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 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 4 الماجستير 
 1 الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
Caوأمالح  NaClتأثٌرات تداخل  .1

+
منشور فً المجلة   . .Hordeum vulgare Lفً الحاصل ومكوناته والتركٌب الكٌمٌائً لحبوب نبات الشعٌر  ²

 فائزة عزٌز محمود علً        حسٌن صابر محمد علً  .2/مجلد الخامس /عدد  2003األردنٌة للعلوم التطبٌقٌة /العلوم الطبٌة /

Caوأمالح    Naclتأثٌرات تداخل  .2
+
منشور فً مجلة التربٌة والعلم . Hordeum vulgare L . فً بعض الجوانب الفسلجٌة لصنفٌن من الشعٌر ²

 فائزة عزٌز محمود علً        حسٌن صابر محمد علً                  15/2003عدد 1/مجلد

Caوأمالح    Naclتأثٌرات تداخل  .3
+
منشور فً مجلة التربٌة والعلم .  .Hordeum vulgare L ٌن من الشعٌر لصنفالنمو والتركٌب المعدنً فً  ²

 فائزة عزٌز محمود علً        حسٌن صابر محمد علً     .2003/  4-2/ عدد 15/مجلد

 . ( L.  Triticum aestivum)تأثٌر كلورٌد الصودٌوم وأمالح الكالسٌوم والتداخل بٌنهما فً النمو وبعض الجوانب الفسلجٌة لصنفٌن من الحنطة  .4

فائزة عزٌز محمود علً        حسٌن صابر محمد علً    عبدالقادر اسكندر     . 2004خاص بعلوم الحٌاة / 5/ عدد  15مجلة علوم الرافدٌن /مجلد
 حسٌن

منشور فً مجلة التربٌة والعلم /مجلد  لتراكٌز مختلفة من منظم النمو مبوكٌت كلوراٌد . (.Carthamus tinctorius L)استجابة نبات العصفر  .5



 حسٌن صابر محمد علً   2005/ 4/عدد  17

 بً . تأثٌرات تداخل فترات الجفاف ومستوٌات مختلفة من النتروجٌن فً النمو ومحتوى أوراق نبات الحنطة من الكلوروفٌل والبرولٌن والماء النس .6
فائزة عزٌز محمود علً        حسٌن صابر محمد علً                .2005بعلوم الحٌاة /عدد خاص  8/ عدد 16منشور فً مجلة علوم الرافدٌن / مجلد

 فائق علً حسن

 

مجلة التربٌة والعلم .   L.  Triticum aestivum الجهد االلٌلوباثً الوراق السلق والملوحة فً النمو وبعض التاثٌرات الفسلجٌة لنبات الحنطة  .7
 فائزة عزٌز محمود علً        حسٌن صابر محمد علً             فائق علً حسن . 2005,  1, العدد  17,المجلد 

منشور فً مجلة علوم الرافدٌن /   L.  Triticum aestivum تأثٌر الجفاف ومستوٌات من السماد النتروجٌنً فً نمو أصناف من حنطة الخبز .8
 حسٌن صابر محمد علً                                                                 2006خاص بعلوم الحٌاة / 9/ عدد 17مجلد

منشور فً مجلة التربٌة والعلم / المؤتمر العلمً االول لعلوم  . تأثٌر بعض المغذٌات المعدنٌة فً النمو وبعض المتغٌرات الفسلجٌة فً نبات الشعٌر  .9
 حسٌن صابر محمد علً             فرح صبحً صالح     فائزة عزٌز محمود علً       ( .2007الحٌاة عدد خاص )اٌلول 

مقبول للنشر فً وقائع المؤتمر العلمً االول فً كلٌة . دراسة تأثٌر التلوث بالعناصر على القٌمة الغذائٌة لبعض النباتات المزروعة فً مدٌنة الموصل .10
 ٌن صابر محمد علً   ٌحٌى داؤد المشهدانً     خلٌل ابراهٌم بندرحس  31/12/2009فً  26/7/99العلوم /جامعة تكرٌت حسب كتاب القبول المرقم

.     Portulaca oleracea _ تأثٌر السقً بمٌاه مخلفات المجاري على بعض العملٌات الفسلجٌة وتركٌز البروتٌن والكاربوهٌدرات فً نبات البربٌن11
 حسٌن صابر محمد علً                    2011_ 24_ مجلد3عدد  مجلة التربٌة والعلم .

