
 ةالـدكتـــورا طــاريـــح أ    
 

عدد  ألسنـه الدرجــة  العنــــــــــــــوان المولــف ت
 النسخ

 الفعلي الفروقات الموجود

 5   - 5   5   1994 دكتوراه إنتاج األجنة ونقلها في الجرذ نهلة جاسم محمد شاهر .1

سعد صالح مهدي  .2
 الدجيلي

 4 - 4 4 1996 دكتوراه داخل الكيس ألمبيضي في الفئران تنشيط الحيامن خارج الجسم والتلقيح

يحيى كاظم محمد  .3
 السلطاني 

 ضتنشيط النطف خارج الجسم للمرضى المصابين بقلة النطف وابيضا
 المني باستخدام المستنبتات الزراعية والهرمونات المبيضة للقند

 5 - 5 5 1997 دكتوراه

فارس ناجي عبود  .4
 الهادي

التقنية الطبقية المزدوجة الترسبية في تنشيط نطف المرضى استخدام 
 المصابين بوهن النطف في الزجاج

 5 - 5 5 1997 دكتوراه

ارشد نوري غني  .5
 الدجيلي

تأثير المستخلص القلواني والفينولي لنبات البصل األحمر في خصوبة 
ناث الفئران البيض  ذكور وا 

 2 - 2 2 2000 دكتوراه

تأثير التهابات السائل المنوي وعالجه على وظائف النطف وقدرتها  محمد رشادمحمد باقر  .6
 االخصابية في مرضى العقم

 3 - 3 3 2000 دكتوراه

تفوق عقار كونادوتروبين في برامج تنشيط المبايض في عمليات أطفال  صباح مهدي حسين -7
 األنابيب وزرع األجنة للنساء العراقيات

 1 - 1 1 2001 دكتوراه

دراسة تأثير إسناد وظيفة الجسم األصفر على معدالت انغراس األجنة  احمد قائد ناجي عالو -8
 البشرية في الرحم بعد عمليات اإلخصاب اإلجباري ألمجهري وزرع األجنة 

 5 - 5 5 2002 دكتوراه



( في أنصال المرضى المصابين في CA 19-9)التوصيف الجزيئي للـ  ن جميل عليسوس -9
 القولون والمستقيمإمراض 

 1 - 1 1 2004 دكتوراه

 1 - 1 1 2006 دكتوراه في اوورام الثدي DNAتقيم مؤشرات التلف التاكسدي للحامض النووي  إستبرق عبد الرسول -10

 1 - 1 1 2006 دكتوراه متابعة مختلف عالجات بطانة الرحم الهاجرة لقياس المعالم الكيمياحيوية نوال خيري حسين  -11

          - 1          1          2003 دكتوراه        دراسة عن نماء برعم الذيل في جنين الدجاج سامية عباس عليوي   12- 

1 

باسمممممممة مدمممممممد عبممممممد  -13  

 اللطيف

 تاثير التعرض الطويل المدى للجرع الواطئة من الرصاص على قابلية

 خصوبة النطف في االخصاب الخارجي والنماء الجنيني 

 1 - 1ذ 1 2012    دكتوراة   

 التاثيرات المشوهة لعقار البريكابالين في تطور المخيخ في اجنة الجرذان  لينا عبد المطلب -14  

 البيض 

 1  1 1 2012 دكتوراه



 طــاريـــح الماجستيـــرأ

 

عدد  ألسنــه الدرجة  العنــــــــــــوان المـــولف ت
 النسخ

الموجو 
 د

 الكلي الفروقات

 1 - 1 1 1980 ماجستير التغيرات في بعض صفات وبربخ الجمل في السنام الواحد عبد اهلل مراد سعيد .1

يحي كاظم محمد  .2
 السلطاني

تأثير إفراط األجنة على القابلية الزراعية لألجنة المجمدة في رحم 
 الفئران

 2 - 2 2 1988 ماجستير

عدا أورام )تغيرات المبيض المريضة في األورام السرطانية  خلود احمد يوسف .3
 وفي أفات بطانة الرحم( المبيض األولية

 1 - 1 1 1988 ماجستير

 1 - 1 1 1989 ماجستير تأثير جرع مختلفة من الكوبلت على التكاثر في ذكور البيض خوله خضير عباس .4

وكيمياحيوية ألنظيم الفسفتاز القلوية دراسة كيميانسيجية  نوال خيري حسين العاني -5
 وأسوياتها في حثل العضالت

 1 - 1 1 1990 ماجستير

األهمية الطبية للهرمونات التناسلية في السائل الحويصلي في  صباح مهدي حسين -6
 عمليات زرع األجنة البشرية

 1 - 1 1 1992 ماجستير

 1 - 1 1 1997 ماجستير والماعز المحليصورة صبغين الجنسي في النعاج  رائد بهنام زكو -7

دراسة الهيئة الكوموسومية والخطوط البجلدية للبنان في  فاضل محمد لفته  -8
 الجانحين اإلحداث في العراق

 1 - 1 1 1997 ماجستير



 4 - 4 4 1997 ماجستير تنشيط النطف البربخية في الزجاج في الفئران خالد سهيل عبود العزاوي     9-

 3 - 3 3 1999 ماجستير عالج وتنشيط النطف لمرضى العقم المناعي احمد قائد ناجي عالو -10

عمار حسن جاسم  -11
 الوائلي 

تأثير ارتفاع هرمون البروالكتين وهرمون الرضاعة على إنتاج 
 وظائف النطف البشرية في مرضى العقم

 2 - 2 2 2000 ماجستير

بمستخلص عرق السوس في األداء التناسلي تأثير المعاملة  احمد قاسم مهدي -12
 لذكور األغنام العواسي

 4 - 4 4 2000 ماجستير

تنشيط الشطر األول من القذف المنوي لدى مرضى العقم  هادي عبد هادي الوكيل -13
 المصابين بوهن وقلة النطف في النجف

 5 - 5 5 2000 ماجستير

رشا عباس عزيز  -14
 ألنعيمي

واألجسام الكروماتينية الجنسية في  صفات الخطوط الجلدية
 اإلناث العقم

 1 - 1 1 2002 ماجستير

إسراء محسن عبد  -15
 الهادي

تأثير الكافائين على تنشيط النطف البشرية وقدرتها لمرضى 
 المصابين بوهن النطف

 2 - 2 2 2002 ماجستير

البويضات وتركيز تأثير ارتفاع تركيز هرمون الحليب على نمو  حنان لؤي صديق العمري -16
 االسترادايول في الدورات المحفزة

