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 والعلمية السيرة الذاتية

  

   عبد الجاسم محيسن جاسم الجبوري :االسم   
                                            دكتوراه: الشهادة   
  .جامعة النهرين/ مدير مركز بحوث التقنيات االحيائية  :الوظيفيةالدرجة   
  استاذ مساعد :العلمياللقب   
   1952بابل  :الوالدةمحل و تاريخ   
  عراقي  :الجنسية  
  dr_aljibouri@yahoo.com:البريد االلكتروني    790383537300964 : الموبايل  
   

   :الشهادات
 .1974كلية الزراعة  –جامعة بغداد /محاصيل حقلية  –بكالوريوس علوم زراعية  .1
(  1979ا فرنس-نبيليهمو  –جامعة العلوم و التكنولوجيا –التطبيقية البيئة العامة و ماجستير في علوم    .2

  ) .استخدام التقنيات االحيائية في اكثار نبات التين 
 .1979باريس  –لمعهد الزراعي الوطني  –النبات  تربية ووراثةدبلوم الدراسات المعقمة في  .3
 –لمعهد الزراعي الوطنيا – )تقنيات احيائية نباتية( النبات وتربية وراثة –في العلوم الزراعية  دكتوراه .4

البحث  –تاثير المعامالت الوقائية  -دراسة سقوط الثمار في نبات التين( 1981فرنسا  –باريس كرينيون 
 . )الوراثي باستخدام تقنية االلكتروفوريسز

  

  علوم زراعية  :العاماالختصاص   
  النباتية التقنيات االحيائية -وراثة و تربية النبات :الدقيقاالختصاص   
  - :االهتماممجال    

 .في تربية و تحسين النبات  والطرق التقليدية ئيةة و الكيميائيت الفيزيارافطاستخدام الم .1
 .ف الشد البيئي و متحملة لظر  إنتاج محاصيلتوظيف تقانات الزراعة النسيجية في  .2
  ألغراض التصنيف والتربيةزرعة نالم ألصناف المحاصيلوالبروتينية  اإلنزيميةالدراسات  إجراء .3
 ".الهجن في بعض المحاصيل المهمة اقتصاديا الزراعة ألنتاج مع وزارة البحوث الخاصة إجراء .4
 .المشاركة في برامج نشر التقانات الزراعية الحديثة الى المزارعين ميدانياً  .5
 .توظيف تقنية الزراعة بدون تربة قي انتاج محاصيل الخضر .6
 الطبيةالبحث عن مركبات االيض الثانوي الفعالة في النباتات  .7

 

  :العلمية  األلقاب

 .منظمة الطاقة الذرية  /لوجي و هيئة الزراعة و الباي 1976مساعد باحث علمي  .1
 .منظمة الطاقة الذرية  /لوجي و هيئة الزراعة و الباي 1982باحث علمي  .2
  .منظمة الطاقة الذرية /لوجيةو الزراعية و الباي ثمركز البحو  1987أقدمباحث علمي  .3
 منظمة الطاقة الذرية  /لوجية و ة و البايمركز البحوث الزراعي 1990رئيس باحثين علميين  .4
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منظمة  /لوجية و دائرة البحوث الزراعية و الباي 2002في العلوم الزراعية العلماء  ميداليةعلى حائز  .5
 .الطاقة الذرية

 .مركز بحوث التقنيات االحيائية / جامعة النهرين  2006استاذ مساعد  .6
 

   :الوظائف التي شغلتها

 منظمة  / والبايولوجية  مركز البحوث الزراعية 1988– 1985النبات  وتحسين تربية رئيس شعبة  .1

 .الطاقة الذرية     
  .منظمة الطاقة الذرية  /مركز البحوث الزراعية  1992– 1988مدير قسم وراثة و تربية النبات .م .2
  . منظمة الطاقة الذرية  /مركز البحوث الزراعية  1994– 1992مدير قسم وراثة و تربية النبات  .3
  منظمة الطاقة الذرية  /العلمية  األبحاثدائرة  1996-1994الزراعية مدير مركز البحوث  .4
منظمة الطاقة  /لوجية و دائرة البحوث الزراعية والباي 2003– 1996مركز تربية وتحسين النبات مدير  .5

  . )2002تم حصولي على درجة خبير سنة ( الذرية 
  .التكنلوجياوزارة العلوم و  / 2005-2003 عام دائرة البحوث الزراعية مدير .6
  . وزارة العلوم والتكنولوجيا /  2006-  2005معاون مدير عام دائرة البحوث الزراعية وتكنولوجيا الغذاء  .7
 .2006مركز بحوث التقنيات االحيائية –استاذ مساعد  في جامعة النهرين  .8
 . 2011 – 2007جامعة النهرين  –معاون مدير مركز بحوث التقنيات االحيائية  .9
  2011جامعة النهرين  –كز بحوث التقنيات االحيائية مدير مر  .10

  
  :االنجازات واألنشطة العلمية 

  . دراسة ومقالة علمية في مجالت علمية محكمة  20اكثر من بحثا و  100نشر أكثر من  .1
 .في مجال تربية وتحسين النبات العديد من المشاريع البحثية  مسؤول عن تنفيذ .2
اسية لعدد من المشاريع الزراعية الستراتيجية في العراق كمشروع انتاج المشاركة في وضع الدراسات األس .3

 . الخ .. االبذور الستراتيجي ومشروع اكثار النخيل طويل األمد ومشروع أنتاج تقاوي البطاط
 .1993وزارة الزراعة  –عضو اللجان التحضيرية للمؤتمر االول لبحوث المحاصيل الحقلية  .4
 1994سجل واعتمد عام ) صنف عنبر فرات( ط لصنف جديد من الرز العنبر عضو الفريق العلمي المستنب .5

 . وزارة الزراعة/ من قبل اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد االصناف الزراعية 
 1994سجل واعتمد عام ) صنف الربيع(عضو الفريق العلمي الذي استنبط صنف جديد من الذرة الصفراء  .6

 . وزارة الزراعة/ عتماد االصناف الزراعية من قبل اللجنة الوطنية لتسجيل وا
ير في فلية للطاقة الذرية في مجاالت استخدام تقانات التطدو مسؤول مشروع بحثي مشترك مع الوكالة ال .7

 . 1996 - 1993تربية وتحسين المحاصيل الحقلية للفترة 
ن قبل اللجنة الوطنية م 1997سجل واعتمد ) النور(مسؤول الفريق العلمي المستنبط لصنف الحنطة الجديد  .8

 . وزارة الزراعة/ لتسجيل واعتماد االصناف الزراعية 
من قبل  1997سجل واعتمد عام ) قاصنف البر (عضو الفريق العلمي المستنبط لصنف جديد من الشعير  .9

 . وزارة الزراعة/ اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد االصناف الزراعية 
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الذي سجل واعتمد عام ) صنف الهاشمية(جديد من حنطة الخبز  مسؤول الفريق العلمي المستنبط لصنف .10
 . وزارة الزراعة / من قبل اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد االصناف الزراعية   1997

 .  1999وزارة الزراعة  –للبحوث الزراعية  االول عضو اللجنة التحضرية للمؤتمر العلمي .11
  2000وزارة الزراعة  –ث للبحوث الزراعية الثالالعلمي  عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر .12
من قبل اللجنة  2000سجل واعتمد عام ) الميالد(مسؤول الفريق االعلمي المستنبط لصنف الحنطة الجديد  .13

 . وزارة الزراعة/ الوطنية لتسجيل واعتماد االصناف الزراعية 
من قبل اللجنة  2000عام عضو الفريق العلمي المستنبط لصنف جديد من الحنطة محتمل للملوحة سجل  .14

 .وزارة الزراعة/ الوطنية لتسجيل واعتماد االصناف الزراعية 
 2001سجل واعتمد عام ) صنف المسرة(عضو الفريق العلمي المستنبط لصنف جديد من الذرة الصفراء  .15

 . وزارة الزراعة/ من قبل اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد االصناف الزراعية 
)                                                    2وطاقــــــة 1صــــــنف الطاقــــــة (مــــــن فــــــول الصــــــويا  ينجديــــــد ينالمســــــتنبط لصــــــنف عضــــــو الفربــــــق العلمــــــي .16

 .وزارة الزراعة/ من قبل اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد االصناف الزراعية  2001واعتمد عام سجل  
  . 2003-2000لمية لمنظمة الطاقة الذرية عضو هيئة تحرير المجلة الع .17
 . 2006ولغاية  2004عضو الهيئة تحرير المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا  .18
  .2010 - 2007جامعة النهرين  –عضو هيئة تحرير المجلة العلمية لمركز بحوث التقنيات االحيائية  .19
  .ولحد االن 2010 ائية رئيس هيئة تحرير المجلة العلمية لمركز بحوث التقنيات االحي .20
 .عضو عدد من اللجان التحضيرية والتنظميمية للمؤتمرات والندوات العلمية  .21
 . وتقديم البحوث والدراسات فيها  العراقالمشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية داخل وخارج  .22
  .طالب ماجستير  15طالب دكتوراه و  9األشراف على تخريج  .23
 . وث العلمية ألغراض النشر والترقية العلمية لوزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة تقويم العديد من البح  .24
 . القاء محاضرات على طلبة دراسات العليا واألولية في عدد من الجامعات العراقية   .25
 . عضو العديد من اللجان العلمية واالمتحانية لطلبة الدراسات العليا  .26
 .وجامعة النهرين  دارية داخل وخارج منظمة الطاقة الذريةعضو العديد من اللجان الفنية واال .27
 

