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 جهة االصدار اسم المجلة عنوان البحث

التاثير السلبي لكلوريد الصوديوم   دور حامض البرولين في تقليل 1

 Triticum aestivum     في مكونات الحاصل لنبات الحنطة

L.    

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية 

 المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة

    2010    4العدد   8المجلد 

 جامعة االنبار 

تاثير حامض البرولين وكلوريد الصوديوم في الحالة الغذائية  2

 ) مستل(      L.      Triticum aestivumلنبات الحنطة 

مجلة جامعة الكوفة لعلوم الحياة العدد 

العلمي االول للعلوم  للمؤتمرالخاص 

 البايولوجية

العدد الخاص للمؤتمر العلمي االول 

 2011للعلوم البايولوجية  

 الكوفةجامعة 

 Triticumتاثير الرش بحامض البرولين في تحمل الحنطة  3

aestivum L.       في مياه الري 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية

 2011  4العدد    11المجلد  

 جامعة تكريت

دور حامض البرولين في بعض مؤشرات النمو والحاصل لنبات  4

 كلوريد الصوديم بتاثيرL.      Triticum aestivumالحنطة 

 مجلة كلية التربية االساسية

 2012   76العدد    18المجلد  

الجامعة 

 المستنصرية 

تاثير كلوريد الصوديوم وحامض البرولين في بعض مؤشرات  5

 L.      Triticum aestivumالنمو لنبات الحنطة 

 مجلة زراعة الرافدين

وقائع المؤتمر العلمي االول لقسم 

المحاصيل الحقلية كلية الزراعة 

 والغابات  

 جامعة الموصل



 2012      1العدد     40المجلد  

دور حامض الجبرلين في تقليل التاثير السلبي لكلوريد الصوديوم  6

 Trigonella foenumفي المحتوى المعدني لنبات الحلبة 

graecum L.   باستعمال تقنية الزراعة المائية 

 مجلة البصرة للعلوم الزراعية 

 2012   4العدد الخاص   25المجلد  

 جامعة البصرة

للتسميد الورقي باليوريا  Fenugreekاستجابة نبات الحلبة  7

 وكبريتات الزنك 

 مجلة البصرة للعلوم الزراعية 

 2012    4العدد    25المجلد  

 جامعة البصرة

دور النتروجين والزنك في الحالة الغذائية لنبات الحلية  8

Trigonella foenum graecum L. 

 مجلة جامعة كربالء العلمية

 2012  2العدد      10المجلد  

 جامعة كربالء

تاثير الرش بالبوتاسيوم والسايتوكاينين في بعض مؤشرات النمو  9

 .Lens culinaris Medicلنبات العدس 

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية 

 2012  2العدد   25المجلد  

 

 

 جامعة بغداد

تاثير الرش الورقي بالنتروجين والزنك في نمو وحاصل نبات  10

 Fenugreek            Trigonella foenumالحلبة  

graecum L. 

 مجلة جامعة كربالء العلمية

 2012علمي   1العدد   10المجلد  

 

 

 

 

 جامعة كربالء

تاثير الرش بالنتروجين والزنك في بعض صفات النمو لصنفين  11

 Trigonella foenum graecum Lمن نبات الحلبة   

 –وقائع المؤتمر العلمي الرابع عشر 

 الجزء الرابع كلية التربية االساسية

منشور في وقائع المؤتمر العلمي 

 2012الجزء الرابع  –الرابع عشر 

 الجامعة

 المستنصرية

 Trigonellaتاثير حامض الجبرلين في زيادة تحمل نبات الحلبة  12

foenum graecum L.   لكلوريد الصوديوم تحت ظروف نظام

 الزراعة المائية

مجلة جامعة كربالء / المؤتمر العلمي 

 الثاني لكلية الزراعة

2012 

 جامعة كربالء

النامي في بيئة ملحية  Triticum aestivumتحمل نبات الحنطة  13

)كلوريد الصوديوم( بتاثير الرش الورقي بحامض البرولين                                   

 )مستل(

مجلة جامعة بابل / عدد خاص بوقائع 

 المؤتمر الدولي الخامس للعلوم البيئية

 2013مركز بحوث البيئة 

جامعة بابل مركز 

 بحوث البيئة

 Cicer arietinumن في نمو نبات الحمص دور الزنك والبورو 14

L. 