 1 - 1 1 2002 ماجستير

 

 

 

 



 

 رطــاريـــح الماجستيـــأ

 

 الكلي الفروقات الموجود عدد النسخ ألسنــه الدرجــة  العنــــــــــــوان المـــولف ت

محمد عبد الملك علي  16
 البيضاني

تأثير حقن هرمون االوكسي توسين في حث االباضة عند 
 اإلناث الجرذان غير البالغة 

 1 - 1 1 2004 ماجستير

الكيمياء الخلوية للمواد المخاطية في الغشاء المخاطي  أسعد عبد الحسين محمد .17
 للرغامي

 1 - 1 1 2006 ماجستير

الرخوة التي أحدثت باستخدام تقيم شفاء جروح األنسجة  محمد محمود جواد العزاوي .18
 ليزر الدايود والمشرط المعدني على جلد األرنب

 1 - 1 1 2007 ماجستير

تأثير بعض اإلضافات إلى محلون ترس إلدامة النطف  رشا نوري عبد ألشمري  .19
 البشرية إثناء الخزن بالتبريد 

 1 - 1 1 2007 ماجستير

اختبار عيوشية النطف البشرية كفحص للسيمة في  ليلى عبد الرازق خميس .20
 مختبرات التقنيات المساعدة على اإلنجاب 

 1 - 1 1 2007 ماجستير

نتاج  نسرين خزعل فليح .21 تأثير تناول عرق السوس على معدالت الحمل وا 
  الوالدة في إناث الفئران

 1 - 1 1 2007 ماجستير

غشاء البالزمي تحت الضغط االزموري تقييم فحص انتفاخ  باسم خميس كوتي .22
 الواطئ

 1 - 1 1 2007 ماجستير

 1 - 1 1 2007 ماجستير تأثير المستخلص المائي لنبات الكطب لقمان جمعة توفيق  .23



تأثير معالجة الخارصين وفيتامين د على الجهد التاكسدي  ضحى سالم نعمه .24
 في بعض ذكور العقم العراقيين

 1 - 1 1 2008 ماجستير

تأثير مستخلص عرق السوس على اإلخصاب الخارجي  عالء شعالن السعدي .25
 في الفئران

 1 - 1 1 2008 ماجستير

تقييم التغير في الهرمونات التناسلية واختبار تحدي  مفيدة علي جواد .26
سيترات الكلوميفين في تقدير نتائج التمنية داخل الرحم 

 للنساء العقيمات

 1 - 1 1 2008 ماجستير

 2 - 2 2 2008 ماجستير التغيرات النمائية والدينامية للمخيخ في جنين الدجاج ابتسام راضي ثامر  .27

دراسة تشكيلية قياسية لنماء الكبيبة الكلوية في الجرذ في  عايدة حميد ألعبيدي .28
 الفترة المحطة بالوالدة

 2 - 2 2 2008 ماجستير

اسأمه إسماعيل مجبل  .29
 الزبيدي

دراسة مقارنة عن تأثير المعاملة بسترات السلدينافيل 
(sidenafil citrate) 

 2 - 2 2 2008 ماجستير

تأثير مستخلص عرق السوس على تنشيط النطف في  زينة مزهر حسين 30
بعد تلقيحها عبر غشاء البريتون  يالزجاج والتطور الجنين

 في الفئران

 1 - 1 1 2008 ماجستير

 

 

 

 

 



 الماجستيرا طاريح 
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 المؤلف

 

 

 العنــــــــــــــوان

 

 

 الدرجة

 

 

 السنة

 

 عدد النسخ

 الكلي الفروقات الموجود

31. 

. 

التشوه الجنيني المرتبط بالتلوث  رشا فؤاد جبر

البيئي بعنصر الرصاص في بعض 

 مناطق بغداد

 

 

 2010 الماجستير

 

1 1 - 1 

الجينية في مناسل  التغيرات النمائية ابتسام جا سم سوداني .32

ذكور الفئران المرافقة الستهالك 

 الرصاص

 2 - 2 2 2009 الما جستير

33 

 

 

 امنة عامر

 

 

  FSHوهرمون االستراديول

ع 

القة حجم المبيض بالهرمون 

 للدويصالتالمدفز

 

 في النساء العقيمات

 ماجسستير

 

2007 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 1 

 

 

 

السلدينافيلعلى سترات عقار تاثير سالي عدنان 34

 بعض المعايير التكاثرية

وناتج الدمل في الفئران كنموذج 

 للتطبيق على االنسان

 1 - 1 1 2010 ماجستير

تاثير تدفيز االباضة الفائقة في  عصام مدمد 35

االعمار المتقدمة على بعض سمات 

 ناتج الدمل

 2 - 2 2 2011 ماجستير



االنسان تقييم الصبغين لنطف  علي ابراهيم رحيم 36
وعالقته بمتغييرات النطف والتقنيات 

 المساعدة على االنجاب

 

 1 - 1 1 2010 ماجستير

تاثير الوسط الدافق لقناة البيض على  ايالف حسن 37

نضج البويضات والتطور الجنيني في 

الزجاج باستخدام التقنيات المساعدة 

 على االنجاب

 1 - 1 1 2010 ماجستير

 عبد الفتاح كاظم 38

 

 

سيفلين تاثير البنتوك

ن واستحداث ،االيلكارنيت

الباضة على نوعية البويضة 

والتطور الجنيني باستخدام 

    التقنيات المساعدة

 - 1             1              1 2011 ماجستير

 

 

 

 

      

 

 

 



 اطاريح الماجستير       

 

 

39- 

 

        

 بان ثابت

 

الذكرية الجنة الفئران الناتج عن استخدام تشوهات المناسل 

 الهرمونات الستيرويدية في المراحل المبكرة

 للدمل

 

 الماجستير

 

 

2011 

 

 

1 

 

 

1 

 

-  

1 

 

خالمممممممد عبمممممممد  40

 الكاظم

 ثامر

تاثير استثصال االسهر على التغييرات النسيجية وتغييرات ال د.ن.أ 

 في خصى الفثران

 

