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السيرة الذاتية والعلمية
-1االسم الثالثي -:أ .د .بان طه محمد ( استاذ في الفطريات)
-2محل وتاريخ الوالدة  -:بابل  /حلة 1967/
 -3القومية  :عربية
-4الحالة الزوجية  -:متزوجة
-5عدد االطفال 3 -:
 -6اللغات  :االنكليزية  ،العربية
 -7رقم جواز السفرA4771741:
 -8تاريخ اول تعيين /1991 /10 /28:م  .باحث علمي في جامعة بابل
 -9الدرجة الوظيفية  :االولى المرحلة :
-10اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه -:
أ -مدرس 2000/12 /31
ب -استاذ مساعد 2003/12/31
ت -استاذ 2013/3/13
 -11محل العمل  :كلية التربية للعلوم الصرفة  /جامعة كربالء
 -12المهنة  :استاذة جامعية
 -13البريد االلكتروني ban.taha@uokerbala.edu.iq , Bantmh@gmail.com , Bantmh@yahoo.com:
-14الشهادات التي حصل عليها-:
أ -بكالوريوس  1989 /جامعة الموصل – العراق
ب -ماجستير  1996 /جامعة بابل – العراق
جـ -دكتوراه  2002 /جامعة بابل – العراق
 -15االختصاص :
أ -العام  /علوم حياة
ب -الدقيق  /فطريات
 -16المهام العلمية واالدارية -:
أ-مديرة تسجيل كلية المعلمين – جامعة بابل
ب -لجان علمية ولجان امتحانية داخل وخارج الكلية
( )50داخل القطر
 -17المؤتمرات العلمية التي اشترك بها  -:اكثر من
 -18المواد التي قام بتدريسها -:
أ-الدراسات االولية:
 -1فطريات  -2سموم فطرية  -3امراض نبات  -4فسلجة نبات  -5تشريح نبات  -6نبات عام
 -7زراعة عامة  --8تربية صحية
ب -الدراسات العليا:
 -1فطريات متقدم  -2امراض نبات متقدم  -3سموم فطرية  -4سموم بايولوجية
- 5سموم وانزيمات بايولوجية  -6بايولوجية الخلية  -7بايوجية فطريات  -8فسلجة فطريات
 -9انسجة مرضية نباتية  – 10فطريات اقتصادية  -11.فطريات طبية  -12فطريات تطبيقية طبية  -13مايكورايزا
 -14بيئة فطريات
 – 19االشراف : -
(  )13طالب ماجستير  )1( +طالب دبلوم عالي  ) 4( +طالب دكتوراه.
 -20مناقشة العديد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه داخل وخارج الجامعة
 -21نشر اكثر من  56بحث علمي.
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عنوان البحث

ت

اسم الباحث او المؤلف

جهة النشر

-1

بان طه محمد

رسالة الماجستير قسم علوم الحياة  /كلية العلوم تأثير مستخلصات نبات الحامول Cuscuta spp.
في إنبات ونـمو بعض األنواع النباتية .
 /جامعة بابل  .في 1995

-2

بان طه محمد و عبد مجلة جامعـة بابل /العلوم الصرفة والتطبيقية  /تأثير مستخلصات نبـــــات الحـــامول Cuscuta
 spp.في إنـبات بذوربعض األنواع النباتية.
المجلد  / 10العدد2005 : 3
العظيم كاظم محمد
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بان طه محمد و عبد مجلة جامعـة بابل /العلوم الصرفة والتطبيقية  /تأثيـر مستخلصـــات نبـــــات الحامول Cuscuta
 spp.في نمـو بعض األنواع النباتية.
المجلد  / 7العدد2002 : 3
العظيم كاظم محمد
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بان طه محمد

في مجلة جامعة بابل  /المجلد الرابع  /العدد تأثير مستخلص نبات الحامول  Cuscuta spp.في
زيادة تركيز السكريات المحللة .
الثالث .1999 /
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عبد العظيم كاظم محمد و في مجلة جامعة بابل  /المجلد الرابع /العدد Effect of Aqueous extracts of Licorice
( Glycyrrhiza glabra L ) and
فكرت مجيد وبان طه الثالث .1999 /
(Cinnamomum
Cinnamome
محمد
zylanicum ) on growth characteristics
of Algae .
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بان طه محمد

Sclerotini
اطروحة الدكتوراه قسم علوم الحياة  /كلية  :دراسة حياتية للفطر
) sclerotiorum Lib. ( de - Baryواستخدام
العلوم  /جامعة بابل  .في 2001
البسترة الشمسية في السيطرة عليه
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بان طه محمد و احسان مجلة جامعة كربالء  /المجلد الثاني  /العدد االستخدام األمثل للبسترة الشمسية في السيطرة
على الفطر ( Sclerotinia sclerotiorum
السابع 2004 /
شفيق توفيق
Lib.) de - Bary
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احسان شفيق توفيق و الق َّي في المؤتمر القطري الثاني لعلوم الحياة  /انــــــتاج األجســــــام الحجريـــــــة للفطر
 Sclerotinia sclerotiorum ( Lib.) deكلية العلوم /
بان طه محمد
الجامعة المستنصرية للفترة / 21-22كانون . Bary
األول . 2002 /
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بان طه محمد

