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 البحوث المنشورة
  تحفيز التغايرات الجسمية في مزارع كالس اليانسونPimpinella anisuml باستخدام الصوديوم ازايد 

 Ultrasound Stimulate Conjugation Between Wild Type and Genetically Engineered 

Agrobacterium tumefaciens and Sinorhizobium meliloti . 

 Transformation of Agrobacterium Tumefactions by Conjugation Technique 
 ية لنباتات الجت مقالسيقان تحت الف أثير استخدام مختمف التوليفات الهرمونية في استحداث وتمايز كالست

Medicago sativa 

 عزل وتشخيص بكتريا Agrobacterium tumefaciens لنباتات اآلس من االورام التاجية 
  تشخيص وفصل حامض الستريكCitric acid  والكالس لنباتات زهرة الشمسمن زيت البذور واالجزاء النباتية 

UVC  وUVA  المعرضة الشعةHelianthus annuus L   

  ألزراعة ألنسيجية لنباتات ألكرفس Apium graveolens L خارج ألجسم ألحي 
  ٌتبثٌ انتداخم بٍَ تقَُتٌ انزراعت انُضَجَت واالشعبعَت عهي يحتوى انبروتٍَ واالحًبض نُووٍت نكبنش صَقب

 وانُببتت انُبتجت يُهانبقدوَش 
  تأثير أشعة كاما عمى المزارع النسيجية لنباتات البقدونسPetroselinum crispum  

 الكتب المؤلفة
 ال يـــــــــوجد 

 
 العممية والندوات المؤتمرات

   مشاركة ببحث  2/0202/ 11-10انعهًٌ اندونٌ انثبٌَ نُقببت االكبدًٍٍََ انعراقٍََ /جبيعت صالح اندٍٍ انًؤتًر  / 
 / حضور25/4/2019المؤتمر الدولي االول لمتعريف بمنصة اريد /جامعة الموصل/.  

 Third International Conference on food agriculture and environmental sciences  
/Tunisia/APRIL 19-20/2019L/Researcher. 

  / مشاركة ببحث  4/2019/ 11-10دهوك  جامعتي الموصل والمؤتمر العممي الدولي الثالث /. 
  10المؤتمر العممي الدولي االول /نقابة االكاديميين مع مركز التطوير االستراتيجي االكاديمي /دهوك-

 ./حضور 11/2/2019
 International Conference On Veterinary Agriculture and Lie sciences /Antolyo 

/TURKEY/26-29/10/2018  / Researcher. 
 The 2nd International Scientific Conference of Appllied Biotechnology/ Al-Nahrain 

University,Baghdad –Iraq/Presence.  
 / )انًوصم/ جبيعت انًوصم / كهَت نتربَت  انًؤتًر انعهًٌ انضُوً انضبدس )اندونٌ نثبٌَ (نكهَت انتربَت االصبصَت

http://scholar.google.com/scholar?q=Sinorhizobium+meliloti&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjix_WI9PbWAhVIOBoKHSP1CeoQgQMIJDAA


  .ة ببحث/مشارك 2013 االصبصَت
 مشاركة ببحث2007/ قضى عهوو انحَبة/كهَت نتربَت  /جبيعت انًوصم  /انًوصم /انًؤتًر  األول نعهوو انحَبة /. 
  9/5/2018الحقوق والواجبات رؤية نقابية (  –ندوة  نقابة االكاديميين العراقيين )العمل االكاديمي 
 2/5/2019)الفيزياء والنانو تكنولوجي ( /قسم الفيزياء الندوة العممية /كمية التربية لمعموم الصرفة 
 ) 24/4/2019الندوة العممية /كمية التربية لمعموم الصرفة/قسم عموم الحياة  )االتجاهات الحديثة في عموم الحياة 
  17/4/2019الحياة(الندوة العممية /كمية التربية لمعموم الصرفة/قسم عموم الحياة  )االفاق المستقبمية في مجال عموم 
 تعزيز الوعي المجتمعي لدور واهمية الكيمياء في التنمية كمية العموم  /قسم الكيمياء/الندوة العممية(

 27/2/2019والتطوير(
  الباحثون كمية التربية االساسية / مع مركز نون لمدراسات المتخصصة بالتعاون معلوحدة التعميم المستمر ندوة(

 30/12/2018المشتركونالفعالون ,تحت مجهر االنجاز(المستقمون ام 
  مركز بحوث البيئة والسيطرة عمى التموث /جامعة الموصل )نظرة عمى الواقع البيئي لمدينة الموصل الندوة العممية