 الماجستير

 

 

2011 

 

1 

 

1 

-  

1 

رنا عبد  -41

 الرسول

 

دراسة متناظرة للنمط الكيمياحياتي للبروتينات القابضة 

 والكوالجينية والتنسج خالل النمو الجنيني لبعض العضالت الهيكلية

 

 1 - 1 1 2011 الماجستير

  ا

 

 

 

 

 

-  

 

تقييم تشظية الدنا في نسيج الخصية بعد دورة الدفم  القريااالذابمة  حكيم جواد  42

 اختبار المذنبباستخدام 

 1 - 1 1 2011 الماجستير 

تمماثير المسممتخلم المممائي الخممام لنبممات الكطممب علممى بعممض معممايير  نور نوري 43

 الخصوبة في الفئران البيض 

 1  1 1 2010 الماجستير

ضممممدى اكممممرم  44

 ابراهيم

 2  2 21 2012 الماجستير تاثير البنسلين على المبيض وبطانة الرحم في الفئران



فببا    زينبب  45

 رزي

تبببببباثير بسببببببا المستضببببببدات السببببببرطانية  المستضببببببد  

والمستضبد  125البروستاتي النوعي ,المستضد السرطاني 

 (لدى بسا النساء السراقيات3-15السرطاني 

 2  2 2 2012 ماجستر

رغببببببببببببببببد  46

حسببببببببببببين 

 احمد

تببباثير التبببلجيش علبببى يبببكلياء وحيويبببة البويضبببات 

 باستخدام موانع التجميد

 2  2 2 2012 ماجستير

 

طيبببببببببببببب   47

 كريم خل  

اثبببر الورمونبببات الق بببرا ية علبببى التكبببوين الجنينبببي 

 للسن الرحوي االول عند الجرذ

 1  1 1 2012 ماجستير

مونببببببببببببببببد  48

 ساجت 

تبباثير التن ببيل بالنبوكسببيفلين وعببرع السببو  علببى 

 تجميد النط  البربخية

 2   2 2012 ماجستير

سارة رعبد  49

 محمد 

التوبببال المفا ببب  دور هرمبببول اللبنينفبببي مرضبببى 

 الر وي في النساء السراقيات

 1   1 2012 ماجستير

مصببببببطفى  50

 جواد جلي 

تقيبببيم االن مبببة المختلفبببة لحفبببت الخصبببية بالتجميبببد 

دي اوكسبببي كوانوسبببين -2هيدوكسبببيد – 8باسبببتخدام

 كمؤير لضرر الدنا

    1 2012 ماجستير

زيبببببببببببدول  51

حسببببببببببببببن 

 جبار 

الحمبا  عالقة االجسام المضادة للنط  مع تركي 

 النووي منقوص االوكسجين ومسايير النط 

 1   1 2012 ماجستير

رؤى مكببببببببرم  52

 حامد

دور المستخلص الما ي والكحبولي لببرور الجبلر فبي خصبوبة ذكبور 

 الفئرال البيا

 1   1 2012 ماجستير



علبببببببي عببببببببد  53

 الجبار ابراهيم

 تاثير التيتروكليسيرين في االخصال الخارجي

 لالجنة في االغناموالتطور المبكر 

 1   1 2012 ماجستير

م فببببببر عبببببببد  54

 الحسين

اامضاف الى الوسل اللرعي على نتا ش  Q10تاثير االن يم المساعد 

االخصبال الخببارجي والتكببوين الجنينببي المبكببر فببي الفئببرال كنمببوذ  

 لالنسال

 1   1 2013 ماجستير 

سوسبببببببببببببببببببن  55

  اح  حملة 

التلقيح بنط  بربخيبة لفئبرال مقوعبة التطور الجنيني في اللجا  بسد 

 االسور باستخدام مستخلص جرور عرع السو 

    1 2013 ماجستير

رويبببدة فبببوزي   56

 خلي 

تبباثير االدويببة المضببادة للصببري  فنيتببوين والمببوترجين (فببي نمببوذ  

 للنمو الجنيني للثدييات

 1   1 2013 ماجستير

ضمممممياء عبممممد  57

 نجم

 نيعانون م من المضادات الدياتية المعطاة لمرضى العقم الذين بعضتاثير 

 ازدياد كريات الدم البيض في المني على تكرار الخاليا المولدة للنطف 

 الدائرية وتركيب الدامض النووي 

 

 1   1 2013 ماجستير

تاثير طرق حفظ النطف بالتجميد وعالقتها باستماتة مقتدرات النطف  شعوب ياسين 58
 البشرية وتركيب 
 صبغيات النطف

 1   1 2013 ماجستير

دراسة شكلياء قياسية لتاثيرات النيكوتين على الرئة في اجنة ومواليد  مها فوزي  59
 الجرذ

 1   1 2013 ماجستير 

 Mice Embryonic Development نور هاني 60
From Cryopreserved Epididymal Sperm Activated 

by Pentoxifyllineand  
L-carnitine: Experimental Model for Mammals 

 1   1 2013 ماجستير

 

 

ومممميض رعمممد  61

 عبد الملك

تحديد التسلسل الزمني لظهور مؤشراتمستقبالت االستروجين في خصية 

 اجنة الفئران

 1   1 2013 ماجستير



حسمممممن  علمممممي 62

 شجر

المضاف للوسط الزرعي على معايير النطف Q10تاثير مساعد االنظيم 

 البشرية وتركيب الصبغين خالل تنشيط النطف خارج الجسم 

 1   1 2013 ماجستير

علمممي ابمممراهيم  63

 رحيم

 

تقييم الصبغين لنطف االنسان وعالقته بمتغيرات النطف والتقنيات 

 المساعدة على االنجاب

 1 1  1 2013 ماجستير

نبمممممما عفيممممممف  64

 النواب

تاثير المستخلص المائي للحنظل على نسب االخصاب والتطور الجينني 

 المبكر الجنة 

 الفئران باستخدام التقنيات الماعدة على االنجاب

  1  1 2012 ماجستير

مدممممد نممموري  65

 مدمد 

تاثير مستخلص عرق السوس على تنشيط النطف البشرية في الزجاج 

 لمرضى العقم 

 1 1  1 2010 ماجستير

هنممممماء احممممممد  66

 فارس
 

Effect of exposure to different doses 

of progesterone during pregnancy on 

the reproductive system of the female 

mouse. Morphological and hormonal 

assay. 