علوم المستنصرية /المجلد  ،14العدد ( ،)1تأثير الفترة الزمنية للحضن في استمرارية
انتــــــاج االجســـــــام الثمريــــة للفــــطر
2003
– Sclerotinia sclerotiorum ( Lib.) de
Bary
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بان طه محمد

مجلة جامعة كربالء  /المجلد ( ،)1العدد ( ،)2ظاهرة تفرع السويقات للفــــطر Sclerotinia
. sclerotiorum ( Lib.) de - Bary
2003

4
مجلة جامعة كربالء  /المجلد االول  /العدد( ، )4تأثير نوعــــات مختلفة مـــن الميــــــاه فـــــي بعض
صـــــفات النمو لالجســـــام الحجـــرية للفطر
2003
– Sclerotinia sclerotiorum ( Lib.) de
Bary
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بان طه محمد
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بان طه محمد و الدن طه مجلة جامعة كربالء  /المجلد الخامس  /العدد دراسة مقارنة لفطريات الهواء الجوي لمدينة
كربالء
الرابع علمي كانون االول 2007
محمد
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بان موسى حسن و بان جامعة كربالء /عدد خاص ببحوث المؤتمر عزل وتشخيص بعض االنواع الفطرية المعزولة من
ترب محافظة كربالء
العلمي الرابع للجامعة 2008
طه محمد
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بان طه محمد و زينب مجلة جامعة كربالء العلمية  /المجلد السابع  /تأثير كل من الفطرين  Aspergillus nigerو
 Rhizopus sp.في انبات ونمو بعض االنواع
نزار جواد و الدن طه العدد االول  /علمي 2009 /
النباتية .
محمد
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االشراف على رسالة رسالة ماجستير  2006جامعة كربالء كلية كفاءة بعض االنواع الفطرية المعزولة من ترب
محافظة كربالء في تحليل مخلفات الذرة الصفراء
التربية
الماجستير
وشرش اللبن.
بان موسى حسن
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تأثير رواشح بعض الفطريات المعزولة من اعالف
الدواجن في نمو افراخ الدجاج لبعض مناطق
كربالء.

االشراف على رسالة رسالة ماجستير
 2006جامعة كربالء كلية التربية
الماجستير
سارا حمود عبد االمير
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االشراف على رسالة
الماجستير
أحمد جاسم شوالة
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االشراف على رسالة
الماجستير
عالء عبد الحسين كريم
االشراف على بحث
الدبلوم العالي زينب
لطيف حميد التميمي
االشراف على رسالة رسالة ماجستير  2011جامعة كربالء كلية التحري عن بعض الفطريات المنتجة لالفالتوكسين
في بعض االغذية ومحاولة تقليل اضرارها
الماجستير للطالب عقيل التربية للعلوم الصرفة.
باستخدام بعض المستخلصات النباتية والفيتامينات.
عبد نعمة
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بان طه محمد و عقيل مجلة جامعة كربالء المجلد( ( 9العدد ) (4لعام التحري عن الفطريات المصاحبة لبعض المواد
Aspergillus
الغذائية وكفاءة الفطر
2011
عبد نعمة
 flavusفي إنتاج سم االفال  B1و * B2

-22

عقيل عبد نعمة و بان طه مجلة جامعة كربالء المجلد( ( 9العدد) (4لعام تأثير المستخلصات المائية والكحولية للكركم و
Aspergillus
الزعتر والهيل في نمو الفطر
2011
محمد
 flavusوكفاءة إنتاجه لسم االفال  B1و * B2

-19
-20

تأثير الفطريات المعزولة من البذور والثمار
رسالة ماجستير
المتعفنة ورواشحها في انبات ونمو نباتي
 2008جامعة كربالء كلية التربية
Lycopersicon
الطماطةesculentum
والماشPhaseolus aureus
تأثير بعض المستخلصات النباتية في نمو الفطرين
رسالة ماجستير
الجلديين Trichophyton mentagrophytes
 2009جامعة كربالء كلية التربية
و Epidermophyton floccosum
بحث دبلوم عالي  2009جامعة كربالء كلية عزل وتشخيص الفطريات المرافقة لحبوب الحنطة
ومقاومتها احيائيا وكيمياويا وفيزياويا
التربية

