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 الذهادات الحاصمة عميها :      
  . 5776-6-07 العراق /  مية العموم / جامعة السوصل / عموم الحياة:  البكالهريهس  :األولية.1    
 العميا:. 2    
 . العراق/ / جامعة السوصل0222-2-1  فطريات/ شيات/فرع العموم الحياة الساجدتير:     
 ./العراق جامعة السوصل 0222-1-52 فطريات / شيات/ فرع العموم الحياة :الدكتهراه     

 عشهان رسالة الساجدتير :    
 النتاج  بروقيأ    Silybum marianum (L.) Gaertn انالتحمل   الدميموزا   لسدحوق  نيات   الكم   "   
 " . Fusarium solani (3)عزلة الفطر  لخمية الواحدة بوساطة      

 :  الدكتهراه أطروحةعشهان     
 وقايئة مودرل لمديطرة اليارولوجية اهوراقالسدب  لسرض قيدع  Alternariaدراسة قرشيفية هنواع جشس  "    
 . " السوصلفي مدرشة      
 

 :األكاديسيةالخبرات 
 قدم عموم الحياة /كمية العموم /جامعة السوصل  ساهست في قدريس مواضيع:الفطريات * مدرس مداعد في 

 ، قزاد حياقي .ميكروباتالشيات، وراثة وخمية، وراثة  سية، وراثة  وأمراضوقرشيف الفطريات،الفطريات  
 الفطريات وقرشيف  ، العام اهحياءساهم في قدريس مادقي: أ في نفس الددم الفطرياتمدرس في اختراص *
 . الفطريات 
            سهههاهم فهههي قهههدريس مهههادقي: اهحيهههاء العهههام ،الفطريهههات أفههي نفهههس الددهههم  الفطريااااتفهههي اخترهههاص  *أسههتاذ مدهههاعد 

 . جراثيمال، وراثة  جزيئيال،  ارولوجي الفطريات وقرشيف
 عميا لطالب الساجدتير والد تورا  .قدريس  ورسات الدراسات ال*      
 السشذهرة: البحهث    

انتخهاب عزلهة فطريهة  فهوءة  فهي  نتهاج الدهميوليز  .0220الطائي، ورقاء سعيد قاسم ورياض خميل البرهاوا، .5
 .24- 00:4العدد 52، مجمة عموم الرافدرأ، السجمد  وبروقيأ الخمية الوحدة وبدون قأثيرات سسية

قابميهههة  عهههر الفطريهههات السعزولهههة مهههأ نيهههات . 0222قاسهههم وريهههاض خميهههل البرههههاوا ،الطهههائي، ورقهههاء سهههعيد  .0
عمههوم الرافدرأ،السجمههد  ةمجمهه،  الدههميوليز أنههزيم أنتههاجفههي  (L.Gaerth  Silybum marianum) الكم ههان

 .05-54:5،العدد54

 



 
 

البشجههر لسههوالس .السعاممههة السدههيدة  0221الطههائي، سههعيد ورقههاء ل رههونس الجبههورا،رعههد حداني،شههسا سههمطان، .2
مجمهة قكريهت لمعمهوم الرهرفة ، Aspergillus nigerالفطهر  بوسهاطة عزلهة ألدتريكحامر   نتاجية لتحديأ
 .26-25 :5،العدد52،السجمد

لسدحوق نيات الكم ان  ألبروقيشيالسحتوى  أغشاء. 0222الطائي، ورقاء سعيد قاسم ورياض خميل البرهاوا ،  .4
  .05-2:5العدد،55السجمد  مجمة جامعة دهوك،،  Fusarium solani استخدام عزلة الفطر 

أنواع و  التعرف عما قدرة عزالت . 0227الطائي، ورقاء سعيد قاسم ورياض خميل البرهاوا ،  .1
لسشذورفي وقائع السمقسر العمسي اهول االخاص  العدد .الخارج خموية اإلنزيسات أنتاجعما  Alternariaالجشس

 . 520 – 565لعموم الحياة : 
دراسهههة التذههها   بهههيأ  . 2212،  ريهههاض خميهههل البرههههاوا رمزهههان و نهههدام احسدو الطهههائي، ورقهههاء سهههعيد قاسهههم  .6

 ألريبهههي اسهههتخدام ممشهههرات التزهههاعي العذهههوائي لمحهههامر الشهههووا  Alternariaالسختمفهههة مهههأ جهههشس  اهنهههواع
 . 0،العدد، 02مشدوص اهكديجيأ .مجمة وقااة الشيات العربية،السجمد