 

 CD 1  1 2014 ماجستير

الجنيني بعد االعطاء الفموي للسبيرماكس نوعية البويضة والتكوين  هبة صاحب 67

 الناث الفئران موديل تجريبي للبائن

 Cd   1 2014 ماجستير

علال  دراسة مقارنة بين تاثير سترات الكوميفين وسترات التامموكسفين رائد عبد االله 68

 بعض معايير النطف الفئران 

 Cd   1 2014 ماجستير 



الحفظ بالتجميد على التنضيج خارج الجسم لبويضات تاثير تقنيات  حيدر عبد هللا    

 االغنام غير الناضجة باستخدام المواد الكيميائية

 Cd 1   2014 ماجستير

تحضير حيامن البشرية باستخدام تقنية الصوف الزجاجي المرشح مقابل  سمية غناوي  70

 تقنية الغسل وسباحة النطف

 Cd 1   2014 ماجستير

تاثير استخدام التنشيط في الزجاج باستخدام المستخلص المائي لثمار  هند اكرم  71

 الحنظل على بعض معايير السائل المنوي 

 Cd 1   2014 ماجستير

البريكابالين على التناسل الذكري والدور المحتمل في وساطة الذكر تاثير  احمد مدسن  72

 للمسخية 

 Cd 1   2014 ماجستير

مهنممممممد علممممممي  73

 شكور 

االدينوسين ثالثي الفوسفات على اخصاب وتطور االجنة االولي  تاثير

 خارج الجسم

 Cd 1   2014 ماجستير

احمممممد حسممممن  74

 شياع 

 Cd 1   2014 ماجستير تاثير الفيناسيرايد على تكوين النطف والخصوبة في الفئران

ائية مسندة بالحاسوب لتاثيرات الركساشينزوس على تكوين شكليدراسة  واثق قتيبة  75

عظم القصبة في جنين الدجاج المحلي في الحضانة المغلقة والمستنبته 

  دون القشرة 

 cd 2   2015 ماجستير

الحركة وحالة الدنا  للنطف البشرية المجمدة بعد التنشيط في الزجاج  صفاء ميران 76

 البنتوكسفلين وعرق السوس 

 Cd 1   2015 ماجستير

عثمممان هاشممم  77

 مدمد

تاثير عرق السوس كمحفز للحركة على اختبار وظائف النطف في 

 السائل المنوي لمرضى السكر من النوع االول 

 Cd 1   2015 ماجستير

حكمممت فخممري  78

 واصف

دور انظيم االروماتيز في الرجال البدناء العقيمين وعالقة مع الهرمونات 

 وملمسات السائل المنويالجنسية 

 Cd 1   2015 ماجستير 



احمممممد خضممممر  79

 راشد

تاثير عقار الميتفورمين على معايير الحيوانات المنوية ودراسة التركيب 

 النسجي للخصية والبربخ في الفئران كنموذج بشري

  Cd 1   2015 ماجستير

80 

 

ازدهممممممممممممممممممار 

 نصيف علي 

تقنية جديدة لتحضير الحيوانات المنوية للكائن البشري باستخدام تقنيتين 

 كل تقنية على حدههما تدرج الكثافة والصوف الزجاجي المرشح مقابل 

 Cd 1   2015 ماجستير

 

صممهباء حمماف   81

 القريشي

 Cd 1   2015 ماجستير دور هرمون اديبونكتين لدى الرجال المرضى المصابين بالعقم

نوعية البيوض والتكوين الجنيني بعد االعطاء الفموي لالوفاماكس  علي مطشر  82

 الناث الفئران 

 Cd 1   2015 ماجستير 

 Cd 1   2015 ماجستير على نطف البشرية بعد التجميد  Q15تاثير عسل النحل ومساعد االنظيم    مدمد حسن  83

سمممممرى بمممممدي   84

 شرف الدين

على المني المجمد في الرجال العقيمين  تاثير تقنية المنحدر التكاثفي

 باستخدام محفزات الحركة

 Cd 1   2015 ماجستير

سمممممارة نظمممممال  85

 جاسم

تاثير االبيضاض والشكلياء غير الطبيعية في النطف على نتائج التنمية 

 داخل الرحم

 Cd 1   2015 ماجستير 

رامممممممح عبممممممد  86

 الفتاح 

تاثير عقار ليفيتير اسيتام على التنظيم والتنسج لالنبوب العصبيي 

 والدماغ والحبل الشوكي في الجرذ قبل وبعد الوالدة 

 Cd 1   2016 ماجستير

 

دراسة نسيجية مرضية وقياسات شكلية للكلية المتاثرة بعقار  كمال علي 87

 الالموترجين في جرذ االلبينو قبل وبعد الوالدة 

 Cd 1   2016 ماجستير

صمممممممفا عبمممممممد  88

 الكريم 

تقييم التغييرات النسيجية والكيميائية النسيجية المناعية في االوعية  

الدموية للحبل السري ونمط تعبير االندوثلين االولى في حاالت متالزمة 

 ماقبل االرتعاج 

 Cd 1   2016 ماجستير 



صممممممفا جليممممممل  89

 الياسري 

دراسة نسيجية مرضية لتثير عقار الكاربا مازيبين على الكلية في الجرد 

 االبيض قبل وبعد الوالدة 

 Cd 1   2016 ماجستير 

ناديممممة جاسممممم  90

 سوداني 

مع السائل الجرابي في انضاج البويضات غير   smartدور الوسط 

 الناضجة لالغنام خارج الجسم والمستردة من زرع نسيج قشرة البيض

 Cd 1   2016 ماجستير

مدمممممممد عبممممممد  91

 القادر 

التاثير الماسخ لعقار الميثوتريكسيت على تنسج المناسل في الجرذ 

 حديث الوالدة   rattus rattusاالبيض 

 Cd 1   2016 ماجستير 

االء كاظم عبد  92

 الرضا 

دراسة كيمو نسيجية مناعية وقياسية نسجية للتغيرات الناجمة عن حمل 

النكرهانز وتعبير عن كتلة خاليا بيتا باستخدام مضاد كاد  في جريرات

65 

 Cd 1   2016 ماجستير 

سمممارة راضمممي  93

 فرحان

التطور الجنيني بعد االخصاب في الزجاج بالنطف البربخيةمن الفئران 

كموديل  maie fertility blendمنشطة خارج الجسم باستخدام وسط 

 للبائن 

 Cd 1   2016 ماجستير 

االء اسممماعيل  94

 مجبل 

لالناث على نوعية البويضات ومعدل  fertility blendتاثير وسط 

 االخصاب والتطور الجنيني بعد االخصاب في الزجاج للفئران 

 Cd 1   2016 ماجستير 

 

