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 ً٘شاى عث٘ذ جاسن:   ـن ـــــــــاالســ
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 هرضّجح الحالح الضّج٘ح :

 هسلن :   الذٗـــــــــــاًح

  صــــــالرـخـص

Biology /microbiology/Medical Mycology  :  
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 اسرار  الذسجح العلو٘ح :
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 أّالً : الوؤُالخ العلو٘ح

 

ّالًاروخّةّـــالؽؾقّاجلامعةّالدرجةّالعؾؿقة

 بكالوريوس

 

5ّ;;3ّالعؾومّادلًِـصروةّ

4222ّّالرتبقةّالؼادسقة املاجستري

 هدكتوراال

 

4227ّّالرتبقةّالؼادسقة
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 االلقاب العلو٘حثاً٘اً : 

 

 

 

 

 

 : الوقشساخ الذساس٘ح الرٔ قود ترذسٗسِا ثالثا"

 ةـــــلسنا ادةـــــامل مـــالقس ت

4222ّ ػطرواتّعؿؾيّعؾومّحقاة/الرتبقة3ّّ

4223ّ احقاءّجمفروةّعؿؾيّّعؾومّحقاة/العؾوم4ّ

4224ّّاحقاءّجمفروةّنظريّعؾومّحقاة/العؾوم5ّ

امراضّنياتّنظريّّعؾومّحقاة/العؾوم6ّ

ّ,احقاءّجمفروة

4226ّ

ػطرواتّصيقةّنظريّّعؾومّحقاة/العؾوم8ّ

ّ,مضاداتّنظري,ّ

ّ

ّ

ّ

ّممٍفروةّ

ّ

4228ّ

احقاءّجمفروةّّعؾومّحقاة/العؾومّ

صـاعقة,احقاءّ

ّجمفروةّالرتبة

4228ّ

4234/4235/4236ّّػطرواتّصيقةّنظريّعؾومّحقاة/العؾوم9ّ

العؾومّّ:

ّادلًُربوة/الصقدلة

ّ;423/:4234/4235/4236/4237/4238/4239/423ّاحقاءّجمفروةّصيقة

 

 

 

 

 

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 4222 مدرس مساعد 3

 4225 مدرس 4

 4232 استاذ مساعد 5

 4238 استاذ 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 :علِ٘االرٖ أششف ( الشسائل  ،االطاسٗح  ): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

الًضادوةّّالػعالقةّّدراسةّتاثريّبعضّميقداتّاالدغالّعؾى3ّ

  T.harzianumلؾػطرّ

4232ّّعؾومّاحلقاةّ/العؾوم

تاثريّتراكقزّخمًؾػةّمنّالعِلّالطيقعيّعؾىّمِيياتّداء4ّّ

ّادليقضاتّ

4234ّّعؾومّاحلقاةّ/العؾوم

ُؾصّالؽَوليّوادلائيّجلذورّنياتّالؼِطّتاثريادل5ًِّ

يفّاجلرذانّادلُؿٍةّاهلـديّعؾىّبعضّانواعّاالسربجؾسّ

ّجترويقاّبداءّالرشاشقاتّالرئوي

4236ّّعؾومّاحلقاةّ/العؾوم

الًَريّعنّجقـاتّادلؼاومةّليعضّادلضاداتّيف6ّّ

candidaّّادلِييةّلداءّادليقضات

4236ّّعؾومّاحلقاةّ/العؾوم

زوىيّليعضّمِيياتّاالمخاجّاجلؾدوةّيفّالًوصقفّاجل7ّ

ّحماػظةّالدووانقةّوتاثريّجزوىاتّالػضةّالـانووةّيفّمنوهاّ

4237ّّعؾومّاحلقاةّ/العؾوم

وتاثريّّ  C.neoformansالًوصقفّاجلزوىيّخلؿرية8ّّ

ّجزوىاتّالػضةّالـانووةّعؾقفاّ

ّ

4238ّّعؾومّاحلقاةّ/العؾوم

ةّعؾىّبعضّالػطرواتّتاثريّجزوىاتّاوكِقدّالزنكّالـانوو9ّ

ّاالنًفازوةّ

4239ّّعؾومّاحلقاةّ/العؾوم

 