 مجلة جامعة كربالء العلمية

 2014علمي     1العدد   12المجلد 

 جامعة كربالء

دور التغذية الورقية بالزنك والبورون في بعض مؤشرات النمو  15

 .Cicer  arietinum L العدسلنبات 

مجلة ابن الهبثم للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية

 2014   2العدد   27المجلد 

 جامعة بغداد

تاثير الجبرلين والبرولين في بعض مؤشرات النمو والحاصل  16

 .Pisum sativum Lلنبات البزاليا 

 مجلة جامعة كربالء العلمية

 2014علمي 2العدد    12المجلد 

 جامعة كربالء

التاثير التأزري للرش بالبوتاسيوم والكاينتين في النمو ومحتوى  17

 .Lens culinaris Medicالعناصر الغذائية لنبات العدس 

 مجلة جامعة كربالء العلمية

 2014علمي 4العدد   12المجلد 

 جامعة كربالء

        (Lens culinaris Medic)استجابة نبات العدس      18

 للرش الورقي بالبوتاسيوم والسايتوكاينين

 مجلة علوم المستنصرية

 2014   3العدد  25المجلد 

الجامعة 

 المستنصرية

دور حامض الجبرلين في تقليل التاثير السلبي لكلوريد الصوديوم  19

 Trigonella foenum في بعض مؤشرات النمو لنبات الحلبة

graecum L  باستعمال تقنية الزراعة المائية 

 مجلة مركز بحوث التقنيات االحيائية

 2014  4العدد 8)عدد خاص( المجلد 

 جامعة النهرين

تاثير المستخلص المائي والزيوت الطيارة الوراق اليوكالبتوس  20

Eucalyptus incrassate  في المكورات العنقودية الذهبية

staphylococcus aureus المقاومة لمجموعة  المتعددة

 مضادات بيتا الكتام

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية 

 2014   1العدد    27المجلد 

 جامعة بغداد

 Trigonella foenumالتحليل الكيميائي لنبات الحلبة  21

graecum L  بعنصري النتروجين والزنك   المرشوش 

 مجلة كلية التربية االساسية

 2015    88العدد    21المجلد 

الجامعة 

 المستنصرية 



 Trigonellaدور حامض السالسيليك في نمو نبات الحلبة  22

foenum graecum L  تحت ظروف االجهاد المائي 

Iraqi Journal of Biotechnology 

 2015  2العدد 14المجلد 
 جامعة بغداد

نمو تاثير تراكيز مختلفة من حامضي الجبرلين والبرولين في  23

 Pisum sativum Lوانتاجية نبات البزاليا .

 مجلة بغداد للعلوم 

 2016     2العدد   13المجلد 

 جامعة بغداد

تاثير الرش الورقي بحامض البرولين في مؤشرات النمو  24

 .Matricaria chamomilla Lوالحاصل لنبات البابونج 

 المعرض لالجهاد المائي

 االحيائيةمجلة مركز بحوث التقنيات 

 2016    1العدد   10المجلد 

 جامعة النهرين

المعرض  .Nigella sativa Lتحسين نمو نبات الحبة السوداء  25

الى بيروكسيد الهيدروجين عن طريق الرش الورقي بحامض 

 الكلوتاميك

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية

 2016   1العدد   29المجلد 

 جامعة بغداد

تاثير الجفاف والرش الورقي لحامض السالسيليك في بعض  26

صفات النمو الخضري والجذري والحاصل لنبات الحلبة 

Trigonella foenum graecum L   

 وقائع مؤتمر الوراثة والبيئة الدولي

 العلمي الرابع  

 2016    1العدد   4المجلد 

جمعية صيانة 

المصادر الوراثية 

 والبيئية 

للرش  Coriandrum sativum Lنبات الكزبرة استجابة  27

 NPKZnالورقي بحامض السالسيليك ولسماد 

 27مجلة علوم المستنصرية المجلد 

 2016  3العدد 

الجامعة 

 المستنصرية

لالجهاد  Vicia fabaدور السيلينيوم في تحمل نبات الباقالء  28

 الملحي

International Journal for 

Sciences and Technology 

 2017  2العدد  12المجلد 

 