 فددان السيالنيأ وأثر  عما االمراضية في الفطر .  0252، قاء سعيد قاسمالطائي، ور  .7
     Alternaria alternate  .502-522: 2،العدد  05مجمة عموم الرافدرأ ،السجمد . 
فههي اسههتحثاث  عههر  Trichodermaاختيههار  فههاءة عههزالت مههأ  . 0252،الطههائي، ورقههاء سههعيد قاسههم .8 

.مجمهة  في نياقات الطساطة  Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici اإلنزيسات الدفاعية ضد الفطر
 . 5،السمحق 22زراعة الرافدرأ ،السجمد 

قههأثير السدههتخمم السههائي والكحههولي إلزهههار نيههات . 0255،الطههائي، ورقههاء سههعيد قاسههم وريههاض خميههل البرهههاوا  .9
  ر وك.. مجمة جامعة Alternariaاهنواع السختمفةمأ جشس  في نسو الدفمة

  Fusarium solaniقحديأ قابمية عزلة الفطر  .0255،الطائي، ورقاء سعيد قاسم ورياض خميل البرهاوا  .12
 .عما أ نتاج أنزيم الدميوليز

 السدبية  Alternaria. قذخيم أنواع الجشس 0250،الطائي، ورقاء سعيد قاسم ورياض خميل البرهاوا . 11
  ، مجمة قكريت لمعموم الررفة .وعة مأ محاصيل الخزرفي مجس اهوراق لتيدعات          
 . عزل وقذخيم الفطر0254. ضاحي، ساهي جواد و ورقاء سعيد قاسم الطائي ونجوى فوازعارد،50

Alternaria alternata   السدهب  لسهرض قيدهع االوراق مهأ نسهاذج مرها ة مهأ  عهر محاصهيل الخزهر ودراسهة
 مجمة التربية االساسية . عر خرائر  .



. دور حهامر الدالدهاليك 0257،قاسهمورقهاء سعيدالطهائي ، ابراليم،ليهام عهادل و  ا وعالء حسيد . الخفاجي ،52
ضههههد الفطههههر  lycopersicon esculentumومر هههه  اليههههارون فههههي حههههم السداومههههة الجاازيههههة  فههههي نيههههات الطساطههههة 

Alternaria solani  5720-5222(:2)51ة االساسية.،مجمة ا حاث  مية التربيالسرض السدب  لسرض السيكرة. 
.اختيهار  فهاءة عهزالت مهأ 0257،قاسهم  ورقهاء سهعيدالطهائي ابراليم،ليام عهادل و  ا والخفاجي ،عالء حسيد . 54

فههي اسههتحثاث  عههر االنزيسههات الدفاعيههة ضههد   Trichoderma hrzianumوالفطههر  Bacillus subtilisاليكتريها 
 .0212-0245(: 4)51.السجمدمجمة ا حاث  مية التربية االساسية لطساطة،في نيات ا  Alternaria solaniالفطر 
.عههزل وقذههخيم الفطريههات السموثههة لالغعاههة فههي  عههر 0257،قاسههم ، ورقههاء سههعيدالطههائي. قاسههم ،رحسههة طههاهر و 51

 .5706-5722(:2)51،مجمة ا حاث  مية التربية االساسية.السعامل السحمية لسدرشة السوصل
 دراسة خرائم عزالت مأ انواع الفطر. 0257،قاسمورقاء سعيد الطائيو  دنور احس . شااب ،56

Alternaria  مجمة ا حاث  مية التربية االساسية. ، وبيان  فأقاا االنزيسية السعزولة مأ اوراق نياقات الزيشة 
 .2552-2277(: 4)51السجمد

 نواع التا عة لمجشسالتحرا عأ سسية اال. 0257و قاسم ورقاء سعيد، . . شااب ، نور احسد52

Alternaria 0222-0252(: 5)6. مجمة ا حاث التربية االساسية. السجمد. 
السداومهة الكيسيائيهة واالحيائيهة عمها  بيهان التهأثير الدهسي واختيهار  فهأة ،قاسهم، ورقهاء سعيدالطهائيو  رونس،نرجس قاسم. 52

 (:0)6مجمة ا حاث التربية االساسية. السجمد . السعزولة مأ اشجار الحسزيات  Alternariaعزالت مأ انواع الفطر 
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 .0220العراق/ نيدان 00-05كمية التربية ،قسر العمسي الرا ع لجامعة داالا م الس .5
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 .0220اهول/الداهرة،مرر  قذريأ