  اللجان الوزارية والمنظمات العربية

اتحاد مجالس / 1995عضو لجنة تقويم الكتب العلمية لنيل جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية  .1
 .االمانة العامة –البحث العلمي العربية 

امانة مجلس  –اللجنة الصناعية / 1996في القطاع الصناعي ث والدراسات الزراعية و رئيس لجنة البح .2
 .الوزراء

 .وزارة الزراعة /  2006 – 2004عصو اللجنة الوطنية  الوزارية لتسجيل واعتماد االصناف الزراعية  .3
لمنح براءات االختراع في الجهاز المركزي للتقيسس والسيطرة النوعية الوزارية عضو اللجنة االستشارية  .4

 . ولحد االن  2007) التخطيط والتعاون االنمائيوزارة .(
وزارة / ولحد االن  2011عصو اللجنة الفنية الوزارية في البرنامج الوطني لتنمية الحنطة في العراق  .5

 .الزراعة
 .وزارة البيئة .  2012عضو اللجنة الوطنية الوزارية التفاقية التنوع البايولوجي  .6
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 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2012يئة البحث العلمي  عضو لجنة التخصصات المتداخلة في ه .7
االمانة  –اتحاد مجالس البحث العلمي العربية /  2012عضو الرابطة العربية للنباتات الطبية والعطرية  .8

 .العامة 
 

  :االختراع  اتبراء

تقاوي الرتب العليا استخدام تقنية التحضين في اكثار (( الحصول على براءة اختراع للعمل الموسوم  -1
   .العراق –والصادرة من الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية . 2006 في 3198المرقمة )) للبطاطا 

مستحضرات الزالة الملوثات من المياه العادمة الصناعية من ((الحصول على براءة اختراع للعمل الموسوم -2
 –من الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية والصادرة  . 2007في  3217المرقمة )) مخلفات النخيل

  . العراق
في معالجة مياه ) الكوالح المحمصة(أستخدام مخلفات الذرة ((الحصول على براءة أختراع للعمل الموسوم -3

والصادرة من .  2009في  3297المرقمة )) الصرف الصحي و مياه األبار المالحة بمنظومة قياسية
 .العراق  –السيطرة النوعية  الجهاز المركزي للتقيس و

 

  :التكريمات 
أنتاج تقاوي البطاطا باستخدام تقنية (عن العمل المرسوم  1993عام الثانية جائزة ما بين النهرين الزراعية  -1

  )رئيس الفريق البحثي -1993النباتية عام زراعة األنسجة 
أكثار اصول أشجار الفاكهة بزراعة ( عن العمل المرسوم1993الثالثة عام جائزة ما بين النهرين الزراعية  -2

 ) رئيس الفريق البحثي  -األنسجة النباتية
 .  1994جائزة جابر بن حيان لالبداع العلمي  -3
 . 1999الجائزة الثانية ألفضل بحث زراعي لعلم  -4
 . 2001و 2000للسنوات الشمول بامتياز رعاية المالكات العلمية  -5
 .  2002ية العلماء لعام ميدال -6
 .  2001جامعة المنيا مصر  -ر العربي الثاني لوراثة التقانات الحيويةتمدرع المؤ  -7
دورة  - حصولي على المرتبة الثانية في الدورة القيادات االدارية العليا جامعة البكر ل/ جائزة كلية الدفاع -8

 .  2001عام 
  2012،  2011،  2010تكريم بمناسبة يوم العلم من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات  -9
 . زة يواألنجازات العلمية المتمالعديد من التكريمات وكتب الشكر والتقدير للبحوث  -10

 

  : الجمعيات العلمية المشارك بها    

  . جمعية علوم الحياة العراقية  -1
 . اتحاد الحياتيين العرب  -2
 .نقابة المهدسين الزراعيين  -3

 

  تيرالماجس /الدراسات العليا طلبة االشراف على
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) للزراعة النسيجية     Solanum tuberosum Lعة اصناف من البطاط بأستجابة س(رسالة ماجستير  .1
  .  1994كلية الزراعة  –جامعة بغداد . علي عبد األمير مهدي الصالحي 

 aestivum الناعمة دراسة انزيمية وسايتولوجية لخمسة تراكيب وراثية من الحنطة(ماجستير رسالة  .2
Triticum ميثم عبد الهادي عبد الحسن  )ير انتاجيتها بالمقارنة مع الصنف المنزرع مكسيباك وتقد
  .1996كلية العلوم  –الجامعة المستنصرية . السوداني 

  Carrizo Citrangeو  Troyer Citrangeمقارنة اكثار اصلي الحمضيات (رسالة ماجستير  .3
  . 1999كلية الزراعة  –د جامعة البصرة هاشم كاظم محم)بأستخدام تقنية زراعة االنسجة النباتية 

أخالص عبد الكريم ) اكثار اربعة هجن من الطماطة بأستخدام تقنية زراعة االنسجة (رسالة ماجستير  .4
  .  2000كلية الزراعة  –جامعة بغداد. جاسم الكعبي 

ي الطريفي زينب شنيور مهد) استجابة ثالثة اصناف من قصب السكر للزراعة النسيجية (رسالة ماجستير  .5
  . 2000كلية القائد للتربية للبنات  –جامعة الكوفة . 

). استجابة ثالث اصناف من قصب السكر ألستحداث الكالس وتقويمها لتحمل الملوحة (رسالة ماجستير  .6
  . 2001.كلية الزراعة –جامعة بغداد . ابراهيم عبد اهللا حمزة

لتحمل الملوحة في  .Triticum aestivum Lاستجابة اربعة اصناف من الحنطة (رسالة ماجستير   .7
كلية  –جامعة الكوفة . رنا عزيز حميد الرومي ) وظروف الحقل المبكرة   In vitroخارج الجسم الحي 
  . 2001.القائد للتربية للبنات 

زينب عبد ) االكثار والتطعيم الدقيق ألشجار الكمثرى والسفرجل في خارج الجسم الحي (ماجستير رسالة  .8
  .                                             2001كلية الزراعة  –جامعة بغداد . حسين الحسني الجبار 

استجابة اربعة هجن من الطماطة لتحمل االجهاد الملحي بأستخدام تقنية زراعة االنسجة (رسالة ماجستير  .9
   .2001. كلية العلوم  –جامعة الكوفة . كريم طالب خشان الحاتمي ) النباتية 

)   Capsicum annuum Lتأثير الرش بمغذيات مختلفة في نمو وحاصل الفلفل الحلو (رسالة ماجستير  .10
  .   2002كلية الزراعة –عبد الرحمن خماس سهيل الجواري جامعة بغداد 

ظاهر عباس ) خارج الجسم الحي   Fragaria ananassaاكثار صنفيين من الشليك (رسالة ماجستير  .11
  . 2005كلية الزراعة  –جامعة بغداد .ابراهيم البياتي 

صنفي المالسي   Zizyphus spina – Christi willdنشوء وتضاعف افرع السدر (رسالة ماجستير  .12
  .  2005. جامعة بغداد كلية الزراعة . محمد احمد كريم الجواري ) والبمباوي خارج الجسم الحي 

بأستخدام   .Thymus vulgris Lلنبات الزعتر انتاج مادة الثايمول من نسيج الكالس ( رسالة ماجستير  .13
معهد الهندسة الوراثية والتقنيات . جامعة بغداد .ليث احمد يعقوب الساجي ) تقنية زراعة االنسجة النباتية

 .  2005. االحيائية للدراسات العليا 
عام لكل من دراسه تاثير المجال المغناطيسي في التغيرات الكروموسوميه والسلوك ال( رساله ماجستير .14

  . 2008كليه التربيه ابن الهيثم -جامعه بغداد. سها محسن الصميدعي) محصولي الشعير و الباقالء 
) .Ammi visnaga lاستخراج وتقدير الخلين من المزارع النسيجيه لنبات الخله البلوري ( رساله ماجستير  .15

 . 2008وم كليه العل -الجامعه المستنصريه. سعدة عبد الفتاح سعيد المجدالوي
  الدكتوراه /االشراف على طلبة الدراسات العليا
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التمييز المبكر لمقدرة بعض اصناف محاصيل حقلية معينة لظروف االجهاد الملحي (اطروحة دكتوراه  .1
  .1995كلية الزراعة  –جامعة بغداد . حلمي حامد خضير ) بأستخدام تقنية زراعة االنسجة 

 Hordeum vulgareوالنتروجين في نمو وحاصل ونوعية الشعير  تأثير السايكوسيل( اطروحة دكتوراه  .2

L.   1995كلية الزراعة  –جامعة بغداد . عقيل جابر عباس ) المزروع في مواعيد مختلفة.  
) كثرة خارج الجسم الحي ألشعة كاما مال .Solanum tuberosum Lحساسية البطاطا (اطروحة دكتوراه  .3

   2002. كلية الزراعة  –امعة بغداد ج. علي عبد االمير مهدي الصالحي 
بعض المكونات الخلوية في كالس  في تأثير مستويات مختلفة من الملوحة واشعة كاما(اطروحة دكتوراه  .4

)   In vitroخارج الجسم الحي   .Triticum aestivum Lخمسة تراكيب وراثية من الحنطة الناعمة 
  .                                                 2002كلية العلوم  – اردالن احمد سليمان دزه يي الجامعة المسنتصرية

  MM106الحي في تحسين تحمل اصلي التفاح توظيف تقنية التطفير في خارج الجسم(أطروحة دكتوراه  .5
كلية الزراعة  –مسلم عبد علي عبد الحسين جامعة بغداد )لملح كلوريد الصوديوم   Omaraوعمارة 
2004  . 