)26/11/2018  
  2018)ه عمى الحياةالتموث البيئي في مدينة الموصل وآثر  (وحدة التعميم المستمر/ كمية التربية االساسية /ندوة عممية 
 2018(رسائل الى التعميم من وجهة نظر اكاديمي متميز) كمية لتربية االساسية ندوة عممية 
  2018 (المخدرات والمسكرات خطورة أمنية ومجتمعية) جامعة الموصل // قاعة المنتدى األدبي  ندوة 
  2018(الماء.....والواقع الصحي في محافظة نينوى )كمية التمريض  /ندوة عممية 
  2018الكائنات الداخمة الى العراق( )كمية العموم / قاعة المنتدى االدبي في جامعة الموصل /ندوة عممية 
 بيئة مدينة الموصل امانة في اعناقنا ) جامعة الموصل /كمية عموم البيئة وتقاناتها / قاعة المنتدى االدبي  ندوة عممية

 2018 (جميعا
 النشاطات العممية األخرى

 ) 2/5/2019ورشة العمل/كمية االدارة واالقتصاد /قسم االثار )ادارة النتاجات العممية 
 الورشة الدولية الثالثة  لجامعة الموصل بالتعاون مع الهيئة االلمانية لمتبادل الثقافي DAAD  وجامعة مارتن لوثر هالة

 . 20/12/2019-15االلمانية 
  ورشة العمل/كمية التربية االساسية /وحدة التعميم المستمر مع مركز نون لمدراسات المتخصصة  )الترقيات العممية في

  31/3/2019ظل برنامج كشف االستالل ومعايير جودة التعميم ( 
  )25/3/2019ورشة العمل/ كمية التربية لمعموم الصرفة / قسم عموم الحياة  )هندسة التدريس الجامعي الفعال 
  ) 27/2/2019-26ورشة عمل المجنة العميا الدائمة لمتعايش والسمم المجتمعي )مفاهيم التعايش السممي  
 بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة )حقوق الموظف الجامعي وواجباتهفي ظل قانون لوحدة التعميم المستمر  ورشة العمل

 17/1/2019الخدمة الجامعية (
 11/12/2019بحوث اساتذة قسم عموم الحاسوب(سوب )تطبيق المستودع الرقمي لالورشة العممية لعموم الحا 



 5/5/2019/قسم الكيمياء )اعتمادية المجالت العممية ورصانتيا( /كمية العموم ورشة العمل 
  المتاحة ورشة العمل لمجنة المكتبة االفتراضية من قبل كمية التربية لمعموم الصرفة   )المواقع االلكترونية لممصادر

 12/11/2018لمنتسبي جامعة الموصل ( 
 9/12/2019  االتصال التدريسي الفعال ( )/قسم الفيزياء لمعموم الصرفة  رة المقامو من قبل كمية التربيةدو ال 
 19/11/2019-17قسم الكيمياء )برمجيات الكيمياء الحسابية (  كمية العموم / الدورة التدريبية 
  2006 تطوير طرائق التدريس )دورةاساليب التدريس المختبري السادسة(/مركز الدورة التدريبية 
  تطبيقات في استخدام تقنية  المعهد التقني / الموصلدورة(Gradiant PCR )2014 
 ( الدورة التدريبية/ جامعة بغداد /قسم التقانات االحيائيةTraining course (polymerase chain Reaction  )

2012 
  8/11/2018-4قسم المغة العربية )برنامج سالمة المغة العربية لموظفي الدولة ( الدورة التي اقاميا 
  دورة كمية عموم البيئة وتقاناتيا /وحدة التعميم المستمر )طرائق التحميل الكيميائي وكيفية ايجاد التراكيز الكيميائية

)11-14/3/2019 
 2020كانون الثاني  9-8ة......لمحياة (الدورة التدريبية الموسومة )عموم الحيا 
  الدورة المقامو من قبل كمية العموم /قسم الفيزياء الحياتية )دورة المعمومات الحياتية وقواعد البيانات

  22/4/2019الجينية(
  )27الدورة المقامو من قبل كمية التمريض )استخدام الفحوصات المختبرية في تشخيص االمراض-

29/11/2018 
  الدورة المقامو من قبل كمية طب االسنان /فرع عموم طب االسنان االساسية )االسبوع العالمي لمتثقيف بالمضادات

  19/11/2018الحيوية ( 
  2018 )المجهر االلكتروني( قسم الفيزياء/كمية العموم دورة تدريبية 
  2018) تكنموجيا النانو في تصنيع المواد الحديثة(   قسم الفيزياء/جامعة الموصل /تدريبية دورة 

 

 عضوية الجمعيات
 عضوا جًعَت صَبَت انًصبدر انوراثَت و انبَئَت انعراقَت/  
 عضواالعراقية  جمعية عموم الحياة/ 
 ٌعضواجًعَت انشرق األوصط فٌ يجبل انببٍونوجَب انجزٍئ/ 

 

 كتب الشكر
 26/7/2010 السيد عميد الكمية 
 8/4/2010 عميد الكمية السيد 
 4/7/2018السيد عميد الكمية 



 11/10/2018مية السيد عميد الك 
  31/12/2018السيد رئيس الجامعة 
   27/3/2019متحف جامعة الموصل 
 

 
 

 

 

  

  


