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األنشطة التدريسية
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 مادة الحمقة الدراسية  ،طمبة الماجستير  ،قسم عموم الحياة  ،كمية التربية لمعموم الصرفة

اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا

 الماجستير

1

 الدكتوراه

عدد الطالب

البحوث المنشورة

 .1بحث  -1تشخيص جزيئي لعزالت محمية من الفطر (. Aureobasidium pullulansد .زينة وجيه الجادر ود.
خالد دحام احمد ود .محمد عبد االله الشكرجي د .جاسم محمد عبدو) مجمة عموم الرافدين  ،المجمد  27العدد 5

/عمم النبات  /عدد خاص بالمؤتمر العممي الثالث لعموم الحياة من . 128-115لمفترة من .2018/11/22-21
 .2بحث  -2تأثير اضافة مصادر كاربونية ونيتروجينية مختمفة عمى إنتاج السكر المتعدد البوليوالن من الفطر

( Aureobasidium pullulansد .محمد بشير اسماعيل و د .خالد دحام احمد ود .زينة وجيه الجادر) .مجمة

تكريت لمعموم الصرفة مجمد  21العدد( )5السنة .2016

بحث  -3عزل وتشخيص الفطر  Aureobasidium pullulansمن مصادر مختمفة ومقارنتها بالعزلة القياسية

(. Aureobasidium pullulans NRRL 58560د .محمد بشير اسماعيل و زينة وجيه الجادر) مجمة التربية
والعمم  /كمية التربية  /جامعة الموصل .مقبول لمنشر بتاريخ .2014/3/11

 بحث  -4االقتران البكتيري كطريقة لتعيين مواقع الجينات المسؤولة عن بممرة السكريات المتعددة في بكتريا Bacillus
 ( subtilisد .خالد دحام احمد و زينة وجيه الجادر و يسرى عبد الرزاق) .مجمة التربية والعمم  /كمية التربية  /جامعة

الموصل .المجمد  25العدد ( )1السنة .2012

بحث  -5دراسة تاثير مصادر كاربونية ونيتروجينية مختمفة في إنتاج السكر المتعدد الزانثان بواسطة البكتريا

 ( . Xanthomonas campestris ATCC 13951د .محمد بشير اسماعيل و زينة وجيه الجادر) مجمة التربية
والعمم  /كمية التربية  /جامعة الموصل .المجمد  25العدد ( )2السنة .2012

 بحث  -6دراسة الظروف المثالية وتاثير االشعة فوق البنفسجية في إنتاج السكر المتعدد الخارج خموي من العزلة

المحمية ( Bacillus subtilisشمال يونس و زينة وجيه الجادر و والء حمدون) .مجمة تكريت لمعموم الصرفة  /كمية
العموم  /جامعة تكريت .مجمد  15العدد( )2السنة .2010

 بحث  -7دراسة تاثير حامض النتروز واالشعة السينية عمى قابمية الجراثيم  Bacillus subtilisفي إنتاج السكر
المتعدد الخارج خموي (.زينة وجيه الجادر) .مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية  /جامعة تشرين /

الالذقية /سوريا  .مجمد  32العدد ( )5السنة .2010

تسمسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر

الكتب المؤلفة
 كتاب  1ممزمة الطحالب العممي  /لطمبة المرحمة الثالثة  /قسم عموم الحياة  /كمية التربية (د .يوسف الشاىري
وم ار اسامة الكاتب و زينة وجيو الجادر ) لسنة .2009

تسمسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر

المؤتمرات والندوات العممية
 المؤتمر العممي الثالث لعموم الحياة  /كمية العموم  /جامعة الموصل لمفترة من .2018/ 11/ 22-21
 المؤتمر الدولي الرابع لجامعة هولير الطبية /اربيل لمفترة من .2018/11/ 8-7

 المؤتمر الدولي العممي االول لمعموم والتكنولوجيا لجامعة كويا /كمية العموم لمفترة من .2018/4/24-23