 بحوث تقييم-10
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plant hormones for peas  

 تقييم البحث الموسوم -2

Effects sprayed solution of Salicylic acid to prevent of with Disease caused by 

Fussarium oxysporium 
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-24ول لعلوم المحاصيل الحقلية كلية الزراعة/ جامعة الموصل المنعقد المؤتمر العلمي الدولي اال -5

25/9/2012  

 11/12/2012-10المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة / جامعة كربالء المنعقد للفترة  -6
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 مع شكر وتقدير 10/2013/ 31- 30جامعة النهرين للفترة 

المقام في قاعة هندسة الخوارزمي/جامعة  16/4/2015-15مؤتمر الوراثة والبيئة الثالث المنعقد للفترة  -9

 بغداد  صفة حضور



تمر الدولي االول للعلوم البايولوجية تحت شعار علوم الحياة: مواجهة التحديات وتعزيز التطور في العراق المؤ-10

 8/10/2015-6المنعقد في رحاب جامعة بغداد 

-23العلمؤؤؤؤي الؤؤؤدولي الرابؤؤؤؤع لجمعيؤؤؤؤة صؤؤؤيانة المصؤؤؤؤادر العراقيؤؤؤة المنعقؤؤؤؤد للفتؤؤؤؤرة الوراثيؤؤؤؤة والبيئؤؤؤة مؤؤؤؤتمر -11

 جمهورية مصر العربيةفي القاهرة /  30/7/2016

-13ابن الهيثم للفترة  –مؤتمر ابن الهيثم الدولي العلمي االول المقام في كلية التربية للعلوم الصرفة -12

 صفة حضور 14/12/2017

 اللجان-12
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 9/5/2011تاريخ 

تؤؤؤاريخ  21الدراسؤؤؤات المسؤؤؤائية العؤؤؤدد  2011- 2010اللجنؤؤؤة االمتحانيؤؤؤة /قسؤؤؤم علؤؤؤوم الحيؤؤؤاة /للعؤؤؤام الدراسؤؤؤي   -2

9/5/2011 

الدراسؤؤؤات الصؤؤؤباحية والمسؤؤؤائية العؤؤؤدد  2013 -2012اللجنؤؤؤة االمتحانيؤؤؤة /قسؤؤؤم علؤؤؤوم الحيؤؤؤاة للعؤؤؤام الدراسؤؤؤي  -3

 29/4/2013تاريخ  2235

 8/5/2014تاريخ  2435العدد  2014- 2013الحياة  اللجنة االمتحانية / قسم علوم-4

 20/4/2015لجنؤؤة اسؤؤتالل لبيؤؤؤان صؤؤالحية البحؤؤوث المقدمؤؤؤة للترقيؤؤة العلميؤؤة مؤؤؤن قبؤؤل سؤؤناء عبؤؤؤد حمؤؤود احمؤؤؤد  -5

 للترقية الى مدرس

العؤؤؤؤدد  2015- 2014لجنؤؤؤؤة االشؤؤؤؤراف علؤؤؤؤى احتفؤؤؤؤاالت التخؤؤؤؤرج لطلبؤؤؤؤة قسؤؤؤؤم علؤؤؤؤوم الحيؤؤؤؤاة للعؤؤؤؤام الدراسؤؤؤؤي  -6

 24/3/2015بتاريخ  1337

 9/11/2015بتاريخ  7436العدد   2016-   2015لجنة االشراف على المكتبة للعام الدراسي )-7