منشر فً وقائع المؤتمر العلمً السابع  .لحبوب نباتات العصفر والحلبة والكزبرة والفالرز   على القٌمة الغذائٌة تأثٌر معاملة التربة بالعناصر الثقٌلة  . 12
داؤد المشهدانً       خلٌل ابراهٌم بندر حسٌن صابر محمد علً    ٌحٌى          2012-7-6تربٌة /جامعة تكرٌت فً فً كلٌة ال  

عدد   مجلة علوم الرافدٌن ..   فً النمو والتركٌب الكٌمٌاوي لحبوب صنفٌن من الحنطة seamino. تأثٌر تراكٌز مختلفة من مستخلص العشب البحري 13
 محمد عوٌد العبٌديعبد العزٌز شٌخو عبد الجبار     حسٌن صابر محمد علً               2012 – 23_ مجلد 1

 مجلة التربٌة والعلم . . دراسة تأثٌر تلوث التربة بتراكٌز مختلفة من الكادمٌوم والرصاص على بعض اإلنزٌمات فً نباتً زهرة الشمس والباقالء _14
 حسٌن صابر محمد علً                     . 2013_ 26_ مجلد1عدد 

 2013_ 26_ مجلد2عدد  على النمو والقٌمة الغذائٌة لصنفٌن من الحنطة الخشنة . مجلة التربٌة والعلم . Kelp 40تأثٌر مستخلص العشب البحري  _15
 عبد العزٌز شٌخو عبد الجبار     حسٌن صابر محمد علً      محمد عوٌد العبٌدي

مجلة  وتركٌز العناصر الثقٌلة فً خمسة انواع من النباتات المزروعة فً محافظة نٌنوى .  تاثٌر نوعٌة مٌاه الري على بعض العملٌات الفسلجٌة -16
 حسٌن صابر محمد علً      غازي فٌصل وسمً           2018_ 27_ مجلد3عدد  التربٌة والعلم .

 العناصر الثقٌلة ب ملوثة بالنامً بترعلى دغل االحلٌان Seamino و  Soluamino  تاثٌر رش مستخلصً العشبٌن البحرٌٌن -17
 حسٌن صابر محمد علً      رؤى عزت فاضل الطائً 

Effect Spraying Two Seaweeds Extract  Soluamino and Seamino on Sorghum halepense are growth in soils polluted 

by heavy metals. Mesopotemia Environmental Journal ,Special Issue F:169-178 , 2018  

النامً بترب ملوثة   Sorghum halepense  تاثٌر استخدام مستخلصً عشبٌن بحرٌٌن على النمو وبعض العملٌات الفسلجٌة لنبات االحلٌان .18
 حسٌن صابر محمد علً      رؤى عزت فاضل الطائً              2018,  5بالمعادن الثقٌلة . مجلة االطروحة للعلوم البٌئٌة ,العدد 

 . 2018,  6مجلة االطروحة للعلوم البٌئٌة ,العدد  . تاثٌر معاملة التربة بالعناصر الثقٌلة على النمو واالستجابة الفسلجٌة لنباتً الحلبة والسبانخ .19
 حسٌن صابر محمد علً      مروة هاشم محمد الجلبً

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  2كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 5/9/2007-4 في الموصل جامعة/ التربية كمية/  الحياة لعموم االول العممي المؤتمر-1
   21/4/2011-20 في كركوك جامعة/ العموم كمية/  الحياة لعموم االول المؤتمر-2
 7/5/2012-6 في تكريت جامعة/ العموم كمية/  الحياة لعموم السابع العممي المؤتمر-3
 8/11/2012-7 في الموصل جامعة/ التربية كمية/  الحياة لعموم الثاني العممي المؤتمر-4



 3/4/2014-2 في تكريت جامعة/ الصرفة لمعموم التربية لكمية الثامن الدولي العممي المؤتمر-5
   Liverpool John Moores جامعة وبمشاركة بابل جامعة/  لمعموم الثاني الدولي العممي المؤتمر-6

 8/3/2018-7 في
 2018/ 4/ 24-23 في العراق كردستان كويا جامعة/  لمعموم  االول الدولي العممي المؤتمر-7
 8/11/2018-7 في الطبية ىولير جامعة/    الرابع الدولي المؤتمر-8
  الصرفة لمعموم التربية كمية/ الموصل جامعة في المقامة( الفعال الجامعي التدريس ىندسة) عمل ورشة في المشاركة-9

 25/3/2019 في الحياة عموم قسم/   
 في المقامة( التعميم جودة ومعايير االستالل كشف برنامج ظل في العممية الترقيات) عمل ورشة في المشاركة-10

 31/3/2019 في المستمر التعميم وحدة/االساسية التربية كمية/ الموصل جامعة
 في لمبنات التربية كمية/ الموصل جامعة في المقامة( Research Gate) العمل ورشة في المشاركة-11

16/4/2019 
 كمية/ الموصل جامعة في المقامة( الحياة عموم في الحديثة االتجاىات) الموسومة العممية الندوة في المشاركة-12

 24/4/2019 في الحياة عموم قسم/ الصرفة لمعموم التربية
 التربية كمية/ الموصل جامعة في المقامة( الحياة عموم في المتعددة الوسائط) الموسوم المعرض في المشاركة-13

 6/5/2019 في الحياة عموم قسم/ الصرفة لمعموم
(  2019-2018 الدراسي لمعام الكميات في الكترونيا االداء تقييم الية) الموسومة العممية الدورة في المشاركة-14

