السيرة العلمية لعضو الهيئة التدريسية
 -1معلومات شخصية:
صالح كوريني
االسم والشهرة
أحياء دقيقة ( فطريات)
االختصاص الدقيق
قسم علم الحياة النباتية
القسم
تاريخ التعيين في عضوية هيئة التدريس 1991/11/ 6 :
حلب – غرب الزهراء – جمعية المحبة –بناية رقم ( )191طابق ثالث .
العنوان الدائم :
نفس العنوان الدائم
العنوان المؤقت :
salahko1961@hotmail.com
البريد اإللكتروني
الهاتف الخليوي

1979990410

الهاتف األرضي

0160715

 -2الوضع الوظيفي :
رقم القرار الوزاري
1915
/799ح
1491
القرار رقم/111/ح

الصفة
مدرس متمرن
مدرس مؤصل
أستاذ مساعد
أستاذ

تاريخه
1991/11/6
1996/7/11
1111/9/1
1117/1/1

 -3الدورات والمؤتمرات والمهمات العلمية واالطالعية والبحثية داخل القطر وخارجه ( مؤتمر
– ندوة – حلقة بحث – ورشة عمل – دورة تدريبية – مهمة اطالعية– مهمة بحث علمي ) :
عنوان الفعالية

عنوان البحث

مكان انعقادها

التاريخ

جامعة حلب

19-11تشرين
األول1115
1995

ندوة البيئة بين حضور فعاليات
الحماية والتلوث الندوة
التصنيف النباتي كلية العلوم
ندوة علمية
جامعة العريش-
مصر

رقم القرار
وتاريخه
-

من  -إلى
19-11تشرين
األول
11 -4آذار

 -4إجادة اللغات ( كتابة – محادثة – قراءة ) :

جيد جدا
جيد جدا
جيد جدا

اللغة
الروسية
االنكليزية

جيد

 -0المقررات التي درسها في الجامعة :
الكلية
اسم المقرر
العلوم
بيولوجيا الفطريات
العلوم
فطريات ممرضة
العلوم
الطحالب
العلوم
بيولوجيا الطحالب
العلوم
أحياء دقيقة
العلوم -الرقة
علم النبات
العلوم – الرقة
تصنيف زمر نباتية
العلوم  -الطب البشري
علم الخلية النباتية
الغلوم
مغلفات بذور
الصيدلة
علم العقاقير
جامعة ايبال الخاصة
علم النبات

متوسط

الشعبة
س9حيوية كيميائية
س9حيوية بيئية
س 9أحياء دقيقة
س 7حيوية بيئية
س9كيمياء حيوية
علم الحياة
علم الحياة
علم الحياة
نبات
السنة الثالثة
صيدلة

دون الوسط

العام
 1116وحتى تاريخه
1995وحتى تاريخه
1119وحتى تاريخه
1111وحتى تاريخه
1114وحتى تاريخه
1114وحتى 1111
 1115وحتى 1111
1111 -1995
1997وحتى 1111
1946وحتى 1111
1119وحتى تاريخه

 -6األبحاث المسجلة والمنجزة :
عنوان البحث
استخدام بعض الطرق
الحيوية في مكافحة الفطور
المسببة تعفن جذور بعض
المحاصيل الحقلية الهامة ".

منفرد
مشارك
منفرد

تأثير خالصات نباتي
منفرد
الزعتر والميرمية في
مسببات عفن الجذور لبغض
النباتات االقتصادية

"تجريبببب الفعاليبببات منفرد

رقم وتاريخ قرار
مجلس الجامعة
بالتسجيل
1119/7/4

رقم وتاريخ قرار مكان النشر
وتاريخه
مجلس الجامعة
باإلنجاز
0202/4/7بموجب مجلة بحوث جامعة
حلب
قرار مجلس
الجامعة رقم
./4204/

1111/1/4

0200/4/6

رقم919
قرار رقم/9545/
تاريخ1111/1/19 1111/17/11

مجلة بحوث جامعة
حلب العدد 49

مجلة بحوث جامعة
حلب

الحيويببببببة لعببببببزالت
الفطبببببببببببببببببببببببببببببببببببر
 Penicilliumتجاه
بعبببببببض الجبببببببراثيم
والفطور الممرضة
تووو أنواعووو نو ووو و مشارك

1996/11/91

1996

Trichodermaو
ووووضوأنوووو

مجلة بحوث جامعة
حلب

واعوووو نو

لت بو لس رية"
در سوووووووووةو ل ووووووووو ر و مشارك
لتضوووووووالديةول

1111/5/91

1999

وووووووةو

اعوووو نولوووو و ل وووو و

مجلة بحوث جامعة
حلب
العدد 19

Trichoderma
Persولنزولوووةولووو و
أنوووووووووو

و لتوووووووووو بو

لس رية"وو و
در سةوحي يةووأيئيةو مشارك
ل وووووووو رو ل وووووووو

1111/7/5

1111

و

Fuzariumو

مجلة بحوث جامعة
حلب
العدد99
للعام1111

وإلكالعيةولكال حتهال" و
-4

اإلشراف على الدراسات العليا
عنوان الرسالة
عزل سالالت فطرية

:

ماجستير
مشرف
مشارك
مشرف

دكتوراه

ماجيستير

تاريخ المنح
1111 /5 /11

تضادية ودراسة نشاطها
تجاه بعض الحراثيم
والفطريات
استخدام أنواع

 Thrichodermaفي

مشرف

ماجستير

-------

1119/1/17

المكافحة الحيوية لمرض
تعفن الجذر المسبب
بواسطة فطر

Biopolaris

sorokiniana

الفعالية الحيوية

مشرف

ماجستير

-

1188/4/81

لمستخلصات نوعين
نباتيين تابعين للفصيلة
الشفوية ضد فطر

Verticillium dahliae
 Kleb.المسبب لمرض
ذبول الزيتون

دراسة فعالية

مشارك

ماجستير

-

1181

مستخلصات الزعتر
الشائع من النوع

Thymus vulgaris

) L(1737والكالوس
المتشكل في الزجاج

 In Vitroعلى بعض
أنواع األحياء الدقيقة
الممرضة
دراسة مرض تعفن جذور مشرف

ماجستير

-

1188/4/81

الشوندر السكري في
محافظة الرقة
حساسية

Candida

أنواع

ماجستير

فطر مشرف

1188/81/14

-

وبعض

األنواع الجرثومية المسببة

إلنتانات الجهاز البولي
الصادات

تجاه

عند

مرضى السكري" .

 -1المشاركة في لجان الحكم :
عنوان الرسالة

ماجستير

دراسة توزع بعض األنواع

دكتوراه
دكتوراه

الجامعة
حلب

االختصاص
أحياء دقيقة

تاريخ

المشاركة
1181

الجرثومية التابعة لفصيلة
األمعائيات

 Eterobacteriaceaeفي
شمال سوريا ودراسة تطور
مقاومتها الحيوية تجاه
الصادات الحيوية

 -9الكتب والمؤلفات :
اسم الكتاب
الطحالب – سنة ثالثة أحياء دقيقة

منفرد
مشارك
مشارك

الفطريات

مشارك

مكان وتاريخ
النشر
منشورات جامعة
حلب1111-
منشورات جامعة
حلب1994-

جهة النشر
جامعة حلب
جامعة حلب

األستاذ الدكتور
صالح كوريني

