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االختصاص العام :فطريات
االختصاص الدقيق:فطريات طبية و سموم فطرية

المؤلفات والبحوث:
اوال :االبحاث المنشورة
ت

عنوان البحث المنشور

سنة النشر

اسم المجلة او المؤتمر

.1

المكافحة الكيماويةلمرض اللفحة المبكرة على
الطماطة في البيوت البالستيكية في محافضة
نينوى في العراق

1811

مجلة زراعة الرافدين

.0

Isolation and identification of some
fungal agents from broiler chickens

1990

المجلد 02
العدد 1811/ 0
The fourth scientific congress
proceeding
Vol.IV Assiut Univ.Egygt

.3

دراسة تشخيصية لمرض اللفحة المتأجرة (تبقع
االوراق السبتوري)

1882

مجلة زراعة الرافدين
المجلد 00

على البقدونس في محافضة نينوى\ العراق
1882

العدد 1882/ 0
مجلة التربية و العلم

.4

تأثير طمر متبقيات الكرفس المصاب باللفحة
المتأخرة في التربة على حيوية ابواغ الفطر
Sepotria apiicola

.5

دراسة تاثير االوساط الزراعية ودرجات االلحرارة 1994
واالضاءة على النمو الخضري للفطر Candida
alicanns

.6

عزل وتشخيص بعض الفطريات المصاحبة
لصفاق القدم الرياضية

1881

.7

مدى تواجد الفطريات في مسابح الدرجة االولى
المغلقة في مدينة الموصل

0222

.1

تاثير مستخلصات البابونج و الدارسين (القرفة)
والقرنفل على بعض القطريات المرضية.

0221

.9

التأثير المثبط لمستخلص الثوم المعامل بالنعناع
على بعض الفطريات المرضية

0220

.12

دراسة التآلف بين مستخلصات الثوم
ومستخلصات الفطر Trichophyton
mentgrophytes

2002

المؤتمر القطري الثاني لعلوم الحياة –
قسم علوم الحياة -كلية العلوم -جامعة
الموصل.

.11

عزل وتشخيص بعض الفطريات في الحمامات
العامة في الموصل.

0222

مجلة علوم الرافدين

.10

دراسة التاثير التثبيطي لبعض المستخلصات
المائية ضد الفطرGeotrichum candidum

2006

1994

المجلد 00
العدد 1884/0
مجلة زراعة الرافدين
المجلد 26
العدد 1994/ 0
مجلة الرافدين للعلوم الرياضية
المجلد الرابع
العدد العاشر 1881
مجلة الرافدين للعلوم الرياضية
المجلد السادس
العدد الحادي والعشرون 0222
مجلة الرافدين للعلوم الرياضية
المجلد 10
العدد 2001/ 4
مجلة القادسية للعلوم
المجلد 7
العدد 2002/4

المجلد 14
العدد 2003/ 0
مجلة علوم الرافدين

المجلد 17
العدد 2006/ 10
مجلة علوم الرافدين

.13

عزل وتشخيص الفطر Geotrichum
 candidumمنمصادره المختلفة .

0222

.14

تاثير مستخلصات اوراق وثمار نبات السبحبح
 Melia azedrachعلى بعض الفطريات
المرضية المعزولة من االنسان.

0221

مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

.15

استخالص مركب الثايمول  Thymolمن نبات
الزعترودراسة تأثيره على الفطر
Trichophyton mentgrophytes

0228

وقائع المؤتمر العلمي االول لعلوم الحياة-
قسم علوم الحياة-كلية العلوم 02-00
نيسان 0228

.12

عزل وتشخيص بعض الفطريات المصاحبة
لالشخاص المعرضين للعواصف الترابية في
محافضة نينوى.

0212

مجلة ابحاث كلية التربية االساسية

.17

دراسة تأثير المعمالت الحرارية (الماء الساخن
والمجات الدقيقة) على الفطريات الملوثة لبعض
المشروبات المنبهة.

0214

مجلة ابحاث كلية التربية األساسية  /عدد
خاص باألبحاث المستلمة من رسائل
الماجستير وأطاريح طلبة الدراسات العليا
لسنة 0214

.11

عزل وتشخيص بعض الفطريات والكشف عن
األفالتوكسين في الطحين والخبز والصمون
المنتج في مدينة دهوك.

0212

مجلة تكريت للعلوم الصرفة

.18

Isolation and identification of
contaminant fungi of some food
supplementes in Mosul city ,Iraq.

2017

المجلد 17
العدد 2006/8

المجلد 10
العدد 4

الجلد 01
العدد 7
World Journal of
Pharmaceutical research.

ثانيا  :االشراف على طلبة الدراسات العليا
طلبة الدكتوراه
اسم الطالب

عنوان االطروحة

سنة التخرج

مها اكرم محمد

دراسة تأثير مستخلصات نبات
الزعتر على بعض الفطريات.

0224

مازن نزار فضل

التلوث الفطري لمنتجات االلبان
والمشروبات الغازية في معامل مدينة
الموصل بضوء مواصفات المياه المستخدمة
والمطروحة.

0222

طلبة الماجستير
اسم الطالب

سنة التخرج

عنوان الرسالة

مشعل علي محمد

دراسة التآلف بين مستخلص الثوم
ومستخلصات نباتات طبية ضد بعض
الفطريات الممرضة لالنسان.

