

 Covid-19: Talking the novel coronavirus مشارك 2020

 Covi-19 impact on infection control, preparedness مشارك 2020

and cancer patients 

 Infection prevention and control (IPC) for novel مشارك  2020

coronavirus (Covid-19) 

 مشارك 2020
Covid-19: Operational planning guidelines and 

covid-19 partners platform to support country 

preparedness and response 

 الصحة والسالمة المهنية التنفسية مشارك 2020

 Covid-19: Talking the novel coronavirus مشارك 2020
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 التدريب: -14
 2006التدريس  وصالحية دورة طرائق -1
 2006اختبار صالحية التدريس  -2
 2008دورة كفاءة الحاسبة لمترقية  -3
 2008دورة طرائق التدريس لمترقية العممية  -4
 2018 دورة سالمة المغة العربية -5
 
 كتب الشكر : -51

 المناسبة رقم وتارٌخ الكتاب الجهة

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً االول لعلوم الحٌاة 72/4/7882فً   5085

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 ول لعلوم الحٌاةتحضٌرات المؤتمر العلمً اال 72/4/7882فً   5081

 اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً االول لعلوم الحٌاة 7/0/7882فً  2/58/57454 جامعة الموصل / مكتب رئيس الجامعة

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 سكرتارٌة المؤتمر الثانً لعلوم الحٌاة 18/55/7855فً  2665

 جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب
 العميد

 71/57/7852االلتزام بالدوام ٌوم  58/5/7850فً  777

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 رئيس قسم عموم الحياة

 7850-7852الجهود المبذولة فً التدرٌس واللجان للفصل الدراسً االول  75/5/7850فً  26

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 ضنة الى زراعة االنسجة النباتٌة والعمل بهااادة الحاع 50/4/7850فً  7120

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 طالبة فً المرحلة الثانٌةلغش مسك وتوثٌق حالة  

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 لجنة مطبوعات الندوة العلمٌة الثانٌة لقسم علوم الحٌاة 15/1/7850فً  1165

معة الموصل / كمية العموم / مكتب جا
 مساعد رئيس الجامعة لمشؤون االدارية

 74/5/7852فً  2/58/5048
  77-75الجهود المبذولة فً المؤتمر العلمً الثالث  لعلوم الحٌاة 

 وعلى اصدار االعداد الخاصة ببحوث المؤتمر  7850تشرٌن الثانً 

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 للحصول على براءة االختراع 78/7/7852فً  251

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 75/4/7852فً  7562
 للجهود المبذولة فً ندوة القسم ))تطبٌقات الباٌولوجً الجزٌئً فً 

 علوم الحٌاة((

وزارة التعميم العالي والبحث العممي/ مكتب 
 الوزير

 ً مجال البحوث العلمٌة او االتقان االداري فً الجامعةللجهود ف 52/2/7855فً  6/524م، 
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جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 تأهٌل حاضنة زراعة االنسجة النباتٌة 54/5/7878فً  141

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 اعداد ورشة عمل تعرٌفٌة بمجلة علوم الرافدٌن 2/5/7878فً  564

 للجهود العلمٌة المبذولة والحصول على براءة اختراع 71/7/7878فً  2/58/4514 موصل / مكتب رئيس الجامعةجامعة ال

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 حضور ندوة 56/57/7852فً  2220

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 معةللجهود فً حملة التنظٌف فً الجا  1/5/7878فً  56

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 للجهود المبذولة فً الممارسة المٌدانٌة فً منطقة حً الشفاء 1/55/7852فً  6100

وزارة التعميم العالي والبحث العممي/ مكتب 
 الوزير

 للجهود المبذولة فً العملٌة التعلٌمٌة فً الجامعة 6/1/7878فً  780/  7م، 

العالي والبحث العممي/ مكتب وزارة التعميم 
 الوزير

 للجهود المبذولة فً العملٌة التعلٌمٌة فً الجامعة 55/0/7878فً  117/  7م، 

 لمجيود المبذولة خالل مدة فايروس كورونا  7/2/7878فً  0228/ 2/58 جامعة الموصل / مكتب رئيس الجامعة
جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 

 العميد
 المجنة االمتحانية 52/2/7878فً  7118

 عن التبرع بنسخ من الكاتب العممي المؤلف من قبمي 51/58/7852فً  7744 جامعة الموصل/ المكتبة المركزية
جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 

 العميد
 العمل خالل جائحة كورونا 18/57/7878فً  4248

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

المشاركة في ورشة البنك المركزي العراقي/ فرع  56/57/7852ً ف 2220
 الموصل

جامعة الموصل / كمية العموم / مكتب 
 العميد

 المشاركة في حممة تنظيف كمية العموم  1/5/7878فً  56

وزارة التعميم العالي والبحث العممي/ مكتب 
 الوزير

اقي )عن براءة االختراع( الفوز بجائزة يوم العمم العر  71/6/7875فً  7/5851م و
 2020لسنة 

