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  لنشرسنة ا  اسم الكتاب  ت

  1979  بغداد- منشورات وزارة اإلعالم) 52(املوسوعة الصغرية (رات يف علم الوراثة      نظ  1

  1985  اجلمهورية العراقية- و النشر   بغداد دائرة الشؤون الثقافية) 157(املوسوعة الصغرية (اهلندسة الوراثية  اجلزء األول       2

  1985  اجلمهورية العراقية- و النشر   بغداد دائرة الشؤون الثقافية) 158(ة املوسوعة الصغري(اهلندسة الوراثية  اجلزء الثاين       3

�ا�! �ن "�  :ا��!
  مكاا  تارخيها  اسم اللجنة  ت

  جلنة الطاقة الذرية العراقية/معهد البحوث النووية  1976-1968    والبيولوجياللجنة العلمية لقسم الزراعة   1
  جريدة اجلمهورية وطب وعلوم  2003- 1978  اللجنة العلمية االستشارية  2
  وزارة الشباب و الرياضة  1983- 1980  اللجنة العلمية يف وزارة الشباب  3

رة$%�  ا��'ث ا�

مكان النشر اسم   اسم البحث  ت

  الة

سنة 

  النشر

كاما يف منو وتطور  -تأثري تشعيع مثار نبات اخليار يف مراحل خمتلفة من عقدها جبرعات خمتلفة من أشعة  1

  )باللغة الروسية.( باتات الناشئة من بذورهاالن

جملة أكادميية العلوم 

  البيالروسية
1972  

كاما يف منو وتطور النباتات الناشئة  -تأثري تشعيع أزهار نبات اخليار قبل التلقيح جبرعات خمتلفة من أشعة  2

  )باللغة الروسية.(من البذور الناجتة منها

جملة أكادميية العلوم 

  البيالروسية
1972  

جملة العلوم الزراعية   كاما و داي اثيل سولفونيت يف إصابة قرع مال امحد مبسبب البياض ألدقيقي - تأثري أشعة  3

العراقية العدد الثاين  جملد 

21  

1990  

جملة العلوم الزراعية   )موصلي(كاما يف حاصل الفلفل صنف  - تأثري أشعة  4

العراقية العدد الثاين  جملد 

21  

1990  

 Meloidogyne sppوديدان العقد اجلذرية Pythium aphanidermatumاخل بني الفطرالتد  5

  يف اخليار

جملة العلوم الزراعية 

العراقية العدد األول  جملد 

22  

1991  

جملة العلوم الزراعية   .توزيع األزهار على طول الساق الرئيسة يف صنفني من البامية احمللية  6

العراقية العدد الثاين  جملد 

24  

1993  

املسبب ملرض  Pythium aphanidermatum  (Edson Fitz)اثر اضافة احمللفات احليوانية يف الفطر 7

  تعفن وموت بادرات اخليار

جملة العلوم الزراعية 

العراقية العدد الثالث  جملد 

34  

2003  



 Pythium         املقاومة املتكاملة ملرض سقوط بادرات اخلياراملتسبب عن الفطر 8

aphanidermatum (Edson) Fitz    

جملة العلوم الزراعية 

العراقية العدد الثالث  جملد 

4  

2003  

 Pythiumيف مكافحة Trichoderma harzianumاستعمال احمللفات احليوانية و الفطر  9

aphanidermatum املسبب ملرض تعفن وموت بادرات اخليار  

جملة العلوم الزراعية 

 العدد) عدد خاص(العراقية

  )شباط( 8الثالث  جملد 

2003  

  

� ا��را��ت ا��!"��!)  
سنة   عنوان الرسالة  أمساء طلبة املاجستري

  التخرج

سنة   عنوان الرسالة  أمساء طلبة املاجستري

  التخرج

دراسات بايولوجية ملسبب مرض البياض الدقيقي   جواد كاظم عبود

على القرعيات و إمكانية مقاومته على حمصول 

كاما واملطفر - القرع باستخدام أشعة

  Diethylsulfonateالكيمياوي

حبيب يوسف حبيب   1980

  التميمي

مقاومة بعض أصناف الفلفل لفطريات الذبول 

  كاما فيها- و تأثري أشعة

1988  

 Pythium العالقة بني الفطر  زيز محدعبد الغين عبد الع
aphanidermatum(Edson) Fitz  و