0221

هديل خلف احمد

عزل وتشخيص الفطر
Geotrichum candidum
ودراسة تاثير بعض مستخلصات
النباتات الطبية

0224

سفانة غائب حمدون

التاثير التثبيطي لبعض المستخلصات
النباتية الطبية على الفطريات
المنتجة لسموم االفال والملوثة
لبعض االغذية في الموصل.

0222

شفاء طيار جعفر

دراسة التاثير المثبط لبعض
المستخلصات النباتية على الفطريات
المرضية.

0221

محمد يحيى عالوي

دراسة التاثير التثبيطي لمستخلصات
العكبر المحلي على بعض الفطريات
الملوثة لبعض االغذية

0228

فادية عبد الستار عبد الجبار الحافظ

تأثير بذور الحلبة ولحاء الدارسين
وقشور الرمان في نمو بعض
الفطريات المعزولة من المواد
الغذائية

0228

مها ابراهيم ارزوقي الدوري

التأثير المثبط لمستخلصات الكركم
والزنجبيل والشاي االخضر على نمو
الفطر Aspergillus flavus
وفعلياتها المضادة لألفالتوكسين B1
في فئران التجارب.

0211

نغم محمد عزو ناصر

الكشف عن سم االفال  B1كمؤشر
لتلوث المواد الغذائية الجاهزة.

0210

نور محسن قدري األومري

عزل وتشخيص الفطريات المحمولة
بغبار العواصف الترابية وتأثيرها
على تلوث البيئة في محافضة
نينوى.

0212

يسرى عوني مجيد الراوي

عزل وتشخيص الفطريات الملوثة
للمشروبات المنبهة والكشف عن سم
األفال

0214

ايمان عالء الدين المزوري

عزل وتشخيص الفطريات الملوثة
والكشف عن سموم األفاكسين في
الطحين والخبز والصمون المنتج.

0212

زهراء عبدالله محمد النعيمي

عزل وتشخيص الفطريات والكشف
عن سمومها في بعض المكمالت
الغذائية.

0217

الخبرات االكاديمية:
 -1تدريس المواد التالية:
أ -الدراسات االولية:
الفطريات وامراض النبات /فطريات وتصنيف فطريات /فطريات طبية والسموم الفطرية.
ب -الدراسات العليا:
فطريات متقدمة  /السموم الفطرية المتقدمة
 -0البحوث في مجال الفطريات والفطريات الطبية والسموم الفطرية والنباتات الطبية.
التدريب:
 -1دورة طرق التدلريس واستخدام الوسائل التعليمية /مركز تطوير الكوادر /هيئة التعليم التقني
/بغداد 22-01 /كانون الثاني 1812م.
 -0دورة مخاطر التلوث بالسموم الفطرية /قسم علوم الحياة /كية العلوم /جامعة
بغداد/بغداد 12-12/شباط 1882م.
النشاطات العلمية في مؤسسات الدولة خارج الجامعة:
-1

-0
-2
-4

التشخيص المختبري للفطريات المرضية لمراجعي مستشفى السالم التعليمي بالموصل حسب
آلية التعون بين الجامعة ومؤسسات الدولة االخرى للفترة  0222-0222وبمعدل يومين
اسبوعيا.
إقامة دورة لتشخيص الفطريات والسموم الفطرية لألطباء البيطريين في محافضة دهوك
ولمدة ثالثة ايام لعام  0215في دائرة بيطرة دهوك.
اإلشراف على التدريب الصيفي لطلبة علوم الحياة في المؤسسات الصحية.
المشاركة في الممارسة الميدانية السنوية لجامعة الموصل لخدمة شرائح المجتمع ولسنوات
عدة.

المؤتمرات والندوات العلمية:
 -1المؤتمر العلمي المركزي الثاني لطلبة معاهد القطر /بغداد  12-8نيسان 1812م.
 -0المؤتمر العلمي التاسع لجمعية علوم الحياة العراقية  /جامعة الموصل /موصل02-01 /
نيسان 1817م.
 -2المؤتمر العلمي الرابع  /كلية الطب البيطري  /جامعة اسيوط /جمهورية مصر العربية/
1882م.

 -4المؤتمر األردني الثالث-المؤتمر العربي العلمي السادس لعلوم الحياة /الجمعية االردنية للعلوم
الحياتية  /عمان  01-04تشرين االول1882-م.
 -5المؤتمر الثاني لمجلس السرطان في العراق ومؤتمر االورام الخامس بالموصل  /دائرة صحة
نينوى  /.موصل  04-00تشرين االول1882-م.
 -2المؤتمر العلمي االول للطب الرياضي  /كلية التربية الرياضية /جامعة الموصل  /موصل -11
 18آذار1881-م.
 -7المؤتمر العلمي الرابع لجامعة القادسية  08-01آذار0221-م.
 -1الندوة العلمية لالمراض الجلدية والتناسلية  /الجمعية العراقية لالمراض الجلدية والتناسلية /
كلية طب الموصل  /الموصل  10ايار0221-م.
 -8المؤتمر الثاني للتقنيات الحديثة في الزراعة  /جامعة القاهرة /القاهرة  22-01تشرين االول-
0220م.
 -12المؤتر القطري الثاني لعلوم الحياة /كلية العلوم  /الجامعة المستنصرية /يغداد  00-01كانون
االول 0220م.
العضويات:

البريد االلكتروني المؤسسيsaleh_isa@alnoor.edu.iq:
جوجل سكوالر  : Google Scholarغير متوفر
ريسيرج كيت  : Research Gateغير متوفر
ريسيرجر أي دي  : Researcher IDغير متوفر
اورسيد  : ORCIDغير متوفر