 21/10/2019-20 في الحياة عموم قسم/ الصرفة لمعموم التربية كمية// الموصل جامعة في المقامة
  في الفيزياء قسم/ الصرفة لمعموم التربية كمية// الموصل جامعة في  المقامة الدورة في المشاركة-15
 ( العممية البحوث نشر من االستفادة كيفية) الموسومة 31-30/10/2019

 جامعة في المقامة ( المختبر في المرضية النسجية الخزع تحضير) الموسومة التاىيمية الدورة في المشاركة-16 
 17/12/2019-16 في الحياة عموم قسم/ الصرفة لمعموم التربية كمية// الموصل

 (التخرج بعد ما العممي البحث كتابة اليات) الموسومة التدريبية الدورة في المشاركة-17
 8/12/2019 في الحياة عموم قسم/ الصرفة لمعموم التربية كمية// الموصل جامعة في المقامة

 كتابة اليات) الموسومة التدريبية الدورة في محاصر  والمتابعة والتوظيف التاىيل وحدة نشاطات في المشاركة -18
  في الحياة عموم قسم/ الصرفة لمعموم التربية كمية/ الموصل جامعة في المقامة (التخرج بعد ما العممي البحث

8/12/2019 
 
 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 



 النشاطات العممية األخرى
 
  

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 كتب الشكر
 الكمية أعمار إعادة / عصام. د الكمية عميد السيد من  2003/8/6  في 1075/3/9 .1
 األثاث جرد /لجنة  عصام. د الكمية عميد السيد من 28/10/2003 في  9/3/6109 .2
 الوثائق تدقيق / عصام. د الكمية عميد السيد من  29/3/2004 في  9/3/2072 .3
 ندوة استعدادات وتنفيذ اعمال عصام/. د الكمية عميد السيد من  6/5/2004 في  9/3/2211 .4

 الميدانية التربية
 .األثاث جرد لجنة / عصام. د الكمية عميد السيد من 2004/10/28  في 6109/3/9 .5
 الوثائق تدقيق  / ذنون عبدالواحد. د الكمية عميد السيد من   22/3/2005في  9/3/863 .6
 األثاث جرد لجنة /  ذنون عبدالواحد. د الكمية عميد السيد من  28/6/2005في/  9/3/1167 .7
 المؤتمر في مشاركة ذنون/ عبدالواحد. د الكمية عميد السيد من  8/11/2007  في  9/3/6792 .8

 الحياة لعموم االول العممية
 امتحانيو لجنة  / ذنون عبدالواحد. د الكمية عميد السيد من  3/7/2011 في  9/3/6968 .9

 أجيزة جمب / ذنون عبدالواحد. د الكمية عميد السيد من   1/8/2011 في  9/3/7645 .10
 بغداد من

 رواتب لجنة / ذنون عبدالواحد. د الكمية عميد السيد من  27/5/2012 في  9/3/4776 .11
 لجنة / ذنون عبدالواحد. د الكمية عميد السيد من  28/5/2012 في  9/3/4797 .12

   امتحانيو
 وتقدير شكر  / ذنون عبدالواحد. د الكمية عميد السيد من  3/7/2012 في  9/3/5634 .13
                                       رواتب لجنة  /   اهلل مال ىاني. د الكمية عميد السيد من   3/7/2013 في  9/3/8954 .14
 مؤتمر مشاركة  تكريت/ الصرفة لمعموم التربية كمية عميد السيد من   3/4/2014 .15
  تدقيق لجنة   قيس. د الكمية عميد السيد من  4/7/2018 في 3903 .16
 في  طالبة مناقشة  المجيد عبد عمي. د تكريت جامعة لمبنات التربية كمية عميد السيد من .17



20/12/2018 3757/15/7 
                 طالب مناقشة  المجيد عبد عمي. د تكريت جامعة لمبنات التربية كمية عميد السيد من .18

2836/15/18  
 /لجنة الديوجي ابي. د الجامعة رئيس السيد من  31/12/2018 في 26996/ 9/10 .19

  امتحانية
 العمال عيد في جيود اسماعيل/ قيس. د الكمية عميد السيد من  14/5/2019 في 185 .20
      امتحانية لجنة / خضر احمد. د وكالة الكمية عميد السيد من  7/8/2019 في 3001 .21
 وتنظيم تنظيف /خضر احمد. د وكالة الكمية عميد السيد من  18/11/2019 في 5131 .22

   الدراسية القاعات
 حسين.د    العممي والبحث العالي التعميم وزير السيد من امتنان كتاب  464/ 2 و م .23

 ميمتة انتياء      الشيرستاني
 لمطمبة امتحانية لجنة / اسماعيل قيس. د الكمية عميد السيد من  5/11/2019 في 4754 .24

        العبور
    طالب مناقشة /حسين صالح باسم. د تكريت جامعة لمبنات التربية كمية عميد السيد من .25

 20/2/2020 في 7/15/556
 