 3/10/2016يخ بتار 4568لجنة البيئة والسالمة الصحية / قسم علوم الحياة العدد -8

 14/11/2016لجان الفرق البحثية )لجنة علم الفسلجة النباتية (-9

 27/11/2016لجنة مناقشة الحلقة الدراسية لطالبة الماجستير ميسم احسان علي -10

 11/4/2017لجنة مناثشة الحلقة الدراسية لطالبة الماجستير رؤى مثنى داود -11

بتؤؤؤؤؤاريخ  1551العؤؤؤؤؤدد   3/2017/ 27- 26للعلؤؤؤؤؤوم الصؤؤؤؤؤرفة لجنؤؤؤؤؤة مهرجؤؤؤؤؤان العسؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤي كليؤؤؤؤؤة التربيؤؤؤؤؤة -12

16/3/2017 

لجنؤؤؤؤة التحضؤؤؤؤيرية والعلميؤؤؤؤة لمهرجؤؤؤؤان مشؤؤؤؤاريع تخؤؤؤؤرج طلبؤؤؤؤة المرحلؤؤؤؤة الرابعؤؤؤؤة /قسؤؤؤؤم علؤؤؤؤوم الحياة/العؤؤؤؤدد  -13

 2017 /13/3بتاريخ  1477

لتفعيؤؤؤل فؤؤؤي يؤؤؤوم االحؤؤؤد اللجنؤؤؤة العلميؤؤؤة والتحضؤؤؤرية للنؤؤؤدوة العلميؤؤؤة القؤؤؤوانين البيئيؤؤؤة العراقيؤؤؤة بؤؤؤين التهمؤؤؤيش وا-14

8/1/2017 

لجنؤؤؤؤؤة مناقشؤؤؤؤؤة خطؤؤؤؤؤة بحؤؤؤؤؤث طالبؤؤؤؤؤة الماجسؤؤؤؤؤتير رؤى مثنؤؤؤؤؤى داود  الموسؤؤؤؤؤومة تؤؤؤؤؤاثير مسؤؤؤؤؤتخلص الطحالؤؤؤؤؤب -15

البحريؤؤؤة المحليؤؤؤة وحؤؤؤامض الجبؤؤؤرلين وتؤؤؤداخلهما فؤؤؤي بعؤؤؤض صؤؤؤفات النمؤؤؤو والحاصؤؤؤل والمركبؤؤؤات الكيمائيؤؤؤة لنبؤؤؤات 

  2/10/2017الشبنت بتاريخ 

لؤؤؤب الماجسؤؤتير عمؤؤر علؤؤي لعيبؤؤي الموسؤؤؤومة تؤؤاثير المحصؤؤب الزراعؤؤي اي كيؤؤؤو لجنؤؤة مناقشؤؤة خطؤؤة بحؤؤث طا-16

كؤؤؤؤومبي النؤؤؤؤانوي وهرمؤؤؤؤون البراسؤؤؤؤينواليت فؤؤؤؤي بعؤؤؤؤض صؤؤؤؤفات النمؤؤؤؤو والحاصؤؤؤؤل والمركبؤؤؤؤات الفعالؤؤؤؤة لنبؤؤؤؤات 

 9/10/2017المعدنوس بتاريخ 

 ومرشدا()عضوا  28/11/2017لجنة مناقشة الحلقة الدراسية لطالبة الماجستير ايناس حسيب -17



 28/11/2017مناقشة الحلقة الدراسية لطالب الماجستير صباح فرحان 18-

لجنؤؤؤة اسؤؤؤتالل وتقصؤؤؤي لبيؤؤؤان صؤؤؤالحية البحؤؤؤوث العلميؤؤؤة المقدمؤؤؤة للترقيؤؤؤة العلميؤؤؤة المقدمؤؤؤة مؤؤؤن قبؤؤؤل د. ايمؤؤؤان 19-

 3/12/2017حسين هادي التي تروم الترقية من مدرس الى استاذ مساعد  

 27/9/2017 4666عام الدراسي )لجنة علم الفسلجة النباتية( العدد لجنة الفرق البحثية لل20-

 2018 /21/1لجنة مقاصة الدراسات االولية قسم علوم الحياة 21- 

 

 

 * عضو جمعية النهرين الدولية للعلماء العراقيين 

 * اشراف ومناقشة عدد من مشاريع بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة

 محاضرة علمية 30ندوة  و 24دورات ،  8ورش عمل ،  8* المشاركة في 

 

 

 

 

  


