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 الدراسات العميااإلشراف عمى طمبة 
 اليوجد الماجستير 
 اليوجد الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
 1.التربية مجمة في منشور.   الثقيمة العناصر ببعض مموثة تربة في النامي الحنطة لنبات الفسمجية االستجابة 

 (2008) 1 عدد 21 مجمد والعمم
 2.لحبوب والمعدني الكيميائي والتركيب الحاصل في والمغنيسيوم الكالسيوم امالح وبعض البوريك حامض تاثير 

 (2008) 3 عدد 21 مجمد والعمم التربية مجمة في منشور.  الشعير نبات
 3.التربية مجمة في منشور.  الشعير نبات في الفسمجية المتغيرات وبعض النمو في المعدنية المغذيات بعض تاثير 

 (2007 ايمول) الحياة لعموم االول العممي المؤتمر/  والعمم
 4.المعدني والمحتوى النمو عمى وتأثيرهما نينوى محافظة من مختمفة مواقع في والزنك الكادميوم عنصري تقدير 



 (2008) 3 عدد 19 مجمد  الرافدين عموم مجمة في منشور.  السبانخ لنبات والكيميائي
 5.نشورم.  االشجار بعض الوراق والكيميائي المعدني المحتوى عمى الكهربائية لممولدات الغازية االنبعاثات تاثير 

 . 2009( 14المجمد ) في 3 العدد ذو الصرفة لمعموم تكريت مجمة في
 6-المجعدة البزاليا نبات من لصنفين الفسمجية االستجابة (Thomas laxton )والممساء (Mammoth 

melting )(2008) 4 عدد 21 مجمد والعمم التربية مجمة في منشور.   النحاس من متزايدة لتراكيز 
  7-والبروتيني الكاربوهيدراتي المحتوى عمى والرصاص الكادميوم من مختمفة بتراكيز التربة تموث تأثير دراسة 

 مقبول.  حسن قاسم غزوان و  صالح صبحي فرح.  Vicia  faba     الباقالء لنبات المعدنية العناصر وبعض
 24/7/2012 في 1314 العدد ذو والعمم  التربية مجمة في لمنشر

 8-الحنطة لنبات والنوعية الفسمجية الصفات وبعض النمو عمى والكبريت الكادميوم عنصري تداخل تأثيرات 
Triticum aestivum L. مجمة في منشور . الطائي فخري أنوار و صالح صبحي فرح و الراشدي أمير حنان 

 (                      2013) 2 عدد 26 مجمد والعمم التربية
 9- الحمبة لنبات النمو وثوابت النمو في والحنطة الحمبة متبقيات إضافة تأثير Trigonella foenum –

gracum L .التربية ابحاث مجمة في منشور  . حسن قاسم وغزوان صالح صبحي فرح و فيصل سعيد محمد 
 (                      2012) 2 عدد 12 مجمد االساسية

 10-صالح صبحي فرح.   البربيــن نبات في  المعدني التركيب عمى المجاري مخمفات بمياه السقي تأثير دراسة  
 . 2012  (25مجمد ) 3 العدد ذووالعمم  التربية مجمة في منشور    
 11-وبعض والبروتينات الكاربوهيدرات تركيز عمى والرصاص الكادميوم من مختمفة بتراكيز التربة تموث تأثير 

 مجمة في منشور.  صالح صبحي فرح. Helianthus annuus Lالشمـس زهرة نبات في المعدنية العناصـر
 (2012) 4 عدد 23 مجمد  الرافدين عموم

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  2كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 1-   5/9/2007-4انًؤتًر انعهًي االول نعهوو انحياة / كهيت انتربيت /جايعت انًوصم في 



 
 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل

 

 النشاطات العممية األخرى
انًقايت في جايعت انًوصم //كهيت انتربيت  انًشاركت في انذورة انتاهيهيت انًوسويت )تحضير انخزع اننسجيت انًرضيت في انًختبر ( -1

 17/12/2019-16نهعهوو انصرفت /قسى عهوو انحياة في 

ت انتربيت نهعهوو انصرفت /قسى انًشاركت في انًعرض انًوسوو )انوسائط انًتعذدة في عهوو انحياة( انًقايت في جايعت انًوصم /كهي -2

 6/5/2019عهوو انحياة في 

انًشاركت في ورشت عًم )هنذست انتذريس انجايعي انفعال( انًقايت في جايعت انًوصم /كهيت انتربيت نهعهوو انصرفت /قسى عهوو  -3

 25/3/2019انحياة في 
 التدريبية الموسومة )اليات كتابة البحث العلمي ما بعد التخرج(الدورة نشاطات وحدة التاهيل والتوظيف والمتابعة  محاصر في المشاركة في  -4

1302 /8/01المقامة في جامعة الموصل //كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم علوم الحياة في   

 
 

 ( المقامة في جامعة الموصل  1302 -1308)الية تقييم االداء الكترونيا في الكليات للعام الدراسي  الدورة العلمية الموسومةالمشاركة في  -5

 10/03/1302-13قسم علوم الحياة في  /كلية التربية للعلوم الصرفة /

)االتجاهاث انحذيثت في عهوو انحياة( انًقايت في جايعت انًوصم //كهيت انتربيت نهعهوو انصرفت  اننذوة انعهًيت انًوسويتانًشاركت في  -6

 24/4/2019/قسى عهوو انحياة في 

انًشاركت في ورشت عًم )انترقياث انعهًيت في ظم برنايج كشف االستالل ويعايير جودة انتعهيى( انًقايت في جايعت انًوصم /كهيت  -7

 31/3/2019انتربيت االساسيت/وحذة انتعهيى انًستًر في 

الموسومة )كيفية  20/03/1302-23ي ف الفيزياءفي جامعة الموصل //كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم  مقامة المشاركة في الدورة ال -8

 االستفادة من نشر البحوث العلمية (
 

 
  

 
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
    المدني الدفاع دورة في مشاركة                عصام.د الكمية عميد من   18/2/2002   في     9/3/932 .1
 الكمية أعمار إعادة                عصام.د الكمية عميد من     2003/8/6  في 1075/3/9 .2
         العممي المؤتمر في مشاركة       ذنون الواحد عبد.د الكمية عميد من     8/11/2007  في  9/3/6792 .3

 الحياة لعموم األول
 وتقدير شكر         ذنون الواحد عبد.د الكمية عميد من     3/7/2012  في  9/3/5634 .4
 تدقيق لجنة         ذنون الواحد عبد.د الكمية عميد من     3/7/2011  في  9/3/6972 .5
 تدقيق لجنة         ذنون الواحد عبد.د الكمية عميد من     3/7/2012  في  9/3/5845 .6
 عممية غزارة                    الجامعة رئيس من       7/10/2013في  9/10/21381 .7



 من السيد وزير التعميم العالي والبحث العممي               4/5/2016في  2/464م و  .8
 من السيد عميد الكمية        المساهمة بالمراقبة في االقسام االخرى             7/10/2018في  4388 .9

 وتنظيى انقاعاث انذراسيت  ين انسيذ عًيذ انكهيت وكانت د. احًذ خضر         تنظيف        18/11/2019في  5131 .10
 
 
 


