
 

 

 

 

 السيرة الذاتية والعلمية

 ) استاذ في الفطريات(. د. بان طه محمد أ -الثالثي: االسم -1

 1967بابل / حلة / -محل وتاريخ الوالدة :-2

 القومية : عربية -3

 متزوجة -الحالة الزوجية :-4

 3 -عدد االطفال :-5

 اللغات : االنكليزية  -6

 A4771741 رقم جواز السفر: -7      

 / م . باحث علمي   في جامعة بابل 1991/ 10/ 28اريخ اول تعيين:ت -8      

 الدرجة الوظيفية : االولى   المرحلة :   -9      

 -اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه :-10

 12/2000/ 31مدرس  -أ
 31/12/2003استاذ مساعد  -ب
 13/3/2013استاذ  -ت

 الء/ جامعة كرب للعلوم الصرفة محل العمل : كلية التربية -11

 المهنة : استاذة جامعية  -12

    ,ban.taha@ceps.uokerbala.edu.iq,  Bantmh@gmail.comالبريد االلكتروني   -13

Bantmh@yahoo.com 

  -الشهادات التي حصل عليها:-14

 العراق –جامعة الموصل  1989بكالوريوس /  - أ
 العراق  –جامعة بابل  1996ماجستير /  - ب
 العراق –جامعة بابل  2002دكتوراه /  -جـ

 االختصاص :  -15

 العام / نبات  - أ
 الدقيق / فطريات -ب                  

 -المهام العلمية واالدارية : -16       

 جامعة بابل –مديرة تسجيل كلية المعلمين -أ               

 لجان علمية ولجان امتحانية داخل وخارج الكلية  -ب              

 (   داخل القطر      10)              -المؤتمرات العلمية التي اشترك بها : -17      

mailto:ban.taha@ceps.uokerbala.edu.iq
mailto:Bantmh@gmail.com
mailto:Bantmh@yahoo.com
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 -المواد التي قام بتدريسها : -18

الدراساتاالولية:-أ

نباتعام-6تشريحنبات-5فسلجةنبات-4امراضنبات-3سمومفطرية-2اتفطري -1

 تربيةصحية--8زراعةعامة -7
 الدراسات العليا:-ب          

 سمومبايولوجية-4سمومفطرية-3امراضنباتمتقدم-2فطرياتمتقدم -1
 فسلجة فطريات  -8بايوجية فطريات  -7 بايولوجية الخلية -6سموم وانزيمات بايولوجية  - 5

 فطريات اقتصادية . –  10انسجة مرضية نباتية  -9

 

 :  -االشراف  – 19

 . ( طالب دكتوراه 4+ ) ( طالب دبلوم عالي1طالب ماجستير + ) (14) 

 مناقشة العديد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه داخل وخارج الجامعة  -20

 بحث علمي. 52نشر اكثر من  -21
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CURRICULUM VITAE 

C.V 

Name: Ban Taha Mohammed (Professor of Mycology) 

Date of Birth: 1967 

Place of Birth: Babylon 

Nationality: Iraqi 

Marital Status: Married 

Language: Arabic 

Passport No.: A4771741 

Academic Rank:  Professor 

Place of Work: College of Education , University of  Kerbala 

Occupation: University Lecturer  

Qualifications:  

1-B.Sc.Mosul Univ.1989 

2-M.Sc.Babylon Univ.1996 

3-Ph.D.  Babylon Univ.2002 

Positions Held: 

    1- Registrar 

Courses Taught: 

a- Undergraduate: 

1-Mycology 2-Mycotoxins 3-Plant Pathology  

b- Post graduate : 

1-Advance Mycology 2- Adv. Plant Pathology 3- Mycotoxins  

4- Biological Toxicology 5- Biological Enzymes and Toxicology   

6- Fungal Biology 7- Fungal Physiology  8- Plant histopathology  



 

 

9-Economic Fungi.10-Medical mycology.11-Mycchorriza 
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Supervision:  

(14) M.Sc. Students+ (1) Diploma Student + (4 )PhD. Students 



Member of   discussion  committee  of M.Sc . and Ph.D.  Thesis in many Iraqi 

Universities. 

Published papers:  more than 52 published in national and international journals .   

 

E-Mail:  ban.taha@ceps.uokerbala.edu.iq  ,   Bantmh@gmail.com , Bantmh@yahoo.com 

 

Mobile: 07801112467 
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