تأثير التراكم الحراري ومواعيد الزراعة في حاصل ونوعية اصناف مختلفة من فول (حة دكتوراه اطرو  .6
عوض عمر ) . تحت ظروف المنطقة الوسطى من العراق  Glycine max (L.) Merrillالصويا 

  .  2004كلية الزراعة  –جامعة بغداد . محفوظ بن شعيب
   Fragaria amanassa Duchمأخوذة من نبات الشليك استجابة االجزاء النباتية ال(اطروحة دكتوراه  .7

للزراعة خارج الجسم   Grow moreوخليط العناصر      FeSo4 , Ga3المعاملة بال   Hapilصنف 
 . 2006كلية الزراعة –جامعة بغداد .اديب جاسم عباس ).الحي 

فات النمو النبات الخيار تاثير المجال الكهرومغناطيسي في االنقسام الخلوي وبعض ص( اطروحة دكتوراه .8
Cucumis sativus L  كلية  –جامعة بغداد . سها محسن محمد البصام) . ه وخارج الجسم الحي داخل

 . 2011التربية  ابن الهيثم 
 Biosystematics of four species of Euphorbia L .grown in Baghdad(اطروحة دكتوراه  .9

university campus- Jadiriyah)  . كلة العلوم –جامعة بغداد . انترانيك يعقوب زوكيان سيلفا
2011 .  

  
                                                                List of Publications     البحوث العلمية المنشورة

1. .Aljibouri, A.A.M. 1986: Possible uses of gamma radiation in citrus breeding. 

Proc. 4
th
 Sci. Conf. Sci. Res. Counc. 1 (4) 1348-1357. 

2. .Aljibouri, A.A.M 1986: In vitro breeding of citrus aurantium L. rootstock for salt 

tolerance. In: Proc. Symp.Tissue Culture and Application in the Arab Country ( 

M.M.Aboel – Nil – ed. ). 

3. .Aljibouri,A.A.M.,M.Kagzal and I.S.Alsaadawi.1987 : Effect of gamma 

irradiation on pollen germination  and pollen tube growth of four male cultivars of 

date palm( phoenix dactylifera ) L. Date Palm J. 5 (1) : 9-18. 

4. Aljibouri,W.K.Alquadhy Salman.R.M.,A.A.M Aljibouri,W.K.Alquadhy and 

M.S.Omar. 1988:Isozyme and chromosomal analysis of tissue culture derived date 

palm. Date Palm J. 6 (2): 401-411. 
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5. .Aljibouri, A.A.M., R.M.Salman and M.S. Omar. 1988: Transfer of the in vitro 

regenerated date palms to the soil. Date Palm J.6 (2):390-400. 

6. Kagzal, M.A. and, A.A.M., Aljibouri. 1989: Effect of gamma radiation on buds of 

local apple cultivars. Iraqi J. Agic.Sci.20: 138-147  

7. .Aljibouri, A.A.M.1989: Effects of pollen irradiation on fruit set,seed formation 

and germination in apple (Malus pumilla mill). Iraqi J. Agric.Sci.20:174-183.  

8. .Aljibouri, A.A.M.1989: Isozyme analysis in citrus sinensis L. grown in Iraq. Iraqi 

J. Agric. Sci. 20:127-136. 

9. .Aljibouri, A.A.M.and A.M.Dham.1989: Isozymes differences in barley mutants. 

The. 6
th
 Internat. Cong. of SABRAO, Japan Proc.1: 805 – 808. 

10. .Kagzal , M .A., A.A.M Aljibouri,.1990:Bisexualty in date palm in Iraq.J.  Islamic 

Acad. Sci. 3:131-133.  

11. .Aljibouri, A.A.M. and K.M. Adham. 1990: Identification of date palm cultivars 

by isozymes analysis. Agricoltura Mediterranea Vol: 120: 204-210  

12. .Aljibouri,A.A.M., F.A.Fattah, I.S. Alsaadawi , M. Selbi ;and M..kgazal 1991: 

Morphometrics and scanning electron microscopy of date palm (phoenix 

dactylifera L.). Arab Gulf J.Sci Research 8:109-117.   

13. .Aljibouri,A.A.M.,  I.F. Ibrahim and A.A. mahdi.1992 : Isozymes and protein  

      analysis of induced rust resistant wheat mutants. J. Islamic Acad.Sci. 5:115-117. 

14. .Yousif, D.P., A.A.M. Aljibouri and W.M. Al rawi. 1992: Estimates of general 

combining ability in sunflower inbred and mutant lines. J. Islamic Acad. Sci. 5: 

305- 308.  

15. .Omar. M.S., D.P.Yousif, Aljibouri, A.A.M, M.S. Alrawi and, M.K. Hameed:           

1993: Effects and gamma rays of sodium chloride on growth and cellular 

constituents of sunflower (Helianthus annuusL.) callus cultures.J.Islamic Acad. 

Sci.  6. (1):69-72. 

16. .Aljuboory,K.H., A.A. Alsalihi and A.A.M. Aljibouri.1995: The effects of      

cytokinis on in vitro microtuberization of potato cultivars. Plant Growth Regulator 

society of American 2       
17. Aljibouri A.A.M  and Alshamarri 2009:response  of three sugarcane (saccharum 

officinarum L.) genotypes for callus formation and salinity tolerance . J.Duhok 

University.12(1):74-79. 

18. Aljibouri Abedaljasim .M.Jasim, Samar F.Altahan and Tarek A.Alanii 2011: 

Evaluation of three Sunflower (Helianthus annuus L.) hybrid for salt tolerance in 

vitro. Journal of life sciences.vol.5No.12: 1037-1041. 

19. Aljibouri Abedaljasim .M.Jasim(2012: Selection for salinity tolerance of wheat 

genotypes (Triticum aestivum L.) in vitro .The    international journal of 

Environment and water :vol.1 issue 1.178-192 . 

20. Aljibouri Abedaljasim .M.Jasim, Khulood W.Alsamarraei, Ashwaq S.Abed 

,Duhaa M.Mageed and Abedaljabbar A.Ali 2012: Alkaloids production from 

callus of Hyoscyamus niger L. in vitro. Journal of life sciences.vol.6No.8: 874-

882. 
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 phoenixالتحليــل االنزيمــي لحبــوب لقــاح افحــل نخيــل التمــر:  1988.عبــد الجاســم محيســن جاســم الجبــوري .21

dactalifera L.  . 358-341ص  2العدد  9المجلد . مجلة نخلة التمر .  
اســـتحداث العقـــم :  1990. عبـــد الجاســـم محيســـن الجبـــوري ، وجيـــه مزعـــل الـــراوي و ضـــياء بطـــرس يوســـف  .22

 21المجلـد . مجلـة العلـوم الزراعيـة العراقيـة . الشمس باستخدام حامض الجبريلين  الذكري في محصول عباد
  . 131-125ص  2العدد 

اسـتجابة تراكيـب وراثيـة :1991.ضياء بطرس يوسف ،عبـد الجاسـم محسـين الجبـوري و وجيـة خزعـل الـراوي   .23
مجلــة العلــوم .  لتكــوين الكــالس و تحمــل الملوحــة  .Helianthus annuus L. مختلفــة مــن عبــاد الشــمس

  . 22-14ص 1العدد 22المجلد. الزراعية العراقية
اختبــار القــدرة : 1992. ضــياء بطــرس يويســف، عبــد الجاســم محيســن الجبــوري و علــي عبــد االميــر مهــدي  .24

العـدد  2المجلـد . مجلة ابـاء لالبحـاث الزراعيـة . العامة على التالف و تحمل الملوحة لسالالت زهرة الشمس 
  .  161– 152ص  2
: 1993.مبشــــر صــــالح عمــــر، محمــــد خزعــــل حميــــد، مهــــا شــــعبان الــــراوي وعبــــد الجاســــم محيســــن الجبــــوري  .25