علممممي عبمممماس  95

 كاظم

الدور الفعال للبنتوكسفلين مع الترشيح بالصوف الزجاجي مقارنة مع 

 تقانات اخرى لتنشيط النطف للرجال ذوي وهن النطف 

 Cd 1   2017 ماجشتير 

اسممماور كممماظم  96

 موير

فراسة التغيرات الشكليائية واالنسجة الدقيقة للكبيبة الكلوة والنقيبات 

 الكلوية في الفار للمرحلة المتاخرة من الحمل 

 Cd 1   2017 ماجستير 

فاضممممل كمممماظم  97 

 حسوني 

تاثير حمض االلفا ليبويك ان ستيل سستين استيل الكارنتين على 

 خصوبة نموذج ذكور الجرذان مفرطة الدهنية المستحدثة 

       Cd 1   2017 ماجستير

دور االديبونكتين وعالقته بنوعية البيوض واالجنة في النساء البدينات  ريهام سعد  98

العراقيات المصابات بمتالزمة تكيس المبايض االتي يخضعن لبرنامج 

 الحقن المجهري االجباري للنطف 

     Cd  1   2018 ماجستير 



تقمممممى مدممممممد   99

 عبد الصاحب 

تقييم هرمون االنهبين والهرمون المحفز للجريب في مصل الدم وبالزما 

 السائل المنوي في مجاميع مختلفة من الذكور العقيمة 

     Cd  1   2018 ماجستير

النهج التحفيزي لتنشيطالنطف الطازجة والمجمدة باستخدام الثيوفيلين   هدى صالح  100

 زرعية مختلفة في الرجال مع وسائط 

 Cd 1   2018 ماجستير

نعمممممممم علممممممممي  101

 حمزة 

التاثير المفيد للعامل المنشط ) الكافيين ( باالقتران مع طريقة النبذ 

 بتدرج الكثافة للتوصل الى النتيجة االفضل للنطف البشرية 

 Cd 1   2018 ماجستير

عبيمممممد اقبمممممال  102

 داوود

كارنتين والكلوتاثيون بصورة منفردة ومشتركة على -الدور الفعال لل

 النطف من خالل عملية التجميد في الرجال ذوي الوهن في حركة النطف 

 Cd 1   2018 ماجستير 

 

رقيمممممة بشمممممار  103

 اسماعيل 

العالقة بين تركيز الرصاص النحاس الزنك والمغنسيوم في الدم السائل 

 الجريبي مع نسبة الحوامل الخاضعات للحقن المجهري 

 Cd 1   2018 ماجستير 

شممممن انممممار  104

 برهان 

قياس تركيز الكادميوم والزنك والنحاس والمغنسيوم في مصل الدم 

والسائل الجريبي لتقييم عالقتها مع جودة البويضة والجنين للمراة 

 الخاضعة للعالج بالحقن المجهري االجباري 

 Cd 1   2018 ماجستير 

105 

 

شممكر رمضممان 

 حمه

طريقة جديدة لتحفيز الحيوان المنوي باستخدام مادة الكارنتين والفيرتل 

 ايد وعالقة عوامل االكسدة في مجاميع مختلفة من عقم الرجال 

 Cd 1   2018 ماجستير

سمملوى سمممير  106

 فاضل

فعالية الوسط الزرعي المستخدم في نقل اجنة االنسان )غراء الجنين( 

نقل اجنة غير مجمدة ضمن دورات  على مستويات الحمل السريري عند

 الحقن المجهري للنطف داخل السايتوبالزم )دورات اكزي(

 Cd 1   2017 ماجستير 

زينمممممب خليمممممل  107

 اسماعيل 

عالقة هرمون الديهايدرواينبندرستيرون الهرمون اللوتيني هرمون 

التستو تيرون والهرمون المحفز للجريبات المبيضية في مصل الدم 

السائل المنوي مع معايير النطف الوظيفية للسائل المنوي وبالزما 

 للرجال العقيمين

 Cd 1   2018 ماجستير 



مصمممممممممممممممطفى  108

 حسين 

تقدير مضادات الحيمن والبروتين التفاعلي سي والدهون في مصل الدم 

والسائل الحويصلي وتاثيره على جودة بيضة االنسان وجنينه لدى 

 الحقن المجهريالنساء الالتي يخضعن لدورات 

 cd 1   2018 ماجستير 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طــاريـــح الدبلــومأ

 

عدد  ألسنــه الدرجــة  العنــــــــــــــــــوان المــولف ت
 النسخ

 الكلي الفروقات الموجود

تأثير دواء البريدبيزلون والمضادات الحياتية على اختيار  هيوا خضر سعيد .1
 الحيامن وتكتلهاوظائف 

  4  4 4 1999 عالي دبلوم

العوامل المؤدية إلى العقم عند الرجال في عينه من الذكور  أيسر حمد عبد الرزاق العاني .2
 العراقيين

 3 - 3 3 2000 دبلوم عالي

األهمية التشخيصية والعالجية السريرية لفحص القدرة  زبيدة عبد القادر الكورجية .3
 االختراقية للنطف البشرية 

 1 - 1 1 2003 دبلوم عالي

تأثير قصور الدرقية المستحث تجريبيًا على خصوبة الفئران  نافع احمد سعود العيساوي .4
 البالغة

 1 - 1 1 2003 دبلوم عالي

على تنشيط النطف البشرية تأثير مستخلص عرق السوس  معمر نوري محمد .5
 في الزجاج لمرضى العقم

 1 - 1 1 2003 دبلوم عالي

تأثير هرمون االوكسي توسين على تنشيط النطف البشرية  محمد احمد العبايجي .6
 خارج الجسم

 3 - 3 3 2003 دبلوم عالي

أهمية فحص حيوية غشاء البالزما تحت الضغط التنافذي  إيمان عبد الكريم العزاوي .7
 الواطئ في عملية زرع النطف داخل الرحم