5
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عقيل عبد نعمة و بان طه مجلة جامعة كربالء المجلد(  ( 9العدد)(4لعام تأثير بعض العوامل البيئية والفيتامينات في نمو
الفطر  Aspergillus flavusوكفاءة إنتاجه سم
2011
محمد
االفال  B1و * B2
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بان طه محمد

مجلة الفرات للعلوم الزراعية /جامعة بابل تأثير فتــرة الخزن في حيويــــــة االجسام
الحجريــــة المنتجــة من الفطر Sclerotinia
المجلد ( )4العدد ( )2لسنة 2012
والفطريات
sclerotiorum(Lib.)de-Bary
المرافقة
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بان
عالء
الدعمي*

طه
عبد

محمد العدد الخاص بالمؤتمر العلمي االول لكلية دراسة نسب االصابة ببعض الفطريات الجلدية
من مرضى االخماج الجلدية في
المعزولة
الحسين التربية للعلوم الصرفة  /جامعة كربالء 2012
مستشفى الهندية العام بمحافظة كربالء

-26

Sclerotinia
بان طه محمدو حيدر مقبول للنشر في مجلة الفرات للعلوم الزراعية تشخيص ساللة الفطر
 sclerotiorumباستعمال الـ  PCRوتقدير
المجلد الخامس العدد الثالث لسنة 2013
عبد المنعم المظفر*
حامض االوكزاليك المنتج تحت ظروف بيئية
وكيميائية مختلفة.

-27

حيد عبد المنعم المظفر و العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثاني لكلية تأثير بعض العوامل البيئية في نمو الفطر
Sclerotinia sclerotiorumوانتاجه لالجسام
التربية للعلوم الصرفة  /جامعة كربالء 2013
بان طه محمد
الحجرية .
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االشراف على رسالة رسالة ماجستير  2013جامعة كربالء كلية دراسة بعض المؤثرات البيئية و الكيميائية في نمو
وانتاج االجسام الحجرية للفطر Sclerotinia
الماجستير للطالب حيدر التربية
sclerotiorum
عبد المنعم المظفر
االشراف على رسالة رسالة ماجستير  2013جامعة كربالء كلية تأثير فطر  Trichoderma harzianumو بعض
الفطريات المرافقة للفطر Sclerotinia
الماجستير للطالب ميثم التربية
 sclerotiorum (Lib.) de Baryو العوامل
ناصر نعمة
البيئية في األجسام الحجرية للفطر و أنتاج حامض
األوكزاليك

30

االشراف على اطروحة اطروحة دكتوراه  2014جامعة كربالء كلية دراسة فعالية المضادات الحياتية المنتجة
من أنواع الفطر  Penicilliumالمعزولة من
الدكتوراه للطالبة بان التربية
البيئة المحلية.
موسى حسن

-31

االشراف على اطروحة اطروحة دكتوراه  2015جامعة كربالء كلية توصيف عزالت الفطر Alternaria alternata
المنتجة لسم االلترناليول في ثمار الطماطة ودراسة
الدكتوراه للطالب فاضل التربية
تاثيراتها السمية الوراثية
سامي زغير

-32

االشراف على رسالة رسالة ماجستير  2014جامعة كربالء كلية اختبار كفاءة بعض المستخلصات النباتية وخميرة
الخبز Sccharomyces cerevisiaeوالظروف
الماجستير للطالبة انتظار التربية
الفيزيائية في تثبيط نمو الفطرين Aspergillus
جبار
 flavusو  A. parasiticusالفارزة لسم االفال
B1

-29

6
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االشراف على رسالة رسالة ماجستير  2014جامعة كربالء كلية تاثير بعض المكونات الغذائية على الفعالية
االنزيمية لبعض عزالت فطريات الرشاشيات
الماجستير للطالبة سراب التربية
فاضل
االشراف على رسالة رسالة ماجستير  2015جامعة كربالء كلية دراسة تاثير التغطية بالبولي اثيلين واليوريا كعامل
استحثاث مقاومة في امراضية بعض عزالت الفطر
الماجستير للطالبة مريم التربية
Alternaria alternataوتشخيصها جزيئيا
لألجسام الحجرية للفطر
االشراف على رسالة رسالة ماجستير  2015جامعة كربالء كلية دراسة فسلجيه
 Sclerotinia sclerotiorumتحت ظروف
الماجستير للطالبة نادية التربية
مختلفة
نايف
االشراف على رسالة رسالة ماجستير  2016جامعة كربالء كلية تأثير مستخلصي الفجل والكرفس في نمو
المبيضات البيضاء المعزولة من الخمج الفطري
للطالبة التربية
الماجستير
السطحي للفم وموضع الحفاظة
خنساء عبد المنعم
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االشراف على رسالة رسالة ماجستير  2017جامعة كربالء كلية خصائص الفطريات المرافقة للمخطوطات في العتبة
الحسينية المقدسة في مدينة كربالء
الماجستير للطالب محمد التربية
دخيل
االشراف على طالب اطروحة دكتوراه في طور االستعداد للمناقشة
الدكتوراه هشام
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م .بان موسى حسن
الزبيدي * أ.د.سامي عبد
الرضا الجميلي أ.د.بان
طه محمد
م  .بان موسى حسن
الزبيدي*
أ.د .سامي عبد الرضا
الجميلي
أ.د .بان طه محمد
ميثم ناصر نعمة
الجبوري*
بان طه محمد

