
 

 

 

 السيرة العلمية والذاتية

 صورة شخصية

 انور نوري محمد   السم الثالثياد.   .ا

حي /   الموصل كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، الغابات  ،   القسم 

 . نينوى، العراق،  315/ 9/4العربي / قرب مصنع االلبان رقم الدار 

 aanwer_noori@uomosul.edu.iq  الجامعي األلكتروني البريد

   

 التحصيل الدراسي 

 الموصل   الجامعة        سنة التخرج   االختصاص                 الشهادة

 / العراق / كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 1981 في الغابات  علوم زراعية بكالوريوس

    

امراض  الدقيق التخصص ماجستير

  غابات 

  العراق /والغابات / كلية الزراعة جامعة الموصل  1988

 العراق / والغابات زراعة / كلية ال الموصل جامعة  2009 امراض نبات التخصص الدقيق دكتوراه

 

 حقل المعرفة واالهتمام

  االشجارومستخلصات امراض غابات   التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر -1

 امراض االشجار والنبات   التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

 وفايروسية نبات بكتيرية  غابات و امراض  تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي -3

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 .سنة 1982عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ  -1

 العقد حسبفي العراق و   FAO  الفاو منظمة فرعية  /الغابات الموارد اٌنةيوص الغابات يف استشاري -2

 . 2012/ 5/6  ةٌ يلغا 25/4/2012بتاريخ  منظمةال فرع مع المبرم االول

العقد  العقد حسبفي العراق و   FAO  الفاو منظمة الغاباتية  /فرع الموارد وصياٌنة الغابات في استشاري -3

 . 2012/ 15/7  لغاية   1/7/2012 بتاريخ المنظمة فرع مع الثاني المبرم

    2006 في عام  الغازات السامة وفق امر ادارياالشجار بعضو لجنة خبراء الكشف عن تسمم  -4

5-  

 

 التعيين

  .سنة  2002عضو هيئة تدريسية منذ  -1

 .سنة  8منذ   استاذ مساعد حاصل على  -2

    2018  عام  ةلغايو 2011 سنة منذ قسم  مقرر -3

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

)يتم ذكر تفاصيل البحث مثل ما يكتب المصدر في رسالة الماجستير مع ذكر  المجالت العلمية المحلية والدولية

 1 (الخاص بالبحث ان وجد DOIترميز 



لبعض سموم  التشخيص الكروموتوغرافي (  2011الداؤودي ، اياد جاجان وانور نوري الخيرو )  -1

، مجلة المسببة لتبقع اوراق الزيتون النامية في العراق  Alternaria conjuncta Simmonsالفطر 

 (  .   5( العدد )   24المجلد ) التقني 

التشخيص الكروموتوغرافي لبعض  - (   2011الداؤودي ، اياد جاجان وانور نوري الخيرو )  -2

 Alternaria conjunctaبسموم الفطر  المستحثة Olea europaeaدفاعات الزيتون 

Simmons  (  .   5)   العدد(  24)  المجلد التقني مجلة 

تشخيص بعض المركبات   ( 2012وارقم العمري )  الداؤودي ، اياد جاجان وانور نوري الخيرو -3

االولية  وتاثيرها في الرؤيسات Salvadora persicaالسواك (  )الفينولية في شجيرة االرا ك 

 من اصل اغنام خارج الجسم الحي Ehinoccocuss grandulosusلدودة المشوكات الحبيبية 

 .   ( 1)  العدد(  17)  المجلد الصرفة للعلوم تكريت مجلة

التاثير التثبيطي لمستخلصات جذور أشجار (  2013) واحمد خضير سليم  محمد،انورنوري - 4

في الفطريات المعزولة من بعض بذور أشجار   Salvadora persicaاألراك ) السواك (  

 ( .  1(  الرقم )  41، مجلة زراعة الرافدين المجلد )  الغابات

 بعض تشخيص(  2014) محمد صالح مهدي ور نوري محمد ونالداؤودي ، اياد جاجان وا - 5

 شتالت جذور تعفن فطريات بعض التثبيطي وتاثيرها النحل لعسل الكاربوليكسية االحماض

 ( .  3(  الرقم )  27المجلد )  مجلة التقني الكبرى الشمع دودة وتطور ونمو الكاتالبا

 