, وقـائع المـؤتمر العربـي الثـاني لنخيـل التمـر. بزراعـة االنسـجة .Phoenix daetylifera Lاكثارنخيـل التمـر 
  . العراق-بغداد

ر ،علــي عبــد االميــر مهــدي و عبــد الجاســم محيســن الجبــوري، محمــد عبــد النبــي غــزال، مبشــر صــالح عمــ.  .26
وقـائع المـؤتمر . أنتاج البذور االصطناعي بتغليف األجنة الالجنسية لنخيل التمـر: 1993.محمد خزعل حميد

 . العراق -بغداد,العربي الثاتني لنخيل التمر
انتاج الدرنات : 1993. عبد الجاسم محيسن الجبوري، محمود اسماعيل سلبي و علي عبد االمير مهدي .27

التقانات  فاقوقائع المؤتمر العربي الثاني آل. قة في محصول البطاطا بأستخدام تقنية زراعة االنسجةالدقي
  .264-251ص. االردن-عمان. الحديثة الحيوية

تحديد نقاوة طفرات الشعير بأسـتخدام تقنيـة الهجـرة : 1993. عبد الجاسم محيسن الجبوري و علي عبد االمير .28
-19, وقـــائع المـــؤتمر العلمـــي االول لبحـــوث المحاصـــيل الحقليـــة بغـــداد. وتينـــاتالكهربائيـــة لألنزيمـــات و البر 

  . 83-72ص 17/5/1993
عبد الجاسم محيسن الجبوري، محمد خزعل حميد ،علي عبـد االميـر مهـدي الصـالحي ،ظـاهر عبـاس البيـاتي  .29

. زراعـة العراقيـةمجلـة ال. اكثـار اصـول الكمثـرى بأسـتخدام تقنيـة زراعـة االنسـجة: 1997.و زينب عبـد الجبـار
  . 82-68ص 2العدد 2المجلد

اســتنباط صــنف :1997. محيســن الجبــوري و عزيــز مجيــدضــياء بطــرس يوســف، حميــد علــي، عبــد الجاســم  .30
برنـامج تربيـة مجلـة .1من الذرة الصفراء يالئم الزراعه الربيعية في المنطقة الوسطى مـن العـراق) الربيع(جديد 

  .96-84ص 1العدد 24المجلد . العلوم الزراعية -دراسات

تــاثير الشــد المــائي علــى : 1998ضــياء بطــرس يوســف ،عبــد الجاســم محيســن الجبــوري و محمــد خزعــل حميــد .31
مجلـة البحـوث الزراعيــة .النمـو و المكونـات الخلويـة للكـالس المعــرض الشـعة كامـا لصـنفين مـن زهــرة الشـمس 

  .  13-1ص . 1العدد  2المجلد .العربية
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تاثير اشعة جامـا و حـامض الجبـريلين فـي انبـات و نمـو بـادرات : 1998وري عبد الجاسم محيسن جاسم الجب .32
-AAEA  1998/11/18 تونس . وقائع المؤتمر العربي الرابع لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية. التفاح 

  .384-377ص .  14
يـثم عبد الجاسم محيسـن الجبـوري ،خضـير عبـاس جـدوع ،محمـود اسـماعيل سـلبي ،ضـياء بطـرس يوسـف و م .33

 .Triticam aestivumL  اعتمــاد صــنفين جديــدين مــن الحنطــة الناعمــة: 1999عبــد الهــادي الســوداني

  . 16-1: 2العدد. 4المجلد. زراعة العراقيةمجلة ال. مناطق المروية من العراقلل
خزعـــل خضـــير عبـــاس الجنـــابي، لبيـــد شـــريف محمـــد ،علـــي رزاق الجنـــابي ،اســـكندر فرنســـيس ابـــراهيم و عبـــد  .34

اســتحداث صــنف جديــد مــن الحنطــة الناعمــة بأســتخدام التهجــين و تشــعيع :  1999حيســن الجبــوريالجاســم م
  .  25-17ص  2العدد  4المجلد.الهجن مجلة الزراعة العراقية 

ابراهيم شعبان السعداوي، عبد الجاسم محيسن جاسم الجبوري، سعد موسى مجيد، نبيل عبد اللطيـف البـدري،  .35
لمحاصــــيل ) اجريتونــــات(تحضــــير ملحلقــــات هورمونيــــة محليــــة :1999ىمحمــــد ابــــراهيم و فــــالح حســــن عيســــ

  .32-24ص, 3العدد, 4المجلد, مجلة الزراعة العراقية. الخضر
علــي عبــد االميــر مهــدي، عبــد الجاســم محيســن جاســم الجبــوري كــريم حســين شــهاب الجبــوري و زينــب عبــد  .36

. للزراعـة النسـيجية Solanum tuberosum Lتقييم بعض أصـناف البطاطـا : 1999الجبار حسين الحسني
  . 88-79ص, 3العدد, 4المجلد. مجلة الزراعة العراقية

: 2000عبـــد الجاســـم محيســـن جاســـم الجبـــوري، ضـــياء بطـــرس يوســـف و علـــي عبـــد االميـــر مهـــدي الصـــالحي .37
المجلــة العلميــة لمنظمــة الطاقــة . االنتخــاب لقابليــة التــآلف العامــة فــي تراكيــب وراثيــة مختلفــة مــن زهــرة الشــمس

  .91-83ص. 1العدد. 2المجلد. ذرية العراقيةال
اخـــالف نباتـــات مـــن كـــالس : 2000عبـــد الجاســـم محيســـن الجبـــوري، حلمـــي حامـــد خضـــير و رعـــد هاشـــم بكـــر .38

  . 241-231ص 8العدد 1المجلد. مجلة ديالى للبحوث العلمية و التربوية. الحنطة المعرض لالجهاد الملحي
عبــد الجاســم محيســن الجبــوري، خزعــل عبــاس،  طيــار،خضــير وهيــب، احمــد حيــدر، ضــياء يوســف، فاضــل ال .39

أســتنباط هجــن فرديــة جديــدة مــن محصــول زهــرة الشــمس محليــًا تالئــم : 2000حســين خضــير وابــراهيم محمــد
ص  3العـدد  27المجلـد . العلـوم الزراعيـة-مجلـة دراسـات .الزراعة بـالمنطقتين الوسـطى والشـمالية فـي العـراق

481-488.  
: 2000 ،ري، هاشــم كــاظم العبيــدي، أســعد عثمــان وزينــب عبــد الجبــار الحســينيعبــد الجاســم محيســن الجبــو  .40

 Carrizo Citrange,Troyerفـــي تجـــذير اصـــلي الحمضـــيات IBAتـــأثير حـــامض األنـــدول بيـــوترك 

Citrange 15-5ص  2العدد  2المجلد . مجلة ابحاث التقانة الحيوية. خارج الجسم الحي.  
تــأثير الســايتوكاينينات : 2000النبــي غــزال ومحمــد عبــاس ســلمان عبــد الجاســم محيســن الجبــوري، محمــد عبــد  .41

 .مجلـة الزراعـة العراقيـة.خـارج الجسـم الحـي Malus pumila millفـي التضـاعف الخضـري ألصـول التفـاح
  .17-9ص  2عددال 5مجلد ال
اســتخدام تقنيــة زراعــة : 2000 .عبــد الجاســم محيســن الجبــوري ورعــد هاشــم بكــرحلمــي حامــد خضــير،  .39 .42

. مجلـة ابحـاث التقانـة. للشـد الملحـي .Oryzo sativa Lنسـجة فـي تحديـد تحمـل ثالثـة أصـناف مـن الـرز األ
  .107-93ص  1العدد  2المجلد 
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 Kinetinتــأثير الكــاينتين : 2000 .هاشــم كــاظم العبيــدي، عبــد الجاســم محيســن الجبــوري واســعد خالــد عثمــان .43
مجلـة . خـارج الجسـم الحـي Carrizo Citrange , Troyer Citrange الحمضـيات  تضـاعف اصـليفـي 

  .87-79ص . 2الجزء   8العدد . ديالى للبحوث العلمية والتربوية
ضــياء بطــرس، عمــاد محمــود عبــد الجاســم محيســن الجبــوري، خضــير عبــاس جــدوع، خزعــل عبــاس الجنــابي،  .44

نــاطق أنتـاج صـنفين مـن حنطـة الخبـز للم: 2000.ميـثم عبـد لهـادي عبـد الحسـن، سـعيد محمــد وسـمي غالـب،
  .147-178ص  2عدد ال 4 المجلد. مجلة البحوث الزراعية العربية. االروائية في العراق

اسـتجابة خمسـة :  2000 .لهـادي عبـد الحسـن وعبـد الجاسـم محيسـن الجبـورياهشام عطا شـحاذة، ميـثم عبـد  .45
ـــة مـــن الحنطـــة الناعمـــة المتصـــاص العناصـــر ومقارنتهـــا مـــع الصـــنف مكســـيباك ـــ. تراكيـــب وراثي ـــة دي الى مجل