 الرٖ شاسك فِ٘االعلو٘ح ّالٌذّاخ الوؤذوشاخ : خاهسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

ّحبثّبغداد/العراق4222ّّاملؤمتز العلوي لكلية الزراعة /بغداد3ّ ) حبث / بودرت حضور(

ّحبثّالؼادسقة/العراق4229ّّكلية العلوم /القادسيةاملؤمتز العلوي ل4ّ

ّحبثّبغدادّ/العراق4223ّّ/بغداداملؤمتز العلوي للطاقة الذرية5ّ

ّحبثّالؼادسقة/العراق4224ّّّالـدوةّالعؾؿقةّاالوىلّلزراعةّالرز6ّّ

ّحضورّالؼادسقة/العراق4238ّّالرتػاعّضغطّالدمّالـدوةّالعؾؿقة7ّّ

الٌانيّلصَةّّادلؤمترّالطيبّالدوليّ

ّبابلّ

ّحبثّبابل/العراق4239ّ

ادلؤمترّالعؾؿيّالدوليّاالولّلؽؾقة8ّّ

ّالًؼاناتّاالحقائقة/الؼاسم

ّحبثّبابل/العراق4239ّ

ادلؤمترّالدوليّاالولّلؽؾقةّالطب9ّّ

ّاليقطري/الؼاسم

ّحضورّبابلّ/العراق4239ّ

الدوليّاالولّلؾعؾومّالطيقةّادلؤمترّّ:

ّوالصقدالنقة

ّحيثّدسقة/العراقالؼاّ:423

ّحضورّالؼادسقة/العراقّ;423ّادلؤمترّالدوليّالٌانيّلؾعؾومّالطيقةّ;

ّحضورّالؼادسقة/العراقّ;423ّادلؤمترّالدوليّاالولّلؽؾقةّالرتبقة32ّ

ّحضورّالؼادسقة/العراقّ;423ّالـدوةّالعؾؿقةّعنّاحلصيةّّ

ّحضورّالؼادسقة/العراقّ:423ّالـدوةّالعؾؿقةّعنّاحلؿىّالـزػقةّ



 

 

 

 

 

 

 

 

  االخشٓ: األًشطح العلو٘ح  سادسا" 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

ّوادلاجًِريساتّالعؾقاّ/الدكًوراهّتدروسّصؾيةّالدراّتدروسّصؾيةّالدراساتّالعؾقاّ/ادلاجًِري

ّّ

ّّ

ّّ

 

 ّ شِاداخ الرقذٗش. الجْائض كرة الشكش ، : "ساتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 5551 عويد كلية الرتبية كتاب شكر3ّ

 1155 رئيس اجلاهعة كتاب شكر4ّ

 1112 عويد كلية العلوم شكركتاب 5ّ

 1151 عويد كلية العلوم كتاب شكر6ّ

 1152 تكزين االساتذة املتويزين بيوم اجلاهعة شهادة تقديرية7ّ

 1152 رئيس الجامعة كتاب شكر8ّ

 1152 عميد كمية الصيدلة كتاب شكر9ّ

 1152 رئيس الجامعة كتاب شكرّ:

 1153 عميد كمية التربية كتاب شكرّ;

 1153 مدير صحة بابل ريةشهادة تقدي32ّ

 1153 عميد كمية العموم/بابل كتاب شكر33ّ

 1153 عميد كمية العموم/القادسية كتاب شكر34ّ

 1153 القادسية/الصيدلة كتاب شكر35ّ

 1153 الكوفة/للبنات التربية كتاب شكر36ّ

 1153 بابل/العموم كلية كتاب شكر37ّ

 1153 القادسية/الصيدلة كلية كتاب شكر38ّ

 1154 عميد/كمية الزراعة/كوفة شكر  كتاب39ّ

 1154 عميد/كمية التربية االساسية/المستنصرية كتاب شكرّ:3

3;ّ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 الثحْز العلو٘ح :ثاهٌا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

