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  لم تمت ذكراك.......  صالح عمر مبشرالدكتور 

و أكمل فيها دراسته  1951ولد في مدينة الموصل سنة 
األبتدائية ، واكمل دراسته األعدادية في األعدادية المركزية 

كلية الزراعة في ب التحقو 1968بمدينة الموصل في عام 

وكان من الطلبة   1972و تخرج منها سنة جامعة الموصل 

كمعيد في نفس الكلية بين عامي  قين فيها حيث عملالمتفو
حصل على بعثة دراسية  1974في عام .  1974و  1972

أكمل دراستي الماجستير والدكتورا في من وزارة التعليم العالي 
وحتى سنة  1974سبع سنوات دراسية أستمرت من سنة 

في الواليات المتحدة سايد ريفر \ في جامعة كاليفورنيا 1981
و التي كانت تعتبر أحسن جامعة أمريكية في مجال ريكية األم

مبشر صالح عمر الى أرض الوطن سنة .عاد د. الصرفةالعلوم 
وعين مباشرة في منظمة الطاقة الذرية العراقية وهي  1981

و  أعلى مؤسسة بحثية عراقية تعنى بكل أختصاصات العلوم
عية سنة الى مركز اباء لألبحاث الزراوقد نسب . التكنولوجيا

حيث أسس مع مجموعة من زمالئه الباحثين مركزا  1990
الى  1993ثم عاد في . متخصصا لزراعة األنسجة النباتية

كمشروع  ركزا لزراعة األنسجة النباتية بدأالمنظمة لينشأ م
صغير يحتل نصف بناية مناصفة مع كلية الزراعة و أنتهى 

نت نهاية هذا كا. كمركز متكامل مؤلف من خمسة بنايات عمالقة
ولم يبقى  2003المشروع مؤسفة حيث دمر أبان أحداث سنة 

منه أكثر من أنقاض و أطالل المشروع الذي أستغرق بنائه 
عشر سنوات من العمل الدؤوب و المتواصل بالمشاركة مع كل 

مبشر العملية في مدينة بغداد سنة .أنتهت حياة د. العاملين فيه
الوضع األمني الى مدينة حين أنتقل وعائلته بسبب  2005

في و باحث دهوك شمالي العراق و بدأ مشواره كتدريسي 

بسبب أزمة  2009جامعة دهوك وأنتهى بها يوم وفاته سنة 
ترقى الدكتور مبشر صالح عمر لعدة . صحية مفاجأة عصفت به

 1982سنة  علمي درجات بحثية وعلمية بدأت بدرجة باحث
و درجة رئيس  1988أقدم سنة علمي مرورا بدرجة باحث 

سنة و أنهاها بدرجة رئيس باحثين اقدم   1994باحثين 
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ثم أستاذ مساعد  2005البحثي الى التدريسي عاد ليكون مدرسا سنة  أنتقل من المجال، وعندما 2000
  . 2008سنة 

مجال  يعود للدكتور مبشر الفضل بأدخال تقنية زراعة األنسجة النباتية الى العراق وهو المجال الذي كان

   .دراسته في مرحلة الدكتورا على أشجار الحمضيات و أتبعها بالمجاالت األخرى وكان من أهمها نخيل التمر

وحقق نجاحات باهرة في اكثار العديد من االنواع النباتية مبشر له عطاء علمي طويل . دالمغفور له 
كان عالما متواضعا خدم العراق بكل ووخاصة زراعة النخيل خارج الجسم الحي جية يباستخدام الزراعة النس

مجال داخل وخارج هذا الفي انشاء مختبرات متخصصة في الفاعلة امانة واخالص وتفانى في مساهماته 
باالضافة الى تدريسه تلك التقنية في العديد من الجامعات العراقية فضال عن مساهماته في اعطاء  العراق 

انجازه للعديد من البحوث المتخصصة في مجال ولمؤسسات الرسمية للعديد من االعديد من الدورات العلمية 
 40طالب الماجستير والدكتوراه ومناقشته الكثر من  بحوث اشرف على العديد منكما   زراعة االنسجة

رسالة ماجستير ودكتوراه فضال عن تقديمه للمكتبات العلمية  العديد من مؤلفاته للكتب ونشر البحوث 
  .ةوالمقاالت العلمي

العلمية الكبرى والمختبرات معروف لدى كثير من الجمعيات والمعاهد  الدكتور مبشرواليخفى على احد ان  