  .340-320ص  9 العدد. للبحوث العلمية والتربوية
عبـــد الجاســـم محيســـن جاســـم الجبـــوري، علـــي عبـــد االميـــر مهـــدي الصـــالحين، هاشـــم كـــاظم محمـــد العبيـــدي،  .46

تــأثير أشــعة كامــا  :2001.قاســم محمــد زامــل وفــالح ناصــر حســن المنــدالوي أخــالص عبــد الكــريم الكعبــي،
 Triticum aestivumوالملوحة فـي بعـض المكونـات الخلويـة لكـالس سـتة تراكيـب وراثيـة مـن حنطـة الخبـز 

L. 148-137ص  2العدد  3المجلد . العلمية لمنظمة الطاقة الذرية العراقية  المجلة.  
: 2001 .جبار الحسـينيعبد الجاسم محيسن الجبوري، هاشم كاظم العبيدي، أسعد خالد عثمان وزينب عبد ال .47

المكثــرة بزراعــة األنســجة باســتخدام األنــدول حــامض  Carrizoو  Troyerتجــذير نباتــات اصــلي الحمضــيات
                      .  40-32ص  2العدد  3المجلد . المجلة العلمية لمنظمة الطاقة الذرية العراقية . IAAالخليك 

: 2001 .م محيســن، جــالل محمــود ومصــطفى عايــدضــياء يوســف، خزعــل عبــاس، عزيــز مجيد،عبــد الجاســ .48
. العلـــوم الزراعيـــة -مجلـــة دراســـات. تربيـــة واســـتنباط صـــنف جديـــد مـــن الـــذرة الصـــفراء يالئـــم الزراعـــة الخريفيـــة

  . 271-261ص 3و 2العددان  28المجلد 
اســتجابة ثالثــة أصــناف مــن : 2001 .عبــد الجاســم محيســن الجبــوري، حلمــي حامــد خضــير ورعــد هاشــم بكــر .49

المجلــة العلميــة لمنظمــة الطاقــة . للشــد الملحــي خــارج الجســم الحــي .Triticum aestivum Lة الخبــزحنطــ
  . 87-75ص  1العدد  3المجلد . الذرية العراقية 

تـأثير كلوريـد الصـوديوم فـي نمـو :2001 .هاشم بكر، عبد الجاسم محيسن الجبوري وحلمي حامد خضيررعد  .50
-97ص  2العـدد  32المجلـد . مجلـة العلـوم العراقيـة. .Medicago sativa Lومكونات خاليا كـالس الجـت

106 .  
تــأثير السايكوســيل : 2001 .عبــد الجاســم محيســن الجبــوريعقيــل جــابر عبــاس، خضــير عبــاس جــدوع و  .48 .51

نمـو  -1المزروع فـي مواعيـد مختلفـة  .Hordeum Vulgare Lوالنتروجين في نمو وحاصل ونوعية الشعير
  . 20-11ص  1عدد ال 6مجلد ال. لعراقيةمجلة الزراعية ا. المحصول

تأثير السايكوسيل والنتروجين :2001  .عقيل جابرعباسعبد الجاسم محيسن الجبوري و  خضير عباس جدوع، .52
ـــة الشـــعير الحاصـــل  -2المـــزروع فـــي مواعيـــد مختلفـــة  .Hordeum VulgareLفـــي نمـــو وحاصـــل ونوعي

  .34-21ص  1عدد ال 6مجلد ال. مجلة الزراعية العراقية. والنوعية
: 2001 .، عبــد الجاســم محيســن الجبــوري، أســعد عثمــان  وزينــب عبــد الجبــار الحســيني العبيــديهاشــم كــاظم  .53

خـارج  Carrizo citrange, Troyer citrangeفـي تضـاعف اصـلي الحمضـيات BAتـأثير البنـزل ادنـين 
 . 74-63ص  1 العدد 3المجلد . العلمية لمنظمة الطاقة الذرية العراقية  المجلة. الحي الجسم
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عبــد الجاســم محيســن إســماعيل كــاظم شــبر، فرقــد فــوزي أحمــد، ســامي موســى أبــو طبــيخ، مــراد كــاظم محمــد و  .54
ـــة. تحســـين الكفـــاءة التغذويـــة لعالئـــق فـــروج اللحـــم بإضـــافة مســـحوق نبـــات القـــريص: 2001 .الجبـــوري  المجل

  . 98-88ص  1العدد  3المجلد . العلمية لمنظمة الطاقة الذرية العراقية 
إكثــار اصــلين مــن أصــول :2001 .هاشــم كــاظم العبيــدي ، عبــد الجاســم محيســن الجبــوري، أســعد خالــد عثمــان .55

  .123-105ص  1العدد  5مجلد ال. مجلة البحوث الزراعية العربية .الحمضيات خارج الجسم الحي
أقلمــة تجــذير األفــرع و : 2001 .عبــد الجاســم محيســن الجبــوري ومحمــد عبــد النبــي غــزالمحمــد عبــاس ســلمان،  .56

مجلــة أبحــاث  .خــارج الجســم الحــيوتفــاح عمــارة المكثــرة  MM 109, MM 106النباتــات ألصــول التفــاح 
  .65-51ص  1العدد  3المجلد . التقانة الحيوية

عبد الجاسم محيسن الجبـوري، علـي عبـد األميـر مهـدي، هاشـم كـاظم العبيـدي، أخـالص عبـد الكـريم الكعبـي،  .57
لتحمــل الملوحــة  .Triticum aestivum Lتربيــة الحنطــة:2001 .مــلمحمــد احمــد الجــواري وقاســم محمــد زا

  .21-5ص  2العدد  3المجلد . مجلة أبحاث التقانة الحيوية. باستخدام تقنية زراعة األنسجة وأشعة كاما
تـــــــاثير ال :  2002. عبـــــــد الجاســـــــم محيســـــــن الجبـــــــوري و زينـــــــب شـــــــنيور مهـــــــدي , علـــــــي عبيـــــــد حجيـــــــري .58

,Benzyladenine،الKinetin لتضــاعف الخضــري لثالثــة اصــناف مــن قصــب الســكر خــارج الجســم فــي ا
  .80-71ص  3العدد   7المجلد . مجلة جامعة بابل.الحي

تـأثير الملوحـة فـي : 2002.عبد الجاسم محيسن جاسم الجبوري، علي عبيد الطائي، ورنا عزيز حميد الرومـي .59
وقـائع المـؤتمر العلمـي الثـامن  .Triticum aestivum Lإنبات ونمو بادرات أربعة أصناف من حنطة الخبـز

  .103-90البحوث الزراعية  -لهيئة التعليم التقني
ســـتخدام تقنيـــة أ:2002 .حــاتم جبـــار عطيـــة، عبـــد الجاســـم محيســـن جاســم الجبـــوري وٕابـــراهيم عبـــد اهللا الشـــمري .60

 7د مجلـال. مجلـة الزراعـة العراقيـة. زراعة األنسجة في تقويم تحمل الملوحة لثالث أصناف مـن قصـب السـكر
  .143-137ص  4عدد ال
اإلكثـار الخضـري لثالثـة : 2002 .عبد الجاسم محيسن الجبـوري، علـي عبيـد حجيـري وزينـب شـنيور الطريفـي .61

مجلة الزراعة العراقيـة . بزراعة األنسجة النباتية  .Saccharum officinarum Lأصناف من قصب السكر
  . 33-24ص  8عدد ال 7مجلد ال
 .، هاشـم كـاظم العبيـدي، أخـالص عبـد الكـريم جاسـم وسـحر نعـيم عبـد الوهـابعبد الجاسـم محيسـن الجبـوري. .62

المجلــة . خــارج الجســم الحــي Carrizo وTroyer تــأثير أشــعة كامــا فــي تجــذير اصــلي الحمضــيات: 2002
 .98-86ص  1العدد  4المجلد . العلمية لمنظمة الطاقة الذرية العراقية

األكثـــار : 2002 .الجبـــوري وســـامي كـــريم محمـــد الجلبـــي زينـــب عبـــد الجبارالحســـيني، عبـــد الجاســـم محيســـن. .63
 4المجلــد . المجلــة العلميــة لمنظمــة الطاقــة الذريــة العراقيــة. الخضــري الــدقيق لطعــوم واصــول أشــجار الكمثــرى

 .120-111ص  2العدد 
األكثــار الخضــري 2002  .أخــالص عبــد الكــريم الكعبــي، عبــد الجاســم محيســن الجبــوري وســامي كــريم الجلبــي .64

مجلـد ال. مجلـة الزراعـة العراقيـة. خـارج الجسـم الحـي Lycopersicon esculentum Millالطماطـة لهجـين
 .90-80ص  3عدد ال 7
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ــــــــــــــوري .65 ــــــــــــــد الجاســــــــــــــم محيســــــــــــــن الجب ــــــــــــــد الجبارالحســــــــــــــيني وعب ــــــــــــــب عب ــــــــــــــي، زين                    .ســــــــــــــامي كــــــــــــــريم الجلب
ـــأثير البنـــزل ادنـــين :2002 ذير طعـــوم وأصـــول فـــي تضـــاعف وتجـــ IBAواالنـــدول حـــامض البيوتريـــك  BAت

 .84-65ص  2العدد  4المجلد . مجلة أبحاث الثقانة الحيوية. أشجار الكمثرى خارج الجسم الحي
: 2002 .هاشم كاظم العبيدي، عبد الجاسم محيسـن الجبـوري، سـحر نعـيم عبـد الوهـاب وأخـالص عبـد الكـريم .66

و  Troyerصـلي الحمضـيات فـي التضـاعف الخضـري والنمـو أل) BA(دراسة تـأثير األشـعاع والبنـزل ادنـين 
Carrizo 105-85ص  2العدد  4المجلد . مجلة أبحاث الثقانة الحيوية. خارج الجسم الحي. 