 الندوة العممية لمركز بحوث البيئة الموسومة (مخاطر التموث المروري وتردي نوعية الهواء في مدينة الموصل )يوم
االربعاء المصادف .2019/11/27

 ورشة عمل بعنوان ( اعتمادية المجالت العممية ورصانتها )التي اقامها قسم الكيمياء في كمية العموم  /جامعة
الموصل ضمن نشاطات التعميم المستمر يوم االحد المصادف  5ايار .2019

 الندوة العممية الرابعة التي اقامها قسم الفيزياء بعنوان ( الفيزياء والنانوتكنولوجي ) في يوم الخميس المصادف
. 2019/5/2

 الندوة العممية الموسومة (االتجاهات الحديثة في عموم الحياة) بصفة محاضر والتي اقامتها بالتعاون مع مركز نون
لمبحوث والدراسات المتخصصة يوم االربعاء الموافق . 2019/4/24

 الندوة العممية ( االفاق المستقبمية في مجال عموم الحياة ) والتي اقيمت في جامعة الموصل  /كمية التربية لمعموم
الصرفة  /قسم عموم الحياة ضمن نشاطات وحدة التعميم المستمر بتاريخ .2019/4/17

 ورشة عمل التي اقامتها وحدة التعميم المستمر في كمية التربية االساسية بعنوان "الترقيات العممية في ظل برنامج
كشف االستالل ومعايير جودة التعميم" يوم االحد المصادف . 2019/3/31

 ورشة عمل في هندسة التدريس الجامعي الفعال والتي اقيمت في جامعة الموصل /كمية التربية لمعموم الصرفة /قسم
عموم الحياة ضمن نشاطات وحدة التعميم المستمر بتاريخ .2019/3/25

 الندوة العممية لمركز بحوث البيئة والسيطرة عمى التموث بعنوان (نظرة عمى الواقع البيئي لمدينة الموصل ) يوم االثنين
.2018/11/26

 ورشة عمل التي اقامتها لجنة المكتبة االفتراضية االلكترونية في كمية التربية لمعموم الصرفة بتاريخ .2018/11/12


 الندوة التي اقامتها نقابة االكاديميين العراقيين  /فرع نينوى بالتعاون مع كمية التربية لمعموم الصرفة  /جامعة الموصل
بتاريخ  2018/5/9بعنوان (العمل االكاديمي –الحقوق والواجبات رؤية نقابية).

 الندوة العممية لكمية العموم  /جامعة الموصل  /قسم عموم الحياة بعنوان ( الكائنات الحية الداخمة الى العراق)بتاريخ
.2018/5/2

 ورشة عمل االولى لعموم الحياة بعنوان االفات المدرسية  (:التشخيص والرعاية) المنعقدة في قسم عموم الحياة  /كمية
التربية بتاريخ 2011/4/12
تسمسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة

النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية:
 الدورة التدريبية الموسومة ( عموم الحياة .......لمحياة ) التي اقيمت في قسم عموم الحياة  /كمية التربية لمعموم الصرفة
وباشراف وحدة التعميم المستمر في يومي االربعاء والخميس  9-8كانون الثاني .2020

 الدورة التدريبية الموسومة ( التقنيات الحديثة في التحميالت المرضية ) التي اقامها قسن عموم الحياة لمفترة من -17
 2019 /12/ 19ضمن المنهاج السنوي الخاص بوحدة التعميم المستمر .

 الدورة التي اقامتها كمية التربية لمعموم الصرفة /قسم الكيمياء بعنوان ( برمجيات الكيمياء الحسابية ) لمفترة من -17
 2019/11/ 19ضمن نشاطات التعميم المستمر .