الفوز بجائزة يوم العمم العراقي )عن براءة االختراع(  70/2/7875فً  2/58/55012 جامعة الموصل / مكتب رئيس الجامعة
 2020لسنة 

/  الزراعة والغاباتجامعة الموصل / كمية 
 مكتب العميد

 الدكتوراهالمشاركة في لجنة مناقشة طالب  72/6/7875فً  1/2/2617

وزارة التعميم العالي والبحث العممي/ مكتب 
 الوزير

 2021-2020الجيود المبذولة في  56/0/7875فً  5116/ 6م و 

 2021-2020الجيود المبذولة في  52/0/7875فً  2/58/51188 جامعة الموصل / مكتب رئيس الجامعة
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 :  المنشورة البحوث -16

 عنوان البحث التسمسل
، مجمة )سكوباس

أجنبية، محمية(/ 
 مؤتمر

 سنة النشر
أسماء المشاركين في البحث )مع ذكر 

 البمد لمباحث المشارك(

1 

حارٍر انخذاخم بٍٍ يُظًاث     انًُى 

ويركب انسهفاٍَم اياٌذ فً حكىٌٍ كانس 

انسٍماٌ وانًعهماث انخهىٌت فً َباحاث 

 انهىز.

 2006 مجمة / محمية

 امجد عبد اليادي محمد )العراق(
د. عبد المطمب سيد محمد أ.

 )العراق(
 

2 

حأرٍر حراكٍس يخخهفت يٍ َخراث االيىٍَىو 

وَخراث انبىحاسٍىو فً   ًَى وحًاٌس 

 Lactuca  )  (     كانس َباث انخس

sativa L.ًٍُويحخىاِ انبروح 

 2007 مجمة / محمية
 امجد عبد اليادي محمد )العراق(

 

3 

عسل وحشخٍص وحُمٍت جسئٍت الَسٌى 

ي هٍذروفىنٍج سُزخٍس  يٍ كانس انذا

انسٍماٌ ححج انفهمٍت نُباث 

 (.Lactuca sativa Lانخس)

 2008 مجمة/ محمية

 امجد عبد اليادي محمد )العراق(
 أ.د. ساجدة عزيز عبود )العراق(

 د. حكمت مصطفى مسيب )جامعة كويا(
 

4 

تأثير تراكيز من    كبريتات األدنين 

(Adenine sulfate في استحداث )

 الكالس والتمايز من قطع نبات الكزبرة

Coriandrum sativum L. 

 2009 مؤتمر / محمي
 امجد عبد اليادي محمد)العراق(

 رنا طارق يحيى)العراق(
 فراس حميد خضير)العراق(

5 

المحمولة عمى  T-DNAانتقال جينات 

من  Riبالزميدات 

 Agrobacteriumبكتريا

rhizogenes R1601  بوساطة الحقن

شر والزراعة المرافقة الى أنسجة المبا

وتكوين  .Daucus carota Lالجزر 

 مزارع الجذور الشعرية المحورة وراثياً 

 2012 مجمة / محمية
 امجد عبد اليادي محمد)العراق(
 أ.د. مزاحم قاسم المالح)العراق(
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6 

Determination of β-carotene 

in Carrot (Daucus carota L.) 

Plants Regenerated from 

Stems Callus  

 امجد عبد اليادي محمد)العراق( 2013 مجمة / محمية
 أ.د. مزاحم قاسم المالح)العراق(

7 

في  rol Cو  rol Bالكشف عن جينات 

انسجة الكالس المشتق من تحضين 

 Daucusالمعمقات الخموية لمجزر )

carota L. مع )pRi  

 امجد عبد اليادي محمد)العراق( 2013 مجمة / محمية
 أ.د. مزاحم قاسم المالح)العراق(

8  

A Novel Step To Transfer 

Transgenic Callus Primordia 

of Carrot, Embedded in Agar 

Droplets  

 امجد عبد اليادي محمد)العراق(  2014 مجمة/ اجنبية 
  أ.د. مزاحم قاسم المالح)العراق(

9 

 )   (انتاج نباتات الطماطم

Lycopersicon 

esculetumالمحولة وراثيا باستخدام 

من بكتريا  C58C1ساللة 

Agrobacterium tumefaciens 

 2015 مجمة / اجنبية
 امجد عبد اليادي محمد)العراق(

 د. نيال عزت جمعة 
 جاسم محمد ياسين

10 

 Lupinusتماٌز نباتات الترمس االبٌض 

albus  من كالس السٌقان تحت الفلقٌة

 لبادراتها

 

 وقائع المؤتمر /
 محمي

2018 

 امجد عبد اليادي محمد
 د. رنا طارق يحيى

 
 
 