أخــــالص عبــــد الكــــريم الكعبــــي، عبــــد الجاســــم محيســــن الجبــــوري، فــــالح حســــن عيســــى، علــــي عبــــد األميــــر . .67
كثـرة نسـيجيًا وبالعقـل مقارنـة ثـالث تراكيـب وراثيـة م:2002 .الصالحي، قاسم محمد زامـل وفـالح ناصـر حسـن

وقــائع المــؤتمر العلمــي الثــامن .  .Saccharum officinarum Lلصــفات النمــو والحاصــل لقصــب الســكر
 .89-82:البحوث الزراعية ص -لهيئة التعليم التقني

حســين عبيــد خضــير المهــداوي، عبــد الجاســم محيســن الجبــوري، عــادل يوســف نصــر اهللا،عبــد الــرحمن خمــاس  .68
اسـتنباط :2002 .س، أمل نجم حسـن، عبـد السـتار جبـار حسـين وجـالل نـاجي محمـودسهيل، حسن علي عبا

 1العـدد  29المجلد . العلوم الزراعية  -مجلة دراسات. تراكيب وراثية من فول الصويا مالئمة لظروف العراق
  .73-65ص 

                          .علــــــــــــــي عبيــــــــــــــد حجيــــــــــــــري، عبــــــــــــــد الجاســــــــــــــم محيســــــــــــــن الجبــــــــــــــوري، رنــــــــــــــا عزيــــــــــــــز حميــــــــــــــد الرومــــــــــــــي .69
. أســتجابة كــالس أربعــة أصــناف مــن الحنطــة لتحمــل اإلجهــاد الملحــي بتقنيــة زراعــة األنســجة النباتيــة:2002

 .42-17ص  4العدد  15المجلد . التطبيقيةمجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة و 
م التطعــي: 2002.عبــد الجاســم محيســن جاســم الجبــوري ن زينــب عبــد الجبــار الحســيني وســامي كــريم الجلبــي  .70

. الدقيق لصنفي الكمثرى الليكونت ومنتخب الزعفرانيـة علـى االصـلين الكمثـرى والسـفرجل خـارج الجسـم الحـي 
  . 46 -29:  1العدد  4مجلة ابحاث التقانة الحيوية المجلد 

دراســة الســلوك : 2002  .ميــثم عبــد الهــادي عبــد الحســن، عبــد الجاســم محيســن الجبــوري وهشــام عطــا شــحاذه .71
وقــائع ..Triticum aestivlim Lنزيمــي لخمســة تراكيــب وراثيــة مدخلــة مــن حنطــة الخبــزالكروموســومي واأل

 .47-35:البحوث الزراعية ص -المؤتمر العلمي الثامن لهيئة التعليم التقني
 D-2,4تــــأثير الـــــ : 2002 .حــــاتم جبــــار عطيــــة، عبــــد الجاســــم محيســــن الجبــــوري وأبــــراهيم عبــــد اهللا الشــــمري .72

مجلـة . لس وتمـايز األعضـاء مـن األجـزاء النباتيـة لـثالث أصـناف مـن قصـب السـكروالكاينتين في تكوين الكـا
  . 82-75ص  2العدد  33المجلد . العلوم الزراعية العراقية 

تـــأثير اإلجهـــاد الملحـــي : 2002 .كـــريم طالـــب خشـــان، ثـــامر خضـــير مـــرزة وعبـــد الجاســـم محيســـن الجبـــوري .73
ناصـر الغذائيـة والكاربوهيـدرات الذائبـة خـارج الجسـم والهجين في محتوى كالس نباتات الطماطة من بعـض الع

 2المجلـد . جامعـة القـاهرة -كليـة الزراعـة -وقائع المؤتمر العلمـي الثـاني للتقانـات الحديثـة فـي الزراعـة. الحي
  .323-315ص 

في اسـتحداث  D.2,4تأثير ال: 2003.علي عبيد حجيري و رنا عزيز الرومي, عبد الجاسم محيسن الجبوري .74
 Triticum aestivum.النباتـات مـن األجنـة الناضـجة لالربعـة أصـناف مـن حنطـة الخبـز فو اخـال الكالس

L..131-121ص 4العدد 3لزراعية المجلدمجلة تكريت للعلوم ا  
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. ميــثم عبــد الهــادي الســوداني و ســعيد محمــد وســمي, محمــود اســماعيل ســلبي, عبــد الجاســم محيســن الجبــوري .75
مجلــة العلــوم الزراعيــة . لوراثيــة المدخلــة مــن حنطــة الخبــز لظــروف العــراقتقــويم و انتخــاب التراكيــب ا, 2003
  .120-113ص 1العدد 34المجلد. العراقية

تأثير اإلجهاد الملحي فـي نمـو : 2003.علي عبيد الطائي و رنا عزيز الرومي, عبد الجاسم محيسن الجبوري .76
مجلــة الزراعــة . Triticum aestivum Lالكــالس و اســتحداث النباتــات الربعــة أصــناف مــن حنطــة الخبــز 

  . 56-46ص 4العدد 8المجلد. العراقية
تأثير منظمـات :2003.زينب عبد الجبار الحسيني و سامي كريم محمد الجلبي, عبد الجاسم محيسن الجبوري .77

المجلـة العراقيـة ). الليكونت و منتخـب الزعفرانيـة(النمو و السكروز في نجاح التطعيم الدقيق لصنفي الكمثرى 
  .110-94ص 1العدد 2المجلد. انات الحياتيةللتق

 IAAتـأثير : 2003عبـد الجاسـم محيسـن الجبـوري واخـالص عبـد الكـريم الكعبـي , سامي كريم محمـد الجلبـي .78
المكثـرة خـارج  Lycopersicon esulentum Millفـي تجـدير نباتـات اربعـة هجـن مـن الطماطـة  NAAو

  . 178 – 168ص  6جلد في العدد الم. مجلة تكريب للعلوم الزراعية . الجسم الحي 
: 2004. عبـــد الجاســـم محيســـن الجبـــوري، إخـــالص عبـــد الكـــريم جاســـم الكعبـــي وســـامي كـــريم محمـــد الجلبـــي .79

للتضــاعف الخضــري خــارج  .Lycopersicon esculentum Millاســتجابة اربعــة هجــن مــن الطماطــة 
  .22-12: 2، العدد 7المجلد . العلوم -مجلة جامعة النهرين. الجسم الحي

اإلكثـــار :  2004.زينـــب عبـــد الجبـــار الحســـني، عبـــد الجاســـم محيســـن الجبـــوري وســـامي كـــريم محمـــد الجلبـــي .80
: 1العــدد  1المجلــد . المجلــة العراقيــة للعلــوم والتكنولوجيــا. الخضــري الــدقيق لطعــوم واصــول أشــجار الكمثــرى

43-51.  
يـــر مهـــدي، قاســـم محمـــد زامـــل إخـــالص عبـــد الكـــريم الكعبـــي، عبـــد الجاســـم محيســـن الجبـــوري، علـــي عبـــد األم .81

مقارنة األجنة الناضجة وغيـر الناضـجة فـي اسـتحداث الكـالس واخـالف : 2004. وأشواق عبد الرزاق ألعبيدي
. 6المجلـد . مجلـة ابحـاث التقانـة الحيويـة.  .Triticum Aestivum Lالنباتات الربعة أصـناف مـن الحنطـة 

  .48-37: 2العدد 
الجبوري ، علي عبد االمير ، فـالح ناصـر حسـين و محمـد لجاسم محيسن زينب عبد الجبار الحسني ، عبد ا .82

تــأثير اشــعة كامــا فــي النمــو الخضــري والجــذري لثالثــة تراكيــب وراثيــة مــن قصــب الســكر :  2005احمــد كــريم 
  .  23-17:  1العدد  2المجلد . المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا . خارج الجسم الحي 

، اســتخدام تقنيــة  2005بــوري ، اردالن احمــد ســليمان و ريــاض عبــد الحســين دلــول عبــد الجاســم محيســن الج .83
 . Triticum aestivum Lزراعـة االنسـجة واشـعة كامـا فـي تقـويم خمسـة تراكيـب وراثيـة مـن حنطـة الخبـز 

  .  35 – 24:  2العدد  2المجلد  :المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا .لتحمل االجهاد الملحي 
:  2006الصـحاف وعبـد الـرحمن خمـاس الجـواري فاضـل حسـين رضـا , اسم محيسن جاسم الجبوري عبد الج .84