 .0226العراقدهوك،/ااار4-0جامعة دهوك،وممكمية العقدم عموم الحياة،،لعموم الحياة اهول نتاممقسر  ردس .2
 .0226ةسوري ،دمذق  /قذريأ الثاني 02-57،السمقسر العربي التاسع لعموم وقااة الشيات .4
 .0222سورية حم ،/ اهولقذريأ 51-52،كمية الزراعة،جامعة حم  ، اهول السمقسر الزراعي الدولي .1

 العهراق السوصهل،نيدان/ 02-00كميهة العموم،جامعهة السوصهلقدم عموم الحياة،لعموم الحياة، اهول مقسر العمسيالس .6
0227.  

 . 0227،بيروت،لبشان، أكتوبر/اهولقذريأ  22-06 ،العربي العاشر لعموم وقااة الشيات السمقسر.7
 قذهههههريأ 07-02 ة الزراعة،جامعهههههة السوصهههههل،قدهههههم وقااهههههة الشيات،كميهههههلعمهههههوم وقااهههههة الشيات اهولقسر الهههههدولي م .السههههه2

 . 0252الثاني/نوفسبر ،السوصل،العراق،



 نيدههههههههههان 05-02 عمههههههههههوم الحياة،كميههههههههههة العموم،جامعههههههههههة  ر ههههههههههوك،.السههههههههههمقسر العمسههههههههههي االول لعمههههههههههوم الحياة،قدههههههههههم 7    
   . 0255،العراق،كر وك

قذهههههههريأ  52-56عهههههههة السوصهههههههلكميهههههههة العموم،جامقدهههههههم عمهههههههوم الحياة،لعمهههههههوم الحياة، ثهههههههانيالسهههههههمقسر العمسهههههههي ال .01
 .0255العراق السوصل، /الثاني

-02لماشدسهة الوراثيههة ،معاههد الاشدسهة الوراثيههة والتدانههات االحيائيهة ،جامعههة   ههداد  اهولالههدولي  ر العمسههيالسهمقس.55 
 . /  داد ،العراق 0255ذريأ الثاني ق 04
 / السوصل ،العراق  .0250نيدان  57-52اهول لكمية ط  نيشوى،جامعة السوصل  .السمقسر العمسي50
 /دهوك ،العراق. 0250أاار 52-2لكمية العموم ،جامعة دهوك  البيولوجية لمعموم الرا ع كردستان ممقسر. 52
 يت ،العراق./قكر  0250ارمول  06-01. السمقسر العمسي الثاني لكمية العموم/قدم عموم الحياة،جامعة قكريت 54
/ السوصل 0250قذريأ الثاني  2-2. السمقسر العمسي الدطرا الثاني لعموم الحياة ،  مية التربية،جامعة السوصل 51

 ،العراق.
 0250قذهههريأ الثهههاني  02-02. السهههمقسر العمسهههي البيئهههي الثهههاني لكميهههة عمهههوم البيئهههة وقداناقاههها ،جامعهههة السوصهههل 56

  /السوصل ،العراق .
وطشي الذهههامل الههههعا عددقههه  الجسييهههة العراقيههههة لمشهههانوقكشولوجي  التعهههاون مههههع دائهههرة اليحهههم والتطههههوير .السهههمقسر الههه52

 /   داد ،العراق. 0250 انون االول  50والجامعة االتكشولوجية  
، 0252اذار  02-06السمقسر الشدوا العمسي الثاني لمسرأة والعموم في العراق ،كمية العمهوم لمبشهات /جامعهة   هداد . 18

   داد،العراق .
 لسختبر فارما Genomics: Advanced DNA Technologies  Conference Event ofممقسر  .19

 / اربيل ،العراق . 0250حزيران  0 لمتحميالت السرضية
  العالسي الخامس لالحياء السجارية والتدشيات الحيوية لددم عموم الحياة /كمية العموم /جامعة اليررة  السمقسر. 22
 ،اليررة ،العراق  .0252نيدان  2-2     
 سمقسر الوطشي الدادس لمبيئة والسوارد الطبييية لددم عمم البيئة /كمية العموم/ جامعة اليررة ال. 21
 ، اليررة ،العراق .07-25/52/0252
ذههق و ميههة التربيههة . السههمقسر العههالسي الثالههم لمطاقههة والبيئههة والعمههوم التطبيكيههة  التعههاون بههيأ قدههم التربيههة لجامعههة ع 00

 ، اربيل ،العراق . 0256نيدان  52في  لجامعة صالح الدرأ

 التعهاون مهع جامعهة صهالح الهدرأ  عشهوان اليحهم العمسهي فهي  االمريكيهةاال حهاث  . السمقسر الهدولي االول لسمسدهة 02
 ، اربيل ،العراق .0252نيدان 2 خدمة السجتسع

،اربيههل 0252نيدههان  2-2ة والطاقهة والبيئههة  لكميههة التربيههة /جامعهة عذههق . السمقسرالعهالسي الخههامس لمعمههوم التطبيكيهه04
 ،العراق .