11 

Genetic transformation of 

Nigella sativa L. plants with 

Agrobacterium rhizogenes 35S 

GUS R1000 and estimation of 

Thymoquinone level in 

Plant 

archives 
 )سكوبس(

2020 
 عبد اليادي محمد امجد

 د. حكمت مصطفى مسيب
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transformed hairy roots 

cultures 

12 
دور الجزيئات النانوية ألوكسيد الزنك في انبات 

 Cicerونمو بادرات نبات الحمص

arietinum  L.   .تحت تأثير الشد المائي 

The 

Proceeding of 

6
th

 ICBE     

International 

Conference of 

Biotechnology 

, 

Environment 

and 

Engineering 

Sciences 

 )مؤتمر عربي(

2020 
 امجد عبد اليادي محمد

 د. رنا طارق يحيى
 

13 

Uptake of Copper Oxide 

Nanoparticles by Different 

Tissues of Fenugreek 

(Trigonella foenum-graecum 

L.) Plant 

Plant 

archives 
 )سكوبس(

 امجد عبد اليادي محمد 2020
 

14 

Efficiency the hairy roots of 

radish (Raphanus sativus) 

plant which genetic 

transformed by 

Agrobacterium rhizogenes 

ATCC15834 for anthocyanin 

production 

 

Eurasian 

journal of 

Biosciences 

 )سكوبس(
 امجد عبد اليادي محمد 2020

 

15 
The role of hairy roots as a 

biological agent in 

phytoremediation  

مجمة عموم 
 الرافدين
 )عراقية(

2020 

 امجد عبد اليادي محمد
 د. رائد سالم الصفار
 د. اويس موفق حامد

 

16 

Genetic transformation of 

broccoli (Brassica oleracea 

var. italica) plant by plasmids 

of A. rhizogenes R1601 and 

their molecular detection 

Biochemical 

and Cellular 

Archives 

 )سكوبس(
2020 

 امجد عبد اليادي محمد
 صفوان جاسم سمطان

17 
 Brassicaاخالف َباحاث انبروكهً

oleracea var. italica) )  يٍ حًاٌس

 كانس انسٍماٌ ححج انفهمٍت  نبادراحها

مجمة عموم 
 الرافدين
 )عراقية(

2020 
 امجد عبد اليادي محمد
 صفوان جاسم سمطان

18 

Microbacterium sp. AJ-Z. 

isolated from the root nodules 

of fenugreek (Trigonella 

foenum-graecum) 

 

Biochemical 

and Cellular 

Archives 

 )سكوبس(

2021 
 امجد عبد اليادي محمد

 زيد تحسين عمي

 بروحىكىل اَخاس َباحاث انجسر انًعذنت جٍٍُا   انكخب انًؤنفت: - 17

 حعضٍذ انبحىد: -18
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 (8انعذد )

 (15) حمٍٍى بحىد: -19

 االشراف عهى انذراساث االونٍت: -20

 (العمٌد8العدد )

 االشراف عهى انذراساث انعهٍا: -21

 (4العدد )
 براءات االختراع  -22

 م المالح بعنوان: الحصول عمى براءة االختراع باالشتراك مع د. مزاحم قاس

 Agrobacterium rhizogenes R1601طريقة جديدة في التعديل الوراثي لنباتات الجزر بوساطة الناقل 

New Method For Genetic Transformation of Carrot, Daucus carota L. Plants via 
Agrobacterium rhizogenes R1601 

 :التقويم العممي لمرسائل واالطاريح -23

تحت اوساط   Safflower (Carthamus tinctorius L.))) انتاج نباتات العصفر  رسالة الماجستير الموسومةتقييم  -1
 مختلفة من زراعة االنسجة(( 

المحولة وراثياً  .Cucumis melo L)) دراسة مظهرية وتشريحية مقارنة لنباتات البطيخ  رسالة الماجستير الموسومةتقييم  -2
 واالعتيادية والتقدير الكمي والنوعي للمركبات الفينولية((  Agrobacterium tumefaciensببكتريا 

 على وتأثيرها لحمصا لنبات االليلوباثية الخصائصبعض  دراسة)) رسالة الماجستير الموسومةتقييم  -3
 .((الحنطة ونمو إنبات

 

 لجان مناقشة طمبة الدراسات العميا: -24
 (6العدد )

 مختبرية او معممية تحميالت او اختبارات اجراء او والحقمية الميدانية الزيارات في المشاركة  -25
 

 

 اماكن الزيارات واماكن اجراء التحميالت التاريخ  وع المشاركةن ت
 موصل / حي الشفاء بالجانب االيمن 16/10/2019 ممارسة ميدانية .1
 موصل / حي المطاحن بالجانب االيمن 15/1/2020 ممارسة ميدانية .2
 كمية العموم 7878\5\1 حممة تنظيف كمية العموم .3
 جامعة الموصل 7878\5\72 حممة تشجر المميون شجرة 4
سفرة عممية الى معمل االلبان ومركز تصديق  1/55/7852 سفرة عممية 5

 البذور في حي الميندسين