مجلـة  .Capsicum annuum Lتـأثير الـرش بالمغـذيات الورقيـة فـي النمـو الخضـري والزهـري للفلفـل الحلـو 
  .90-80ص  1عدد , 11مجلد .الزراعة العراقية 

تـأثير : 2006وسحر نعـيم عبـد الوهـاب , سلم عبد علي م, عبد الجاسم محيسن الجبوري , زينب عبد الجبار  .85
و تفــاح عمــارة خــارج الجســم  MM106فــي تجــذير اصــلي التفــاح   MSتراكيــز االمــالح االعضــوية لوســط 

  ) .210- 202( : 2العدد  3المجلد . مة للعلوم ام سل ةمجل.الحي 
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تـأثير اشـعه كامـا :  2006.زاق اخـالص عبـد الكـريم الكعبـي واشـواق عبـد الـر , عبد الجاسم محيسن الجبـوري  .86
مجلـة .تراكيـب وراثيـة مـن قصـب السـكر فـي خـارج الجسـم الحـي  انيـةفي نمو الكالس واخالف النباتات من ثم

  .96 - 84ص  1العدد 8المجلد . ابحاث التقانه الحيويه
:  2006عبد الرحمن خماس الجواري و فاضل حسين رضـا الصـحاف , عبد الجاسم محيسن جاسم الجبوري  .87

تأثير الرش  باالسمدة الورقية والمستخلص المائي لعرق السوس في محتوى ثمار صنفي من الفلفل الحلو من 
  . 392 - 388ص ) 3( 3المجلد . مجلة ام سلمة للعلوم . المواد الصلبة الذائبة الكلية وفيتامين ج

:  2006اوعــاد متعــب  ,صــادق قاســم البيــاتي , عبــد الجاســم محيســن الجبــوري , علــي عبــد االميــر الصــالحي  .88
الثــأتير فــي ارتفــاع النبــات -1: تــأثير اشــعة جامــا فــي نمــو اربعــة اصــناف مــن البطاطــا المكثــرة داخــل انابيــب 

  . 289- 283ص  3العدد  2المجلد . المجلة االردنية ي العلوم الزراعية . وعدد االفرع واالوراق 
اشــواق عبــد , علــي عبــد االميــر صــالح , يعبــد الجاســم محيســن جاســم الجبــور , اخــالص عبــد الكــريم الكعبــي .89

تــأثير اشــعة كامــا فــي الكــالس المســتحث وامكانيــة اخــالف نباتــات : 2007الــرزاق العبيــدي وقاســم محمــد زامــل 
  .368 - 363ص ) 3( 4مجلد .مجلة ام سلمة للعلوم . منه الربعة تراكيب وراثية من الحنطة 

فــالح ناصــر , علــي عبــد االميــر الصــالحي , بــوري عبــد الجاســم محيســن الج, زينــب عبــد الجبــار الحســني   .90
ص )2( 4مجلـد .مجلة ام سلمة للعلـوم. االكثار الخضري الدقيق لنبات الكوي: 2007. حسين وظاهر عباس

233 - 238.  
 2007اكثــار تقــاوي الرتــب العليــا للبطاطــا باســتخدام تقنيــة التحضــين : 2007عبــد الجاســم محيســن الجبــوري   .91

   66 - 59ص  2العدد  12ية مجلد مجلة الزراعة العراق.
. هاشــم كــاظم محمــد العبيــدي ، ســعديه حســن محمــود ،كــاظم محمــد ابــراهيم و عبــد الجاســم محيســن الجبــوري  .92

لتحمـل  . Glycine max lتاثير الغربله واالنتخاب في قابليه كالس تركيبين وراثيين من فول الصـويا :2008
  . 62 – 47:)3( 9صريه المجلد الملوحه خارج الجسم الحي، مجله علوم المستن

االكثـار الـدقيق  2008:عبدالجاسم محيسـن الجبـوري ، جبـار عبـاس حسـن الـدجيلي و ضـاهر عبـاس البيـاتي  .93
 – 42: 2حـوث التقنيـات االحيائيـه العـدد مجلـة مركـز ب.  .Fragaria anariassa L الشـليكلصـنفين مـن 

50 .  
تــــاثير المجــــال : 2009يلــــى عبــــدالوهاب الشــــيخلي محســــن الصــــيام ول عبدالجاســــم محيســــن الجبــــوري ، ســــها  .94

 Hordeum vulgar Lالكهرومغناطيســي فــي االنقســام الخلــوي وفــي النمــو و انتاجيــة محصــول الشــعير 
  .120 – 113) : 7( 14. مجلة الزراعة العراقية .
حزمة مقارنة تطبيق ال:2009عبدالجاسم محيسن جاسم الجبوري ، فالح عبدجابر و عصام حسين النجار ،   .95

وتاثيرهما في صفات  .Oryza satival Lالمتكاملة من العمليات الزراعية والطريقة التقليدية في زراعة الرز 
  . 142 – 134) : 7( 14. مجلة الزراعة العراقية . النمو والحاصل 

دراسـة :  2009. عبدالجاسم محيسن جاسم الجبوري ، ليلـى عبـدالوهاب الشـيخ حسـن و سـها محسـن الصـيام  .96
وقـــائع . المعرضـــة للمجـــال الكهرومغناطيســـي  .Vicia faba Lنقســـام الخلـــوي والنمـــو لنباتـــات البـــاقالء اال

  .1330 – 1321:  2009اذار  26 – 24المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم ، جامعة بغداد للفترة من 
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االكثـــار التقليـــدي تـــاثير طريقـــة االكثـــار الخضـــري الـــدقيق و :  2009عبدالجاســـم محيســـن جاســـم الجبـــوري ،   .97
.  .Saccharum officinarum Lبالعقــل فــي النمــو والحاصــل لــثالث تراكيــب وراثيــة مــن قصــب الســكر 

  .132 – 122:   )1( 8المجلة العراقية للتقانات االحيائية 
انتـاج درنـات تقـاوي الرتـب : 2009. عبدالجاسم محيسن جاسـم الجبـوري وعلـي عبـد االميـر مهـدي الصـالحي  .98

لــة مركــز بحــوث مج. باســتخدام تقنيــة زراعــة االنســجة النباتيــة  Solanum tuberosum Lطاطــا العليــا للب
 .106 – 99) : 2( 3التقنيات االحيائية  

اســتجابة ثالثــة تراكيــب وراثيــة مــن :  2009. عبدالجاســم محيســن جاســم الجبــوري وابــراهيم عبــد اهللا الشــمري  .99
. مجلـة جامعـة دهـوك .  لكـالس وتحمـل الملوحـةلتكـوين ا .Saccharum officinarum L)(قصـب السـكر

12)1 : (74-79 .  
تحسـين : 2010. ، مسلم عبـد علـي عبـد الحسـين ومحمـد عبـاس سـلمان عبدالجاسم محيسن جاسم الجبوري .100

وعماره لملح كلوريد اصوديوم في خارج الجسم الحي باسـتخدام اشـعة  MM106صفة التحمل الصلي التفاح 
-328الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة / اشــر لالســتخدامات الســلمية لطاقــة الذريــة  المــؤتمر العربــي الع. كامــا 
344 .  

ابـــراهيم شـــعبان الســـعداوي و , ايـــاد وجيـــه , ســـمير نـــاجي محمـــود , عبـــد الجاســـم محســـين جاســـم الجبـــوري   .101
و  تقيــيم الجهـد األليلوبــاثي لخمســين تركيـب وراثــي مـن الــذرة البيضـاء فــي انبــات: 2010.ضـحى ميســر مجيـد 

 - 95مــن ) 1(4. مجلــة مركــز بحــوث تقنيــات األحيائيــة . نمــو بعــض األدغــال خــارج و داخــل جســم الحــي 
103 .   

اخــالص عبــدالكريم الكعبــي ، فــالح حســن ، رنــا الرومــي، علــي عبــد االميــر الصــالحي وعبدالجاســم محيســن  .102
انيــة تراكيــب وراثيــة مــن تــاثير الشــد الملحــي فــي الكــالس المشــعع واخــالف النباتــات مــن ثم:  2010. الجبــوري

 . 37-31) : 1(21. مجلة علوم المستصرية . قصب السكر في خارج الجسم الحي 
: 2010.، سمر فؤاد الطحان ، طارق علـي العـاني وسـمير نـاجي حمـود عبدالجاسم محيسن جاسم الجبوري .103

وراثيــة مــن زهــرة  والكــاينتين فــي اســتحثاث كــالس ثالثــة تراكيــب D-2,4تــاثير الجــزء النبــاتي ومنظمــي النمــو 
) : 3(9.المجلــة العراقيــة للتقانــات الحياتيــة . فــي خــارج الجســم الحــي  .Helianthus annuus Lالشــمس 
502- 517 . 