 ،اربيل ،العراق . 0252نيدان  04-02السمقسر العالسي لمعموم الررفة والتطبيكية لكمية العموم / جامعة  ويا . 01



-05عههههة السوصههههل. لمفتههههرة مههههأ . السههههمقسر العمسههههي الثالههههم لعمههههوم الحيههههاة، قدههههم عمههههوم الحيههههاة ، لكميههههة العمههههوم / جام06
  ،السوصل،العراق.0252،قذريأ الثاني،02
.السمقسر العمسي الدورا التاسع لسر هز  حهوث الدهدود والسهوارد السائيهة ،مر هز  حهوث الدهدود والسهوارد السائية/جامعهة 02

 ،السوصل ،العراق. 0252ثاني /قذريأ ال 07-02لمفترة  السوصل
 التعههاون مههع  ،لشدا ههة االكههاداسييأ العراقييأ/مر ههز التطههوير االسههتراقيجي االكههاداسي . السههمقسر العمسههي الههدولي االول07

  .دهوك،العراق.0257شياط 50-55لمفترة  كمية التربية االساسية/جامعة السوصل
 

 : التي تم السذاركة بها الشدوات
 الحياة/  مية العمومالسذار ة  العدرد مأ الشدوات واخم مشام  الع ر الشدوات التي قدام في قدم عموم 

" السشعددة  " الكائشات الحية السعدلة وراثيا عشوان  /كمية العموم /جامعة السوصلالشدوة العمسية االولا لددم عموم الحياة.5
 .عما قاعة السشتدى العمسي واهدبي  52/4/0255روم االثشيأ بتاريخ

 " الكائشات الحية  عشوان  امعة السوصل/كمية العموم /جلددم عموم الحياة. الشدوة العمسية الثانية 0
 عما قاعة السشتدى العمسي واهدبي . 0/1/0252 بتاريخ ربعاء" السشعددة  روم االالداخمة الى العراق

"قطبيدهات اليهارولوجي الجزيئهي فهي عمهوم  عشوان /كميهة العمهوم /جامعهة السوصهللددم عموم الحياةالشدوة العمسية الثالثة  .2
 عما قاعة السشتدى العمسي واهدبي . 0257نيدان  2 دة بتاريخ" السشعدالحياة"

 والعديد من الشدوات االخرى.
 

 .والد تورا  والعميا لمساجدتير طالب الدراسات اهولية العدرد مأ اهشراف عما  األشراف:
 

 :اتسشاقذال
، واالشتراك في  ل لطالب الد تورا  ، واالشتراك في لجشة لالمتحان الذام والد تورا  مشاقذة العدرد مأ رسائل الساجدتير 

 العدرد مأ لجان مشاقذة طالب الدراسات االولية .
 تقييم وتعزيد عذرات البحهث العمسية وتقييم العديد من رسائل الساجدتير واطاريح الدكتهراه.  

 الدورات التدريبية: 
 7/2/5772-4اللكترونيهة لمفتهرة فهي مر هز الحاسهية ا MS-DOSفي الدورة التدريبية لشظام التذ يل .السذار ة 1

 .، جامعة السوصل
مر هههههز الحاسهههههية  ،22/2/0220السذهههههار ة فهههههي الهههههدورة التأهيميهههههة لمحاسهههههيات لطميهههههة الدراسهههههات العميههههها بتهههههاريخ .2

 جامعة السوصل . ،اإللكترونية 
 22-57 والتههدري  الجههامعي لمفتههرة مر ههز قطههوير طرائههق التههدريس ،(551السذههار ة فههي دورة طرائههق التههدريس ).3
 ،جامعة السوصل. 6/0224/
السدامة في قدهم   Adobe Photo Shop CS3.السذار ة  الدورة التدريبية لبرنامج ادوبي فوقوشوب االصدار 4