 1 - 1 1 2003 دبلوم عالي

 1 - 1 1 2003 دبلوم عاليتأثير مستخلص عرق السوس على الهرمونات التكاثرية  لقمان جمعه زنكنه .8



 ونوعية السائل عند مرضى العقم

العالجات المستخدمة إلسناد الجسم األصفر وانغراس  رابحة حسن السعدي .9
 ألبعد برنامج التلقيح ألمجهري اإلجباري األجنة

 1 - 1 1 2003 دبلوم عالي

نمو البويضات سمك بطانة الرحم ومعدل الحمل بعد عالج  منال طه متعب .10
  ارتفاع هرمون الحليب

 1 - 1 1 2003 دبلوم عالي 

تأثير نشاط النطف البشرية على القدرة االخصابية للبيوض  رحيم داوود محسن .11
 وتكوين األجنة في عمليات أطفال األنابيب

 2 - 2 2 2003 دبلوم عالي  

األهمية السريرية والعالجية للفحوصات النسيجية لخزعة  عبد العالي حسين ألبدري .12
الخصية بالترابط مع الهرمونات التناسلية تمهيد لعملية 

 أطفال األنابيب وزرع األجنة

 1 - 1 1 2003 دبلوم عالي

تأثير العمر على اإلخصاب تكون األجنة في عمليات  عبد الحسين شنانعلي  .13
التلقيح ألمجهري اإلجباري باستخدام النطف المستخلصة 

 جراحيًا في الخصية

 2 - 2 2 2004 عالي دبلوم

نتائج اإلخصاب الخارجي االختباري واإلخصاب ألمجهري  بلسم عبد الحميد.د .14
 الحيامنلمجموعة من الرجال ضعيفي حركة 

 1 - 1 1 2004 دبلوم عالي

 1 - 1 1 2004 دبلوم عالي تأثير زواج األقارب على الخصوبة في العراق شذى صادق المراياتي .15

مقارنة بين طريقتين لتحديد الخاليا البيض في مني الرجال  هديل إسماعيل الخطيب .16
 العقيمين

 1 - 1 1 2004 دبلوم عالي

 1 - 1 1 2004 دبلوم عالي الفحوصات الحيوية في تشخيص العقم الذكري ابتسام فاضل زيدان .17

 



  



 طــاريـــح الدبلــومأ

 

 الكلي الفروقات الموجود عدد النسخ ألسنــه الدرجــة  العنــــــــــــوان المولــف ت

التغيرات المرافقة للعمر في المبايض وسمك بطانة  أديبة إسماعيل علي  .18
 الرحم

 1 - 1 1 2004 عاليدبلوم 

عالية محمد علي .د .19
 الموسوي

العوامل الفسلجية االجتماعية المؤثرة على سن 
 اليأس في عينة النساء العراقيات 

 1 - 1 1 2004 دبلوم عالي

 2 - 2 2 2004 دبلوم عالي تصنيف عقم الرجال حسب متغيرات السائل المنوي سهير صادق االلوسي.د .20

تأثير عالج التهابات السائل المنوي وتكتل النطف  ألعبيديعبير علي .د .21
 على وظائف الحيامن في مرضى العقم

 1 - 1 1 2004 دبلوم عالي

تأثير مستخلص عرق السوس على االباظة  أمل عبد شاكر العاني.د .22
 والهرمونات التكاثرية في حاالت انحباس الطمث

 2 - 2 2 2004 دبلوم عالي 

 2 - 2 2 2005 دبلوم عالي   تأثير الزنجبيل على الجهاز التكاثري الذكري الحميد احمدليلى عبد .د .23

بنسالمين في تنشيط النطف . ل . د . تأثير مادة إل هديل غازي رفعت.د .24
 البشرية في الزجاج

 1 - 1 1 2005 دبلوم عالي

تأثير الستيرويدات النباتية الذكرية على نوعية  احمد محمد صالح .25
النطف ومستويات الهرمونات وبعض المعايير الكيمو 

 حياتية في مصل الدم لنباتي األجسام في العراق

 2 - 2 2 2005 عالي دبلوم

ترتنتال على تنشيط النطف )تأثير النبتوكسلفين  رحيمة صالح عبد الميدعي .26
البشرية في زجاج للمرضى المصابين بوهن النطف 

 1 - 1 1 2005 دبلوم عالي



 المسبب للعقم

تأثير كلوريد الكالسيوم وكلوريد الخارصين على  نادية خليل الراوي .27
وظائف الحيامن في المرضى الذين يعانون من 

 ضعف الحركة دراسة في الزجاج

 2 - 2 2 2005 دبلوم عالي

تأثير تناول عرق السوس في الهرمونات التكاثرية  هند سعران العاني .28
البايوكيمياوية للسائل المنوي في بعض الجوانب 
 مرضى العقم

 2 - 2 2 2005 دبلوم عالي

تأثير فيتامين ج على السائل المنوي عند الرجال  إبراهيم جاسم الجنابي .29
الذين يعانون من اختالل مفردات السائل المنوي 

 ومعالجة عقم الرجال

 2 - 2 2 2005 دبلوم عالي

 2 - 2 2 2005 دبلوم عالي عقار الناموكسفين على عقم الرجال تأثير تناول مها هادي حمادي .30

التغيرات الكيمياوية الحيوية لمصل الدم وعالقته  هديل عبد اإلله إبراهيم .31
 بالصحة وفترة العقم في الرجال العقيمين

 2 - 2 2 2005 دبلوم عالي

 2 - 2 2 2005 دبلوم عالي دراسة مسببات العقم عند النساء في العراق نهال نوئيل جبري .32

في ( الرصاص)تأثير العمل في معامل البطاريات  أماني فريد نعوم أشوري .33
 العراق على عقم الرجال

 2 - 2 2 2005 عالي دبلوم

تأثير تناول فيتامين هـ على مفردات السائل المنوي  علي عبد القادر محمد .34
 لدى مرضى العقم الذكري

 2 - 2 2 2005 دبلوم عالي

 

 



 

 طــاريـــح الدبلــومأ

 الكلي الفروقات الموجود عدد النسخ ألسنه الدرجــة العنــــــــــــــــوان المــولف ت