حضي بالتكريم والتقدير من العديد من الجهات الرسمية ومنها وتثمينا لكفاءته من خالل مساهماته العلمية 
  . والتقديرعلى وسام جابر بن حيان باالضافة الى العديد من كتب الشكر حصوله 

يستحق منا جميعاً واخا واستاذا وفقدنا عالما جليال  2009توفي دكتور مبشر في عام 

  وهذه سيرتهوالذكرى العطرة وظلت السيرة بجسده ، لقد رحل الذكر الطيب

  السيرة الذاتية والعلمية

  1951الموصل : محل وتاريخ الوالدة 

  : التحصيل الدراسي 

  1972 لعراق، االموصلجامعة : بكالوريوس  •

  1977جامعة كليفورنيا، الواليات المتحدة االمريكية : ماجستير •

  1981جامعة كليفورنيا، الواليات المتحدة االمريكية : دكتوراه  •

  : وتاريخ الحصول عليها بحثيةالمرتبة ال

  1982باحث علمي  •
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  1988باحث علمي اقدم  •

 1994رئيس باحثين علميين  •

  2000 رئيس باحثين علميين أقدم •

  لمرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليهاا

 2005مدرس عام  •

  2008أستاذ مساعد عام  •

  : المهمات االدارية التي تبؤها 

 1990-1982باحث علمي في منظمة الطاقة الذرية العراقية  •

 1992-1990مركز اباء للبحوث الزراعية رئيس المختبرات المركزية،  •

 2003- 1995ية العراقية مدير مركز زراعة االنسجة، منظمة الطاقة الذر •

الطاقة الذرية العراقية (مدير مركز الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي، وزارة العلوم والتكنولوجيا •

 2005-2003 )سابقا

  2009-2005برفيسور في فسلجة النبات، كلية العلوم جامعة دهوك  •

  االهتمامات العلمية

 تطبيقات تقنية زراعة االنسجة في اكثار النباتات •

 بية وتحسين النبات باستخدام الزراعة النسيجيةتر •

 انتاج نباتات خالية من الفايروسات باستخدام تقنية الزراعة النسيجية •

 انتاج المركبات الثانوية والصيدالنية  •

  االنجازات الرئيسية

حيث تم انشاء المختبرات في منظمة الطاقة  1982ادخال تقنية الزراعة النسيجية الى العراق عام  •

 ومنذ ذلك الحين اجريت العديد من البحوث في مجال زراعة االنسجة رية العراقيةالذ

في انشاء مختبرات متخصصة باكثار النخيل  1989و  1988مساعدة وزارة الزراعة خالل عامي  •

 جية يبالزراعة النس

استحداث مختبرات متخصصة بزراعة االنسجة في مركز اباء للبحوث الزراعية متخصصة باكثار    •

 درنات البطاطا بالرتب العليا باستخدام الزراعة النسيجية وانتاج شتالت 
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انشاء مركز لزراعة االنسجة وعلى نطاق واسع لكل من اصول التفاح والعرموط  والموز والشليك  •

 درنات البطاطا بالرتب العلياوانتاج  والقرنفل

  :الجمعيات العلمية 

 الجمعية االحيائية العراقية -1

 يين العربجمعية االحيائ -2

 نقابة المهندسين  الزراعيين العراقيين  -3

 الجمعية الدولية لزراعة االنسجة -4

  المنح العلمية

 1988زمالة في مجال التطفير خارج الجسم الحي، المنظمة الدولية للطاقة الذرية  •

 1996زيارة علمية للمركز الدولي لبحوث البطاطا في بيرو لنقل تلك التقنية الى العراق  •

 بتكلفة من قبل الطاقة الذرية الغانية 1989ض انشاء مختبرات زراعة االنسجة في غانا خبير لغر •

  1997الحصول على وسام جابر بن حيان  •

  الفعاليات العلمية

  لجنة مناقشة لدرجة الماجستير والدكتوراه 40 اكثر من رئيس او عضو في •

والمتخصصة في مجال زراعة المساهمة في المؤتمرات واالجتماعات العلمية العراقية والدولية  •

  .االنسجة النباتية

  من الجامعات العراقية دلطالب الدراسات العليا في العدي المحاضراتتدريس العديد من  •

  ستير والدكتوراه جمشرف على عدد من رسائل الما •
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