 .،جامعة السوصل 04/2/0222-2الاشدسة السعسارية لمفترة 
 جامعة السوصل.،ر،كمية التسري0227 شياط 57-51لمفترة اهولية واإلسعافات السذار ة في دورة التسرير.5



فهي قدهم  0250نيدهان  57-51 لمفتهرة  .الكيام  أالشراف والتدري  في الدورة اهولا لعزل وقذخيم الفطريات6
 ./ جامعة السوصل/كمية العموم عموم الحياة

 0252ااههار  2-6لمفتههرة ( PCRالسذههار ة فههي الههدورة التدريبيههة فههي اساسههيات قدشيههة قفاعههل البمسههرة الستدمدههل ) .7
 /كمية الط  البيطرا ، جامعة السوصل .اقيست في فرع الرحة العامة البيطرية  التي

لمفتههرة قدشيههات الكرومههاقوغرافي ودورههها فههي قذههخيم السر يههات الفعالههة فههي الكائشههات الحيههة  السذههار ة فههي دورة  .8
 قدم عموم الحياة /كمية العموم/ جامعة السوصل.في  0254ااار  52-51
السدامة   ( polymerase chain reaction &cytogenetics )التدري  في ورشة العسل الكيام  االشراف و  .9

 ، اربيل ،العراق . 2/1/0252-0في مختبر جيشوم لمتحميالت السرضية لمفترة 
فههي التعمههيم السذههار ة فههي ورشههة العسههل االقرههال فههي قواعههد البيانههات وقوانيشاهها فههي اليحههم العمسههي الستدههدم  . 12

مههة مشدبههل دار الدههفير والههدار الاولشداههة لمطياعههة والشذههر  التعههاون مههع دار البرهههان لمطياعههة والشذههر   العههالي والسدد
 والسدامة في  مية العموم / جامعة صالح الدرأ / اربيل /العراق . 0252ااار  -0-57لمفترة 
/كميهة العمهوم/ جامعهة قدهم الفيزيهاء فهي  0252اذار  06-01السذار ة فهي دورة  السجاهر االلكترونهي لمفتهرة  .11

 السوصل.
 في  02/2/0252السذار ة في ورشة العسل ) الحدود الفاصمة مابيأ االستالل والدرقة العمسية ( بتاريخ  .12

 وحدة التعميم السدتسر/كمية التربية االساسية / جامعة السوصل .
قدهم الفيزيهاء الحياقيهة /كميهة فهي  0252اذار  50-55السذهار ة فهي دورة  الدهالمة واالمهأ الكيسيهائي لمفتهرة  .13

 العموم/ جامعة السوصل.
قدههم عمههوم الحيههاة /كميههة العمههوم/ فههي  0252ااههار  02-54السذههار ة فههي دورة سههالمة الم ههة العربيههة  لمفتههرة . 54

 جامعة السوصل.
ن فهههي فهههرع عمهههوم طههه  االسهههشا 0252قذهههريأ الثهههاني  57.دورة االسهههبوع العهههالسي لمتثكيهههف  السزهههادات لمفتهههرة 51

 االساسية /كمية ط  االسشان /جامعة السوصل.
 0257اذار  54-52. لمفترة spss. السذار ة في دورة التحميل االحرائي لمبيانات الحيوية  استخدام برنامج 56
 قدم عموم الحياة /كمية العموم/ جامعة السوصل. في
 0257نيدان  56-51يئة والط  لمفترة ثرها وقطبيداقاا في الب. السذار ة في دورة قدشيات الشانو الخزراء ا52

 في قدم الطاقات الستجددة /كمية العموم/ جامعة السوصل.
 /كمية العموم/ جامعة السوصل.  .52
فههههي ورشههههة العسههههل ) نياقههههات الزيشههههة السشوعههههة وطههههرق  كسحاضاااار عههههداد والسذههههار ةالالكيههههام  االشههههراف وا .   . 19

قدهههم عمهههوم الحيهههاة /كميهههة العمهههوم/ جامعهههة فهههي  ،0257زيهههران ح52فهههي رهههوم االثشهههيأ السوافهههق  السحافظهههة عمياههها (
 السوصل.

  Aspergillus  في ورشة العسل)قذخيم الفطريات الذائعة كسحاضر الكيام  االشراف واالعداد والسذار ة .02

Alternaria  Fusarium  قدهم عمهوم الحيهاة /كميهة العمهوم/ جامعهة  0205حزيهران  06( رهوم االربعهاء السوافهق
 ل.السوص
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