6 Alkhero, A. N. ( 2017 )  Evaluated efficiency of Trichoderma        viridi 

and Sewak (Arak) Powder toControl The Root Rot Fungi of Pistacia 

khinjik SeedlingsAnwer noori alkhero Journal of Kerbala for 

Agricultural Sciences  , Vol.4 , No. 1  

 

 بعض عن التحري(  2018الداؤودي ، اياد جاجان وانور نوري الخيرو وامجد خليل المشهداني )  -7

 مكافحة في وتاثيرها  HPLC االداء العالي السائل كروموتوكرافيا بتقنية النحل عسل في الفينولية المركبات

 (  9( العدد )  9. جامعة كركوك للعلوم الزراعية ، المجلد )  الروبينيا ساق تقرح مرض مسبب

 

 

 االكاسيا اشجار على الدقيقي البياض لمرض االول التسجيل(  2018الخيرو ، انور نوري )  - 8

، المجلد  مجلة كربالء للعلوم الزراعية. العراق / الموصل في    .Acacia  rubra  Millالمصرية

  . الخامس ، العدد االول

9 -  

1- Investigation of some         Alhashmi , F. HaShem ,Alkhero A. Noori ( 2018 ) 

Carboxylic Acids and Phenolic Compounds of Ailanthus altissima Leaves 

and their its Effect on Italian Cupressus Seedlings Root Rot Fungi . Raf. J. 

Sci.,Vol.27, No.5 

2-   

تاثير المستخلص المائي والكحولي الوراق اشجار  (  2020الخيرو ، انور نوري ومهند حامد )  – 10

في نمو فطريات تعفن جذور الصنوبر البروتي  Eucalyptus camaldulensis Dehnاليوكاليبتوس 

Pinus brutia Tem ً العدد االول  29المجلد ، مجلة العلم والعلوم /كلية التربية االساسية مختبريا  ، 

     DOI : 10.33899/eduj.1999.163310   

اشجار    وراقال والكحوليمستخلص المائي ال تأثير(   2022العبيدي ، مهند حامد وانور نوري الخيرو )  – 11

الثويا الشرقية  شتالت رجذو تعفن فطريات نمو في Eucalyptus camaldulensis Dehnاليوكاليبتوس 

Biota orientils L.  ً  االول العدد  ، 30 المجلد االساسية التربية كلية/ والعلوم العلم مجلة. مختبريا 

DOI : 10.33899/eduj.2022.132290.1202 

12  

1 1- Alkhero A.N. and Z. W. Rassem (2021) Morphological and Molecular 

Identification of Fungi Causing Canker Disease on Melia Azidarch 

Trees in Some Regions of Mosul Provinces, Iraq 



To cite this article: Anwer Noori Alkhero and Zainab Waadallah Rassem 2021 IOP 

Conf. Ser.: Earth :Zainab.agp73@student.uomosul.edu.iq 

 

  

  

13   

 

 والمؤتمرات 14

 2010في الموصل  المقامة الغابات وقسم الموصل ةٌ  بلد مع بالتعاون المقامة الغابات ندوة يف مشاركة - 1

 2016 كركوك جامعة /الزراعة ةٌ يكل / االغابات قسم يف الثالثة ةٌ يالعلم الندوة يف المشاركة  - 2

  2017كركوك  جامعة الزراعة/ كليةٌ  / االغابات قسم في ةرابعال العلميةٌ  الندوة يف المشاركة - 3

 2018 الموصل جامعة / والغابات الزراعة ةٌ  يكل البستنة قسم ندوة يف المشاركة - 4

 . 2018والغابات  الزراعة ةٌ يكل / النبات ةٌ يوقا قسم ندوة يف المشاركة- 5

  . 2019/  والغابات الزراعة ةٌ يكل / في الموصل  الغابات بقسم المقامة الغابات ندوة يف مشاركةال - 6