زينب عبـد الجبـار الحسـيني ، عبـدالجايم محيسـن جاسـم الجبـوري ، علـي عبـداالمير الصـالحي وسـحر نعـيم  .104
في استحثاث الكالس من ثالث تراكيب وراثية من فول  تاثير االجزاء النباتية واشعة كاما: 2010عبد الوهاب 

 . 437- 428) :3(9.المجلة العراقية للتقانات الحياتية  .خارج الجسم الحي .Glysine max Lالصويا 
،هاشـــم كـــاظم العبيـــدي ومحمـــد خزعـــل حميـــد  زينـــب عبـــد الجبـــار الحســـني، عبـــد الجاســـم محيســـن الجبـــوري .105

مجلـة علـوم . باسـتخدام تقنيـة زراعـة االنسـجة  Ananas sativasانـاس االكثـار الـدقيق لنباتـات االن: 2010
 . 173 – 168) :6(21.المستنصرية 

،اشــواق شــنان عبــد ، خالــد عبــاس رشــيد ، ضــحى ميســر مجيــد، صــالح عبدالجاســم محيســن جاســم الجبوري .106
بـادرات حنطـة تاثير مغنطة مياه الري المالحـة فـي انبـات ونمـو :  2011محمد حسن وايمان نعمان اسماعيل 

 . 38-32) 3(5. مجلة مركز بحوث التقنيات االحيائية . . Triticum aestivum Lالخبز 
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اشـواق شــنان عبــد، عبداالجاســم محيســن جاســم الجبــوري، سـمير نــاجي محمــود، ضــحى ميســر مجيــد وزينــب  .107
وراثيـة مـن حنطـة  استخدام تقنية زراعـة االنسـجة النباتيـة فـي تقـويم ثالثـة تراكيـب: 2012عبدالجبار الحسيني 

 . 51 -46) : 2( 6.مجلة مركز بحوث التقنيات االحيائية . الخبز لتحمل االجهاد الملحي 
كفـــاءة قشـــور :  2012عبدالجاســـم محيســـن جاســـم الجبـــوري ، حســـين فاضـــل الربيعـــي وفـــالح كمـــال محمـــد  .108

 Trogoderma)ســنابل القمــح ومستخلصــاتها فــي حمايــة الحبــوب المخزونــة مــن االصــابة بخنفســاء الخــابرا

granaium Everts )   . 100 – 95) :1(30. مجلة وقاية النبات العربية . 
 

  : والدراسات والتقارير الموثقة المنشورةالمقاالت العلمية  
1. Aljibouri.A.A.M.1998: Progress report on mutation technique for crop 

improvement .IAEA. 1-6. 

2. Aljibouri, A.A.M.1998 Industrial crops in Iraq: Current status and Prospects. 

ICARDA.WANA. Seria-Dames. P.1-9. 

            دراسة ميدانية على مزارع النخيل البذري في منطقة : 1990). مشارك(عبد الجاسم محيسن الجبوري .3
-1ص .رية العراقيةمنظمة الطاقة الذ. هيت و إمكانية االستفادة من هذه التجربة في الحد من التصحر

14.  
الندوة العلمية .العراقتطوير و إدارة المراعي الطبيعية في : 1992).مشارك(عبد الجاسم محيسن الجبوري .4

 1993. 8. 30-29. لتطوير المراعي الصحراوية التي نظمتها منظمة الطاقة الذرية و وزارة الزراعة
 .15-1ص.العراق-بغداد

الدورة . التطفير التجريبي لبعض المحاصيل خارج الجسم الحي: 1993. عبد الجاسم محيسن الجبوري .5
 . 20-1ص.العراق -بغداد. الهيئة العربية للطاقة الذرية. التدريبية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية

/ المحددات والمعالجات ....وزراعة فول الصويا في العراق  1994 عبدالجاسم محيسن جاسم الجبوري .6
 .رة الصناعة والمعادن دائرة البحوث وزا

اللجنة . مجلس الوزراء. برنامج إكثار البذور الستراتيجي: 1995)مشارك(عبد الجاسم محيسن الجبوري .7
  .16-1ص. الصناعية

مجلـس . إنشـاء منظومـات مائيـة زراعيـة النتـاج الخضـر: 1996). مشـارك(عبد الجاسـم محيسـن الجبـوري .8
  .10-1اللجنة الصناعية ص -الوزراء

التعلــيم  ةالمشــاريع الزراعيــة بــين القطــاع الصــناعي و وزار : 1996).رئيســي(محيســن الجبــوري عبــد الجاســم .9
ـــــــة ـــــــاء لألبحـــــــاث الزراعي ـــــــوزراء. العـــــــالي والبحـــــــث العلمـــــــي والزراعـــــــة و مركـــــــز آب ـــــــس ال ـــــــة  -مجل اللجن

  .21-1ص.الصناعية
ام بعـض استحداث العقم الذكري في محصول زهرة الشمس باستخد: 1997.عبد الجاسم محيسن الجبوري .10

 . 47-42ص 2العدد. مجلة الزراعة و التنمية في الوطن العربي, المواد الكيمياوية
 .وزارة الزراعة / مشروع انمائي لتطوير زراعة النخيل وانتاج التمور في العراق  1998 الجبوري واخرون .11
ز و إدامــة دورة تمييــ. اســتنباط األصــناف الزراعيــة وطــرق أدامتهــا: 2000.عبــد الجاســم محيســن الجبــوري .12

 . 6-1العراق ص-بغداد.بالتعاون مع وزارة الزراعة  FAOاألصناف الزراعية التي اقامتها 
دراسة فشل ونمو براعم قصب السكر في حقول معمل سكر ميسان وطرق  2000 الجبوري واخرون .13

 . وزارة الصناعة / الشركة العامة النتاج قصب السكر . معالجتها 



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

17 

 

االدارة المقترحة في انتاج تقاوي الرتب العليا لمحصول  2001 وريعبدالجاسم محيسن جاسم الجب .14
 .جامعة البكر للدراسات العليا . البطاطا باستخدام تقنية زراعة االنسجة

لمقاومـــة " المحاصـــيل الزراعيـــة المحـــورة وراثيـــا: 2002.حســـين الربيعـــي و عبـــد الجاســـم محيســـن الجبـــوري .15
  .105-94ص 1العدد 4المجلد.ويةمجلة أبحاث الثقافة الحي, اآلفات الحشرية

المخـاطر و الفوائـد المحتملـة للمحاصــيل : 2002.عبـد الجاسـم محيسـن الجبـوري و حسـين فاضــل الربيعـي .16
. المجلـــة العلميـــة لمنظمـــة الطاقـــة الذريـــة العراقيـــة. علـــى التنـــوع االحبـــائي و تطـــور النبـــات"المحـــورة وراثيـــا

  .68-54ص 1العدد 4المجلد
اتحـاد مجـالس البحـث . زراعة نخيل التمر بـين التـراث و المعاصـرة: 2002.ريعبد الجاسم محيسن الجبو  .17

  .8-1العراق ص-بغداد.2002  11.27) النقابات بين التراث و المعاصرة( ندوة,العلمي العربية
اتحاد مجالس البحث . تربية و تحسين محصول الشعير في العراق: 2003.عبد الجاسم محيسن الجبوري .18

-عمــان. 2003. 8. 14-12. تمــاع خبـراء تحســين إنتــاج الشــعير فـي الــوطن العربــياج. العلمـي العربيــة
 .18-1ص.األردن

اتحـــاد مجـــالس البحـــث / تحســـين انتاجيـــة محصـــول الشـــعير  2005 عبدالجاســـم محيســـن جاســـم الجبـــوري .19
 .العلمي العربية

تقانـات  الزراعـة بـدون  نـدوة. استخدام تقنية الزراعة بدون تربة في انتاج تقاوي الرتب العليـا مـن البطاطـا  .20
  .16-1ص .عمان االردن 2006/ 7/ 6-5.تربة 

مــدخل : الحافــات العلميــة للهندســة الوراثيــة.  2011حســين فاضــل الربيعــي وعبدالجاســم محيســن الجبــوري  .21
 International Journal for Sciences and Technology .Vol.6.الـى علـوم الحيـاة التركيبيـة 

No.2 :113-121 .   
 –هيئـة المستشـارين / دور االصناف المحسنة في زيادة الغلـة  2011 لجاسم محيسن جاسم الجبوريعبدا .22

 . مكتب رئيس الوزراء
 

  الزيارات العلمية والتدريب 
نظمت من قبل الوكالة الدولية للطاقة .زيارة علمية الى مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا  .1

 .1997الذرية سنة 
نظمت هذه  وشمال بمية الى الهند لمراكز البحث العلمي الزراعي في كل من نيو دلهي والبنجازيارة عل .2

  .1998الزيارة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة شهر 
مية العلوم في يزيارة علمية الى مقر الوكالة الدولية في فيناوزيارة مختبراتها في ساربس دورف واكاد .3

 نظمت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وث الزراعية الوطنية الفرنسية في فرنسابولونيا ومعهد البح
2005 . 

 . مشارك او محاضرا فيها  ةبصف العراقالمشاركة في العديد من الدورات التدريبية داخل  .4
  