للفطر
والجزيئي
المظهري
مجلة جامعة كربالء العلمية – المجلد الثاني التشخيص
 Penicillium chrysogenumبتقانة متعدد
عشر -العدد االول  /علمي 2014 /
البوليمريز المتسلسل نوع الحقيقي
لعزلة محلية( RT-PCR ) .
مجلة جامعة كربالء العلمية – المجلد الثاني أنتاج المضاد الحيوي البنسلينمن عزلة محلية
للفطرPenicillium chrysogenum
عشر -العدد االول  /علمي 2014 /
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.فاضل سامي زغير
بان طه محمد
سعد محمد ندا
Fadhil S. Zghair,
Ban T.
Mohammed, and
Saad M. Neda
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انتظار جبار محمد
بان طه محمد

-34

35
-36
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-40

-41

-43

مجلة جامعة كربالء العلمية – المجلد الحادي
عشر -العدد الرابع  /علمي 20 /
مجلة جامعة كربالء العلمية – المجلد الثالث
عشر -العدد الرااالول  /علمي 20 /

تأثير بعض االوساط الزرعية والرقم الهيدروجيني
في نمو الفطر
 Sclerotinia sclerotiorumوانتاج حامض
االوكزاليك
تأثير بعض الظروف البيئية في نمو الفطر
Alternaria alternataوانتاج سم *AOH
االلترناليول
Molecular assay of Polyketide
)Synthase gene of Alternariol (AOH
produce
by Alternaria alternata
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تأثير بعض العوامل الفيزيائي ٍة وخميرة الخبز
مجلة جامعة كربالء العلمية –
Saccharomyces cerevisiaeفي نمو الفطرين
المجلد الثاني عشر العدد الثاني2014
 A. parasiticus Asperigillus flavusوانتاج
سم االفال B
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بان طه محمد
انتظار جبار محمد

مجلة جامعة كربالء العلمية
العد الثاني المجلد الرابع عشر العدد 2014
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بان طه محمد
ميثم ناصر نعمة

جامعة كربالء  //المؤتمر العلمي الثاني لكلية
العلوم 2014
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سراب فاضل حسين
بان طه محمد

مجلة جامعة كربالء العلمية
العد الثاني المجلدالثاني عشر العدد 2014
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مريم حسين جفات
بان طه محمد
رجاء غازي الجنابي
بان طه محمد
ذكرى محمد كاظم
المطيري
خنساء عبد الحسين
عبادي
بان طه محمد
نادية نايف حسين
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عزل وتشخيص  Candida albicansمظهريا
وجزيئا من منطقتي الفم والحفاظة الطفال من
مستشفى كربالء التعليمي لالطفال في مدينة
كربالء المقدسة

تأثي ٍر بعض المستخلصات اننباتية في نمو الفطرين
Aspergillus
 Aspergillus flavusو
 parasiticusوانتاج سم االفالB 1
دراسة مقٍارنة لبعض الخصائص الكيميائية
والفيزيائية رواشح الفطريات المعزولة من االجسام
الحجرية للفطر
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de
Baryوراشح
*Trichoderma harzianum
دور بعض انعىاصر المعدبية ومصادر انكربون
والنيتروجين في فعالية انزيم البروتيز المنتج من
عزلة محلية للفطر
*Aspergillus niger
Alternaria
مقارنة عزالت مختلفة للفطر
 alternataفي قدرتها االمراضيةوتشخيصها
جزيئيا
مجلة جامعة كربالء العلمية – المجلد الرابع عشر-
العدد الرابع  /علمي 2016 /
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للفطر
والجزيئي
المظهري
مجلة جامعة كربالء العلمية – المجلد الرابع التشخيص
 Sclerotinia sclerotiorumوتاثير درجات
عشر -العدد الرابع  /علمي 2016 /
الحرارة تحت االضاءة والظالم في تطور االجسام
الحجرية
محمد مجلة جامعة كربالء العلمية – المجلد الرابع تأثير بعض المستخلصات النباتية في نمو الفطرين
طه
بان
 Aspergillus flavusو Aspergillus
عشر -العدد الثاني  /علمي 2016 /
انتظار جبار محمد
 parasiticusوانتاج سم االفال B1
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8
Effect of Silver and Zinc oxide
Nanocompound Mixture on Growth
and Some Physiological Properties of
Sclerotinia sclerotiorum
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