تقييم فحص ما بعد الجماع في أيام مختلفة ما قبل  أديبة حسين عباس .35
االباضة من الدورة إلجراء عمليات التلقيح 

 االصطناعي

 2 - 2 2 2005 دبلوم عالي

ميسون عبد الجليل .د .36
 ألكعبي

التغيرات المرافقة لتحضير االباضة عند النساء 
 العقيمات

 2 - 2 2 2005 دبلوم عالي

دراسة تأثير مزيج مسحوق بعض النباتات في  أمال غازي مطر .37
 تكاثر ذكور الفئران البالغة

 2 - 2 2 2005 دبلوم عالي

مقارنة للمرضى المصابين بالنطفة دراسة  ئاسو سليمان قهرمان بابان .38
االنسدادية توقف نضح خاليا النطفية مجموعة 

 متالزمة خاليا سرتولي الوحيدة

 1 - 1 1 2006 دبلوم عالي

تأثير الكلوميد على خواص مخاط عنق الرحم  إسراء عبد اهلل راشد .39
 للنساء العقيمات

 2 - 2 2 2006 دبلوم عالي

شيماء كامل مهدي  .40
 المشهداني

تأثير التغيرات الفصلية على تناسل اإلنسان في 
 العراق

 2 - 2 2 2006 دبلوم عالي

مقارنة بين عمليتي التلقيح داخل الرحم وعبر عنق  سحر علي صبري .41
الرحم باستخدام البنتوكسفيلين عند تنشيط النطف 

 البشرية في الزجاج

 1 - 1 1 2006 دبلوم عالي



تأثير مستخلص عرق السوس على تحفيز االباضة  المعلى إشراق كاظم عباس .42
 في إناث الفئران غير البالغة

 2 - 2 2 2006 دبلوم عالي 

تحديد فترة االباضة بإجراء مسحات من المهبل  فرح جالل محمود الدباغ .43
 وبطانة عنق الرحم

 1 - 1 1 2006 دبلوم عالي  

داخل الرحم بعد تنشيط النطف في نتائج التنمية  ندى فليح حسن العبودي .44
الزجاج للرجال الذين يعانون من مختلف درجات 

 دوالي الخصية

 1 - 1 1 2007 دبلوم عالي

مع  ندراسة مقارنة بين الكلوميد والمد فورمي بشرى رشيد العزاوي .45
 نكلوميد المد فورمي

 1 - 1 1 2007 دبلوم عالي

 – fدراسة تنشيط النطف باستخدام الوسط الزراعي  محمد حسن شعبان .46

12     Hams ومادة األلبومين لمرضى العقم 
 1 - 1 1 2007 دبلوم عالي

تأثير المستخلص المائي لنباتي ألجت والمرمرية  فلاير خزعل هاشم  .47
 في عوامل في إناث الفئران البالغة

 1 - 1 1 2007 دبلوم عالي

تحديد األسباب المؤدية إلى الالنطفية في الرجال  الدغيريزهره عبد الحسين  .48
 العقيمين في العراق

 1 - 1 1 2008 دبلوم عالي

 1 - 1 1 2008 دبلوم عالي تحديد عمر البلوغ في إناث عراقيات علياء سامي أديب .49

تقيم خزعة الخصية وحصيلة زرعها في وسط خارج  شعيب إبراهيم علي الحيالي .50
 الحي لمرضى العقم الالنطفي الالانسداديالجسم 

 1 - 1 1 2008 دبلوم عالي

 

 



 

 

 

 طــاريـــح الدبلــومأ

 

عدد  الموجود الكلي الفروقات

 النسخ

 المؤلــــــــــــــــف التفاصــــــــــــيـل الدرجة السنة

 

 ت

تقييم التغييرات الهرمونية ومتغيرات السائل المنوي ونتائج  الدبلوم 2009 1 1 - 1

تنشيط النطف خارج الجسم للذكور العقيمين المصابين بداء 

 السكر من النوع االول 

تما ضر مداح حسن 

 االلوسي 

.51 

     1 -      1      1       

2010 

التقنيات المساعدة على االنجاب:تأثير الرصاص والكادميوم  الدبلوم    

 ومعادن اخرى غلى العقم الذكري 

 52. سجى فاروق فيصل 

التقنيات المساعدةعلى االنجاب :تنشيط النطف في الزجاج  الدبلوم 2010 1 1 - 1

للمرضى المصابين بوهن النطف باستخدام مادة البروجستيرون 

 سوالبنتوكسيفلين وعرق السو

 53. ختام مالك عبد الدميد                                  

اندباس الطمث :التصنيف واالسباب وعالقته بمختلف المعايير  الدبلوم      2010 1 1 - 1

 الوظيفية والسريرية والبيئية واالجتماعية 

 54  . احالم صادق حسن 

النطف في الزجاج للرجال المصابين تأثير نبات الكطب في تنشيط  الدبلوم 2010 1 1 - 1

 بوهن النطف

 55. فاتن عبد الدميدالسعيد                      

مقارنة استدداث االباضة وقياس الهرمونات بين التاموكسفين  الدبلوم 2010 1 1 - 1

 الكلومفين ستريت والدكساميثازون في النساء العقيمات .،

 56. ايمان حسن فليح



     1 -      1      1      

2009 

              

 الدبلوم     

 

تقييم متالزمة تكين المبيض المتعدد وعالقته بالدورة الديضية 

 والوظائف التناسلية بعد العالج ببرامج متنوعة الفراط االباضة                                               

 نغم طارق شكري

 

57 

وزيت بذور  Eتاثير استخدام مضادات االكسدة )زنك ,فيتامين  دبلوم  2010 1 1  1

  الكتان ( على عملية 

التكاثر في ذكور الفئران البالغةالمعاملة بجرع صغيرة 

 منالرصاص

 58    ميسون  عبد الجاسم

1 

 

 

 59     مدمد خضيرابتسام     تاثير خزن المني بالتبريد على نتائج التمنية داخل الرحم         دبلوم  2010 1 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 تقييم تاثير المتخلص الما ي لنبات الكط  عواط  عبد الرسول

 على بسا مسايير الخصوبة في اناث الفئرال

 1   1 2011 دبلوم

61 

 تاثير اضافة االوكسي توسين الى وسل تن يل النط  الب رية  هند سسدول لطي                   
 في عمليات التلقيح اال طناعي                                      

 1   1 2011 دبلوم

62 

في اداء المبايا عند مرضى   Eوفيتامين  Cدور مضادات االكسدة فيتامين سوسن محمد حمد هللا
 متالزمة تكيس المبيا المتسدد

 

 1   1 2011 دبلوم

63 

النط  الب رية باستسمال محلول في التقنيات المساعدة  تقنية دارجة في تحضير سحر محسن محمد 

   ALLGRADعلى االنجال

الدبلوم 

 السالي

2011    1 

64 

السالقة بين نتا ش التلقيح اال طناعي وال كلياء الطبيسية للنط  بطريقة كروكر  فاض  عادل عارف

 باستخام نوعين من الصبغات لمسرفة ال كلياء لنط  الرجال السقيميين .

