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البحوث المنشورة
Rashed,J.H.;M.K.AL-Mallah;M.R.Davey and E.c. Cocking 1990. Root hair
protoplast of Lotus corniculatus express their totipotency . plant cell Repts
,Vol8,565-569.
النعٌمً،عبد هللا نجم ،رشٌد،جمٌلة هزاع ()9111استحداث الكالس من بادرات فول الصوٌا Glucine
 max L.لصنفً  William,Waber84مجلة التربٌة والعلم ،العدد(36-36:)63
رشٌد،جمٌلة هزاع،صالح،شفاء مهدي()9111استحداث مزارع الكالس من سٌقان واوراق نبات السلق
 Beta Vulgaris Var Cilcaمجلة التربٌة والعلم العدد(22-93 :)61
رشٌد،جمٌلة هزاع(،)2666زراعة انسجة الحبة السوداء  Nigella Sativaخارج الجسم الحً .مجلة
التربٌة والعلم العدد(62-22:)63
البٌاتً.جمٌلة هزاع،محمد.عبد المطلب سٌد()2663مشتقات من التراٌزوالت محضرة مختبرٌا بدال
من الساٌتوكاٌننات القٌاسٌة فً استحداث ونمو الخالٌا المفردة والمعلقات الخلوٌة لنبات الخس
( )Lactuca sativa L.مجلة علوم الرافدٌن المجلد ( )93العدد (.222-296:)3
رشٌد،جمٌلة هزاع .قاسم.وجدان سالم()2663تاثٌر الصدمة الكهربائٌة فً تحفٌز انقسامات المزارع
الخلوٌة المشتقة من كالس سٌقان تحت الفلقٌة لنباتات وهرة الشمس والمزروعة فً قطرات االكار
المتعددة مجلة التربٌة والعلم /المجلد ()92العدد(21-92)6
رشٌد،جمٌلة هزاع .قاسم.وجدان سالم()2663دور المعاملة الحرارٌة فً تحفٌز االنقسام الخلوي
وتكوٌن الكالس من زراعة المعلقات الخلوٌة لنباتات زهرة الشمس Helianthus annusفً قطرات
االكار مجلة زراعة الرافدٌن المجلد()66العدد()2

زٌدان.سهلة محمد ،رشٌد .جمٌلة هزاع ،النعمة،قتٌبة شعٌب )2663(.
تعرٌض المعلقات الخلوٌة المشتقة من كالس سٌقان فول الصوٌا للمعاملة الكهربائٌة او مزجها مع
بالزمٌدات  Riفً تكوٌن الكالس فً قطرات االكار المتعددة مجلة التربٌة والعلم ،المجلد ()92
العدد(12-26:)6
رشٌد ،جمٌلة هزاع.قاسم .وجدان صالح ()2663دور المعاملة الحرارٌة فً تحفٌز االنقسام الخلوي
وتكوٌن الكالس من زراعة المعلقات الخلوٌة لنباتات زهرة الشمس  Helianthus annus L.فً
قطرات االكار مجلة زراعة الرافدٌن المجلد( )66العدد(21-22:)2
زٌدان.سهلة محمد،رشٌد،جمٌلة هزاع .النعمة.قتٌبة شعٌب()2662تكوٌن نباتات القرنفل من الكالس
المشتق من زراعة المعلقات الخلوٌة بطرٌقة الطمر من قطرات االكار المتعددة  .مجلة التربٌة والعلم
،المجلد( )91العدد(26-23:)9
عبد المطلب سٌد محمد،جمٌلة هزاع رشٌد البٌاتً ( )2662االقصى ساٌتوكاٌننٌات محضرة مختبرٌا
بدٌال ناجحا عن القٌاسٌة فً استحداث مزارع الكالس والمعلقات الخلوٌة لنبات الخس براءة اختراع
رقم  6226الجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة  /قسم الملكٌة الصناعٌة  /العراق.
رشٌد ،جمٌلة هزاع .زٌدان.سهلة محمد()2699تاثٌر تعرٌض المعلقات الخلوٌة المشتقة من كالس
سٌقان القرنفل  Dianthus caryophyllusفً االنقسامات الخلوٌة وتكوٌن بادئات الكالس بطمرها
فً قطرات االكار المتعددة وقائع المؤتمر العلمً الثانً لعلوم الحٌاة/كلٌة العلوم/جامعة الموصل -93
92تشرٌن الثانً ( )2699ص26-96:
زٌدان.سهلة محمد.رشٌد ،جمٌلة هزاع)2696(.مزارع الكالس المشتقة من المعلقات الخلوٌة المعاملة
كهربائٌا لنباتات القرنفل  Dianthus caryophyllus L.والمطمورة فً قطرات االكار تعبر عن
طاقتها الكامنة مجلة مركز بحوث التقنٌات االحٌائٌة المجلد ()2العدد(.62-62:)2
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Rasheed,J.H. ;AL-Rathy,F.H. ;and Zeadan,S.M.(2014) variation of stem
anatomy of cabbage seedlings Brassica oleracea L. seedlings produced from
heat shock callus tissue Australian journal of basic and applied sciences