 Meloidogyne arenaria النيماتودا

(Ned)Chitwood  على اخليار و تأثري أشعة -

  كاما عليها

بشرى صبري عبد   1981

  السادة

تأثري املخلفات احليوانية و املقاومة االحيائية 

 Pythiumيف الفطر 

aphanidermatum (Edson) Fitz 
  املسبب ملرض تعفن وموت بادرات اخليار

  

 Sphacelothecaدراسات عن الفطر   وجيه مظهر السالمي

sorghi(Link)Clinton املسبب ملرض التفحم

  املغطى يف الذرة البيضاء

1981       

  

�ت��ات�  ا�
  السنة  مكان انعقاده  اسم البحث املشارك به   اسم املؤمتر  ت

تأثري كمية ونوع الضوء يف منو و تطور أصناف من نبات   سادساملؤمتر العلمي العريب ال  1

  اخليار

  1969  دمشق/سوريا

املؤمتر العلمي األول ملؤسسة البحث العلمي   2

  العراقية

  1972  بغداد  تأثري األشعة املؤينة يف حمصول القمح

  1972  بغداد  كاما يف حمصول الرز- تأثري أشعة  املؤمتر  األول ملنظمة الطاقة الذرية العراقية  3

تأثري حجم البذرة يف نشوء و منو وتطور األعضاء يف نبات   املؤمتر العلمي العريب السادس  4

  احلنطة

  1973  القاهرة/مصر 

املؤمتر العلمي الثالث جلمعية علوم احلياة   5

  العراقية

  1976  املوصل  كاما على وزن بذور احلنطة-أعماد التأثري التنشيطي ألشعة

ي الثاين ملؤسسة البحث العلمي املؤمتر العلم  6

  العراقية

  1976  بغداد  

املؤمتر األول للرعاية العلمية،اكتشاف ورعاية   7

  املوهوبني

  1981  بغداد  أساليب اكتشاف املوهوبني علمياَ

املؤمتر  الثاين للرعاية العلمية،الرعاية العلمية   8

  للموهوبني

  1982  بغداد  املوهوبني علمياَ و تطويرهم أساليب رعاية

  2002  بغداد  عضو اللجنة التحضريية للمؤمترمؤمتر حول تأثري اليورانيوم املنضب يف   9



  اإلنسان والبيئة
  2005  بغداد  املسامهة يف ورشة الثقافة العلمية  مؤمتر املثقفني العراقيني  10

  2007  النجف  عضو جلنة تطوير البحث العلمي  املؤمتر التطويري األول جلامعة الكوفة  11

  

  ا�%�وات
  مكاا وتارخيها  اسم ااضرة املشارك ا  اسم الندوة  ت

  1972دمشق   تأثري األشعة املؤينة يف الرز  ندوة مقيمة يف استخدام النظائر املشعة يف الزراعة  1

  1980بغداد   ------------   حلقة دراسية حول العلم،نظرياته وتطبيقاته  2

  1985بغداد   احليوانات عند اجلاحظ تصنيف  ندوة العلوم يف التراث العريب  3

  1986بغداد   تعريب مصطلحات اهلندسة الوراثية اهلندسة الوراثية و تطبيقاا يف الوطن العريب  4

تقنيات تركيب األشجار املثمرة عند العرب يف  ندوة الزراعة يف الوطن العريب 5

  القرن اخلامس اهلجري

  1994بغداد 

قبل اجلامعي و  التعليم ما اجللسة العلمية حول مدخالت  6

انعكاساته على نوعية التعليم و التعليم اجلامعي و العمايل 

للجلسة العلمية للدورة السابعة و الثالثني لس احتاد 

 اجلامعات العربية

ورقة بعنوان حنو تطوير التعليم الزراعي يف كلية 

الزراعة يف جامعة بغداد باجتاه حتسني نوعية 

أدائها لالرتقاء مبستواها خرجييها و حتديث 

العلمي و التقين للمسامهة بالنهوض الزراعي 

  املعاصر و املرتقب يف العراق

  2004القاهرة 

 

 

 

                                              

  

 
 