 الدورة المقامة في قسم الرياضيات  /كمية التربية لمعموم الصرفة بعنوان (االسموب العممي لكتابة االبحاث والتقارير
العممية في مجال الرياضيات ) لمفترة من .2019/ 11/14-13

 الدورة التدريبية بعنوان( المجالت العممية وكيفية النشر) فيها المقامة في كمية الهندسة الميكانيك لمفترة -2
.2019/4/3

 الدورة التدريبية االولى لقسم عموم الحياة في (مبادئ تقنيات الوراثة الجزيئية) كمية التربية لمعموم الصرفة /قسم عموم
الحياة لمفترة من . 2013/10/3-9 /29

 دورة في النباتات وعالقتها بالصحة في كمية التربية لمبنات  /قسم عموم الحياة لمفترة من /23-21تشرين االول
.2013/

 دورة تدريبية في تقنية ( )HPLCلهيئة التعميم التقني /المعهد التقني الموصل لمفترة من 2012/12/27-23
 دورة طرائق التدريس في مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي لمفترة من .2009/6/14-5/31

 دورة التمريض واالسعافات االولية التي اقامتها كمية التمريض  /جامعة الموصل لمفترة من 2009/2/19-15
 دورة في طرائق التدريس في مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي /جامعة الموصل لمفترة من -6/26
2005/7/3

 دورة في الدفاع المدني  /مديرية الدفاع المدني /محافظة نينوى لمفترة من . 2002/9/19-8
 الدورات التأىيمية:

 دورة الحاسبة االلكترونية واالنترنيت في مركز الحاسبة االلكترونية  /جامعة الموصل لمفترة من 2010/8/18-4
 دورة في كفاءة المغة االنكميزية في معهد دار الحكمة االهمي لمفترة من .2010/3/30-1/17

 دورة في كفاءة الحاسوب /مركز الحاسبة االلكترونية لمفترة من  2009/2/2-1/11بتقدير امتياز.
 دورة في كفاءة المغة االنكميزية في كمية االداب /جامعة الموصل لمفترة من 2009/3/20-3/1
 النشاطات االخرى:

 الممارسة الميدانية التي اقامتها لجنة كفالة اليتيم المركزية ومنظمة انقاذ المستقبل بالتعاون مع كمية التربية لمعموم
الصرفة في منطقة الطوافة في الساحل االيمن بتاريخ .2019/12/16

 المعرض الخيري االول الذي اقيم في كمية التربية لمعموم الصرفة بالتعاون مع لجنة كفالة اليتيم المركزية في جامعة
الموصل لمغترة من .2019 /9/ 25-23

 المعرض الموسوم (الوسائط المتعددة في عموم الحياة ) والذي اقيم في قسم عموم الحياة  /كمية التربية لمعموم الصرفة
.في  6ايار .2019

 زيارة تطوعية الى مرضى شعبة الثالسيميا في مستشفى ابن االثير في  2019/3/4وذلك من اجل تعميق التفاعل
المجتمعي بين مؤسسات الدولة ومنتسبي جامعة الموصل .

 المعرض الخيري الذي اقيم في مديرية تربية نينوى  /متوسطة الشام لمبنات بتاريخ  2019/4/24تم التبرع بمبالغ
مالية لشراء اغراض ثم بيعها خالل المعرض وتوزيع ريعها عمى االيتام.

عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية

 جمعية وقاية النبات .

 جمعية النانو تكنولوجي.

 نقابة االكاديميين العراقيين.

كتب الشكر
 شكر وتقدير
 شكر وتقدير من رئيس جامعة الموصل بتاريخ . 2002/11/9
 شكر وتقدير من عميد كمية التربية بتاريخ .2003/8/5

 شكر وتقدير من عميد كمية التربية بتاريخ .2000/12/13
 شكر وتقدير من عميد كمية التربية بتاريخ .1999/11/22

 شكر وتقدير من مديرية الدفاع المدني العامة لمحافظة نينوى بتاريخ .2002/10/23
 شكر وتقدير من عميد كمية التربية بتاريخ .2011/4/25
 شكر وتقدير من عميد كمية التربية بتاريخ .2009/11/8

 شكر وتقدير من رئاسة مجمس محافظة نينوى بتاريخ .2019/3/20
 شكر وتقدير من عميد كمية التربية بتاريخ . 2019/9/ 29