 . 2020المشاركة في ندوة قسم الغابات االلكترونية /  – 7

 . 2020المشاركة في الندوة الكترونية لقسم وقاية النبات /  – 8

 . 2020/  المحاصيل المشاركة في الندوة الكترونية لقسم  - 9

 . 2020/ االقتصاد الزراعي المشاركة في الندوة الكترونية لقسم  -10

  2020المشاركة في الندوة الكترونية لقسم وقاية النبات /  11

 . 2020/  االنتاج الحيواني المشاركة في الندوة الكترونية لقسم  - 12

 . 2020/  البستنة وهندسة الحدائق المشاركة في الندوة الكترونية لقسم  - 13

 2020/ التربة المشاركة في الندوة الكترونية لقسم   - 14

 . 2020 االرشاد الزراعي المشاركة في الندوة الكترونية لقسم  - 15

  . 2020/  العلوم االساسية المشاركة في الندوة الكترونية لقسم  - 16

 2020/  لجمعية النخلة وصيانة البيئة المشاركة في الندوة الكترونية  - 17

 2022المشاركة في ندوة التلوث لمركز بحوث البيئة /  – 18

 

 المؤتمرات :

 . 2009 عام لبنان/  بيروت النبات لوقاية العاشر العربي المؤتمر في لمشاركةا – 1

ٌ  معرض ف المشاركة - 2   . 2012ي تركيا ف الزراعي قونيا

  2018المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الحياة / كلية العلوم / جامعة الموصل  – 3

  

  

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

استخدام مستخلصات اشجار السرو ) الموسومة  الحديثيسما عبد الكريم قاسم  عال ٍ رسالة دبلوم شرف على م – 1

Cupressus sempervirens Pyradmelialis     والمقاوم الحيويTrichoderma viride   في مكافحة

 . 2018(  لسنة فطريات تقرح الكازوارينا مختبريا  ً 

تاثير مستخلصات قلف واوراق اشجار ) يونس العبيدي الموسومة   رسالة ماجستير مهند حامدشرف على م – 2

 Pinus في نمو فطريات اعفان جذور شتالت الصنوبر البروتي Eucalyptus camaldulensisاليوكاليبتوس 

brutia   والثويا الشرقيةBiota  orientalis L 2019 ( لسنة من خالل بعض صفات النمو . 

 2021 اشراف عل رسالة ماجستير زينب راسم  – 3

 

 

 الشهادات التقديرية 

                                                                            

الكشف على زراعة اشجار الغابات لمشروع المليون شجرة في مدارس محافظة مشاركة في نشاطات  -1

  . 2020نينوى االبتدائية والمتوسطة واالعدادية 

2-  

3-   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae 
 

Pro. Dr. Anwer noori Mohammed  

Department of forestry College of Agriculture and Forestry, 

University of Mosul, Mosul 41002, Ninawa, Iraq 



Personal Photo Anwer-noori@uomosul.edu.iq  

Scopus ID  or  ORCID ID  or  Research ID  or Publons ID 

 

Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

1981 Forestry  Sciences B. Sc.  

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

1988 Forest pathology   

Sciences 
M.Sc. 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2009 Plant pathology  Ph.D.  

 

Areas of Interest 

1. forest mycology , natural product , plant diseases  

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1. Registered as membership of Agricultural Engineers since 1982.  

 

Appointment 

1. Appoint as Faculty membership 2002. 

2. Appoint as Lecturer since 2002 

 

Publications 

Journals 

 

1 – Alkhero A. Noori ( 2011 ) Chromotographic identification of some olive ( Olive 

europaea ) compounds defence induced by Alternaria conjuncta Simmons toxins .Al-

Taqani Journal , Agricultural research , Vol.24 , No. 5 . 

 

2 – Alkhero A. Noori ( 2011 )Chromotographic identification of some Alternaria 

conjuncta Simmons toxins which caused Olive spots growing in Iraq . Al-Taqani 

Journal , Agricultural research , Vol.24 , No. 5 . 