3 New media for development laboratory fungi 3;;; 

4 Role of soil microorganisms in degradation of pesticide 

2,4-D in 

the soil of weat fields 

4222 

5 effect of the pesticide 2,4-D. in some species of soil 

bacteria and fungi 

4222 

6 Biodegradationof theherbicide2,4- 

DgusFusariumoxysporum 

4223ّ

7 Isolate and diagnose pathogenic fungi from eucalyptus 

seedlings And  control biochemically 
4223 

8ّUse of solar energy in sterilized soil in green houses in the 

fields  

Of Diwaniyah province 

4227ّ

9ّPossibility of the use of pesticide propanil against 

RhizoctoniaSolani that  causes sheath leaves disease in rice 
422;ّ

:ّSusceptibility mud-brick incomplete combustion   of  

saprophytic fungal contamination 
4234ّ

;ّEstimate the ability of the fungus  Trichoderma harzianum 

on antibiosis against some plant pathogenic fungi in 

presence of the pesticide2,4-D 

422;ّ

32ّThe effect of aqueous extract of eucalyptus in growth 

of coccidioidesimmitisthat causes pulmonary inflammation 
422;ّ

33ّTest the effect of different concentrations of natural honey 

in the  growth of Candida species isolated from children, 

with oral thrush 

4234ّ

34ّIsolation and  Identification Aspergillus spp. Isolated from 

the Lower Respiratory tract of people with chronic lung 

diseases 

4237ّ

35ّEffect of Alcoholic &Water Extracts of Costus speciosus 

(Koen.)Some Species of Aspergillus spp. that Causing 

ofPulmonary Mycotic Infections (I) 

4235ّ

36ّEffect Of  Alcoholic Extract Of  Costusspeciosus Koen. 

on  Aspergillusfumigatus in lab rats (II).  

 

4235ّ



 

 

 

 

 

 

 

 

37ّ.Morphological effects of alcoholic extract of Costus 

speciosus Koen. on Aspergillus sp. That causing pulmonary 

infections(III).   

4236ّ

38ّEfficacy of Sliver nanoparticle against 
pathogenic yeast:Cryptococcus neoformans 
invivo 

4236ّ

39ّDetection of ERG11-2 gene in candida spp. wich resistant 

to some antifungal agents by Real Time –PCR 
 

4236ّ

3:ّPhylogenetic Tree Analysis of Dermatophytes using 

Sequence of the 18S rRNA Gene ITS Region 
4237ّ

3;ّDetection of Histoplasma capsulatum in Bats Dropping by 
using Polymerase Chain Reaction(PCR) at the First Time in 
Iraq 

4237ّ

42ّAntifungal Activity of Zinc Oxide Nanoparticles on Aspergillus 
Fumigatus Fungus &Candida Albicans Yeast 
 

4237ّ

43ّEffect of Zinc Oxide nanoparticles on gene expression of 

penicillin production in Penicillium chrysogenum 
4239ّ

44ّBiological Effect of ZnO Nanoparticles on the Vitality 

of Genus Penicillium spp. 
 

4239ّ

45ّCharacterization of Silver Nano Particles Synthesized by Leaves 

Green Tea Extract 

 

423:ّ

(1779) جذٗذ لرٌو٘ح الفطشٗاخ هخرثشٗاّسظ صسعٖ طث٘عٖ 46ّ  

2901سقن الثشاءج   
 1779 براءة اخرتاع

الكشترْكْكس ًْ٘فْسهاًس  ّسظ صسعٖ ذفشٗقٖ لخو٘شجذحض٘ش 47ّ

776رقم  براءة اختراع هي الوسرخلص الوائٖ الّساق ّاصُاس الذاّّدٕ   

    

 2012براءة اخرتاع 

 

 

http://www.jgpt.co.in/index.php/jgpt/article/view/1526
http://www.jgpt.co.in/index.php/jgpt/article/view/1526
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 سٌح الٌشش كرابأسن ال خ

1 Aspergillosis and Cosyus india (series researches) 2013 

2 Isolation & Identificationof Fungi Causing of Pulmonary 

Mycotic Infections 

2012 

3 Medical Mycology 2012 

4   

5   
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