Rasheed,J.H. ;AL-Rathy,F.H. ;and Zeadan,S.M.(2014)
Regeneration of Eurea Sativa L. plants from cell suspension derived callus
with assessment of anatomical varation Australians journal of basic and
applied sciences

Rasheed,J.H.;Salih,S.M.and AL-yuozbaky,G.S.(2015)
Transformation of soybeam Glycine max L. via Gus-labeled Agrobacterium
Rhizogenes R1000 international journal of science and technology
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الفروقات التشرٌحٌة بٌن النباتات الكاملة من الحلبة الناتجة من كالس المعلقات الخلوٌة ونظٌراتها
)(قٌد النشر.الناتجة من البذور
A.rhizogenes فحوصات المجهر االلكترونً للجذور الشعرٌة المحولة وراثٌا فً بادرات بكترٌا
)(قٌد النشر.  والشعٌرات الجذرٌة االعتٌادٌةR1601

مقارنة العقد المثبتة للنتروجٌن الجوي على جذور بادرات الحلبة الملقحة ببكترٌا Sinorhizobium
 melilotiوالعقد الناتجة على النباتات البذرٌة باستخدام المجهر االلكترونً(.قٌد النشر)

الكتب المؤلفة
 كتاب 2
 كتاب 0

تسمسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر

المؤتمرات والندوات العممية
المؤتمر العلمً االول لعلوم الحٌاة /كلٌة العلوم /جامعة الموصل  26-22نٌسان  2661الموصل /العراقالمؤتمر العلمً االول لعلوم الحٌاة كلٌة التربٌة/جامعة الموصل  3-6اٌلول  2662الموصل/العراقمعرض الباسل لألبداع واالختراع الرابع عشر 26-93تموز  2661دمشق-سورٌا المشاركة ببراءة اختراعرقم 6226
المؤتمر العلمً الثانً لعلوم الحٌاة  /كلٌة العلوم /جامعة الموصل  92-93تشرٌن الثانً  2699الموصل /العراق
المؤتمر العلمً االول لمكافحة المخدرات وسوء استخدام العقاقٌر كلٌة طب الموصل  22-29تشرٌن الثانً/2692جامعة الموصل /الموصل /العراق
المؤتمر العلمً القطري الثانً لعلوم الحٌاة  /كلٌة التربٌة  /جامعة الموصل 2-2تشرٌن الثانً 2692الموصل  /العراق
المؤتمر العلمً الثانً لقسم الكٌمٌاء /كلٌة التربٌة  /جامعة الموصل  92-92تشرٌن الثانً  2696الموصل /العراق
الندوة العلمٌة السابعة الموسومة(الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم ) كلٌة طب نٌنوى  /جامعةالموصل  29تشرٌن الثانً  2696الموصل  /العراق

 الندوة العلمٌة الموسومة(نظرة على الواقع البٌئً لمدٌنة الموصل ) التً اقامها مركز بحوث البٌئةوالسٌطرة على التلوث /قسم علوم الحٌاة/كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  /جامعة الموصل 2692/
الندوة العلمٌة الموسومة(الطاقة الشمسٌة الحاضر والمستقبل) قسم علوم الحٌاة  /كلٌة التربٌة االساسٌةالمؤتمر العلمً الدولً االول لنقابة االكادٌمٌٌن العراقٌٌن مركز التطوٌر االستراتٌجً االكادٌمً(العلوماالنسانٌة والصرفة) رؤٌة نحو التربٌة والتعلٌم المعاصر فً رحاب جامعة دهوك  /كلٌة التربٌة االساسٌة
-1st international conference on pure and applied sience ICPAS(2018) Koya
unversity
المؤتمر الدولي السنوي السابع لضمان الجودة االكاديمية /جامعة الكوفة 9102المؤتمر العممي الدولي االول تحت شعار العموم االساسية والصرفة رؤية نحو التربية والتعميم المعاصر  9102جامعةصالح الدين /اربيل
ندوة االتجاهات الحديثة في عموم الحياة /قسم عموم الحياة/كمية التربية لمعموم الصرفة /جامعة الموصل 9102/-ندوة العممية الرابعة الفيزياء والنانوتكنولوجي /قسم الفيزياء  /كمية التربية لمعموم الصرفة /جامعة الموصل9102/

النشاطات العممية األخرى
 دورة التمريض واالسعافات االولية
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كتب الشكر
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 كتاب شكر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة برقم  2322/6/1فً 2662/92/1

 كتاب شكر من السٌد مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة برقم  62/96/1فً 2662/9/2