 

3 – Alkhero A.Noori & Ahmed K. S. ( 2011) The inhibition effect of arak trees 

extracts (Sewak) on fungi isolated from some forest seeds tree . Mesoptomia j. of 

Agric. Vol. 41 No.1 . 

 

 

 5 – Al-Dawody A. Jajan ; A. N. Alkhero & Arqam M. Al-Omary (2011) 

Identification of some phenolic inArak shrubs (Mesewak) and the effect of primary 

granular microbes Echinococuss granulosis of sheep origins in vitro . Journal  of 

Tikrit for science  , Vol. 17 , No. 1  . 

- 6-Alkhero,A. noori ( 2017 )  Evaluated efficiency of Trichoderma viride and Sewak 

(Arak) Powder toControl The Root Rot Fungi of Pistacia khinjik Seedlings. Journal 

of Kerbala for Agricultural Sciences  , Vol.4 No. 1 

 

7 – Alkhero A. Noori ( 2017 ) First record of Podery mildew diseases on Acassia 

rubra in Mosul / Iraq . Journal of Kerbala for Agricultural Sciences  , Vol.  5 ,  No. 1 

    



 

8 – Al-Dawody A. Jajan ; A. N. Alkhero & A.K. Al-Mashaadani ( 2018 ) Reserching 

about some phenolic compounds in bees honey by high performance  liquid 

chromotography  technique and its inhibition effect of Rbinia pseudoacacia ste 

canker diseases . Journal of Kirkuk University for agriculture science , Vol, 1 , No. 3     

 

9 -  Alhashmi , F. HaShem ,Alkhero A. Noori ( 2018 ) Investigation of some          

Carboxylic Acids and Phenolic Compounds of Ailanthus altissima Leaves and their 

its Effect on Italian Cupressus Seedlings Root Rot Fungi . Raf. J. Sci.,Vol.27, No.5 . 

 

10 –Alkhero A. N. & M. H. AL-Obaydi (2020) Effect of Eucaleptus camaldulensis 

leaves  extract on root rot fungi growth of Pinus brutia  by some growth 

characteristics .  Education and the live journal  Essential education college / Uni. Of 

Mosul  / Vol.29 , No. 1 

 

1 1- Alkhero A.N. and Z. W. Rassem (2021) Morphological and Molecular 

Identification of Fungi Causing Canker Disease on Melia Azidarch 

Trees in Some Regions of Mosul Provinces, Iraq 

To cite this article: Anwer Noori Alkhero and Zainab Waadallah Rassem 2021 IOP 

Conf. Ser.: Earth 

: Zainab.agp73@student.uomosul.edu.iq 

 

Mosul  / Vol.29 , No. 1 

 

12- Al-Obaydi M. H.&Alkhero A. N.(2022) Effect of alcoholic and a eqaeus   

Eucaleptus camaldulensis leaves  extract on root rot fungi growth of Biota orientalis  

Education and the live journal  Essential education college / Uni. Of Mosul  / Vol.30 , 

No. 1 

 

-  

 

 

 

Conference Proceedings  

1- Third conference of biology science / college of science  2018  . 

2- Ten conference of plant protection / Beirut / Lebanon 2009  

 

Supervisor for Students of M.Sc. and Ph.D. 
1 – High Diploma thesis for Samaa Abdulkarim Kasim Al-Hadethe ( Use of Cupressus 

sempervirens Var.Pyradmelialis trees extracts and Trichoderma viride as abiological 

control resistance in in vivocontrol of casuarina canker fungi ) . 2018       

2 – Master thesis for Muhanned Hamed Al-obaydy ( Effect of Eucaleptus camaldulensis 

leaves and bark extracts on root rot fungi growth of Pinus brutia and Biota orientales by 

some growth characteristics . 

3- Master thesis for Zainab Waadallah  Rassem   2021   

yertificates of Appreciation 

1-  

Consultant   in forest resourses in FAO in Iraq / Mosul  2012  

mailto:Zainab.agp73@student.uomosul.edu.iq