 1   1 2013 دبلوم 

 

        



 

 رسائل الدبلوم العالي

 

 

اسراء مجيد  65

 رييد

 1   1 2012 دبلوم يكلياء النط  نسبة الى نتا ش التمنية داخ  الرحم والحفت بالتجميد يمتقي

66 

ليلى خضر 

 غال  

في مص  الدم كمقيا  تقييمي لتخمين استجابة المبايا (ل قيا  هرمول االنويبيين 

 في برامش تحفيل االباضة المستخدمة 

 

  1  1 2012 دبلوم

67 

مي عبد الكريم 

 ابو رغي 

السالقة بين عملية تن يل النط  وسمك بطانة الرحم في قيا  مستوى الورمونات 

 سدالت نجاح الحم وبرنامش التن يل المستخدم في عملية التمنية داخ  الرحم مع م

 1   1 2012 دبلوم 

68 

احالم حمادي 

 عيسى 

  1  1 2012 دبلوم تاثير اللبتيين على المرضى من الرجال قليلي النط 

69 

بتول حسين 

 كاظم 

مستوى هرمول اللبتيين في مص  النساء المصابات بمتالزمة تكيس المبايا قب  

 وبسد 

 السال  بالميتفورمين

دبلوم 

 عالي

2012 1   1 

70 

هدى مالك 

 محمد 

دراسة عوام  الخطورة للحم  خار  الرحم الناتش عن الحم  اال عتيادي والحم  

 المساعد 

 1   1 2012 دبلوم

71 

حسين خليفة 

 كاظم الدليمي

    1 2012 دبلوم (السبيمال عال  مرضى قليلي النط  بقسار ذو المكول النباتي

72 

 1   1 2012 دبلوم  دور مادة االيكادهرين في عملية االنبات ومكانه في بطانة الرحم  فرقد عبد حسن

73 

 1   1 2013 دبلوم التمنية داخ  الرحم باستخدام االلبومين لفص  الحيوانات المنوية يغاف ابراهيم 

74 

امال احمد 

 خضر

 1   1 2013 دبلوم  الدور الت خيصي لمضاد هرمول مولر في تقييم عقم النساء

75 

نضال سالم 

 علوال

تين واالنتي موليرين داخ  الجسم مع عالقة تراكيل هرمونات االكتفين او الفوليستتا

 مسدل 

 الحم  بسد التمنية داخ  الرحم 

 1   1 2013 دبلوم



7 

6 

ذكرى علي 

 محمد 

 1   1 2013 دبلوم دراسة مقارنة بين التمنية داخ  الرحم والتمنية داخ  الرحم واالنابي  والصفاع

77 

مستل  باح 

 احميد 

عالقة مستوى اللبتين في مص  الدم والسا   الجريبي مع مسدل الحم  لدى النساء 

 الالتي يخضسن لدورات الحقن المجوري

 1   1 2013 دبلوم

78 

في قدرة االخصال في النساء اللواتي يخضسن للتمنية  3- فبرلين دور مسدل هرمول بد وفاء محمد ع

 داخ  الرحم 

 1   1 2013 دبلوم 

79 

سحر سوادي 

 رحيم

اضافة السا   الجريبي الب ري مع المحفلات االخرى لحركة النط  على تاثيرات 

 بوهن النط  التن يل في اللجا  للمرضى المصابين

    1 2013 دبلوم 

80 

 1   1 1997 دبلوم  ال ا سة  في الجراحة الباطنية في الفصيللة الكلبيةالسمليات  محمد طه

81 

عبير ناظم 

 جاسم 

السالقة بين متالزمة تكيس المبايا وهرمول المضاد لمولر وبرامش تحريا 

 اجراء عملية التمنية داخ  الرحم االباضة عند 

 Cd   1 2014 دبلوم 

82 

سوسن كاظم 

 عبد االمير

مقارنة نسبة الحم  للنساء اللواتي يسانين من توق  الطمث السبال ثانوية بسد 

استسمال ادوية المن طة للحويصالت المبيضة باستخدام التمنية داخ  الرحم والطريقة 

 الطبيسية للحم  

 Cd   1 2014 دبلوم

83 

االخر في مص  الدم دور مستويات الورمول االنوبين  ل( والورمونات االنجابية  زين  كاظم 

 والسا   الجريبي في نتيجة اطفال االنابي 

 Cd   1 2014 دبلوم

84 

 Cd   1 2015 دبلوم تقييم تركيل انليم االروماتيل في مص  النساء المصابات بنتالزمة تكيس المبايا حنال فاض 

85 

تقنيتين في تن يل مقارنة نتا ش التمنية داخ  الرحم لوسطين زرعيين باستخدام  بسمة ياسين

 الحيامن

 Cd   1 2015 دبلوم

86 

ليلى جمسة 

 حسين

مستوى هرمول مضاد مولد االستراديول والبروجستول في الدم والسا   التجريبي 

 وبيال دورهم في التنبو بنتيجة السال  بالحقن المجوري االجباري

 Cd   1 2015 دبلوم

87 

سامرة عبد 

 اللهرة 

 Cd   1 2015 دبلوم الرحم بسد تثقي  تكيس المبايا في النساء السقيماتنتا ش التنمية داخ  



88 

وفاء محمد 

 الجبوري 

 cd   1 2015 دبلوم  الطريقة المحورة لتحديد الجنس باستخدام التمنية داخ  الرحم لالزوا  السقيمين 

 

89 

هناء حسين 

 كندوح

دراسة مقارنة لنس  الحم  بسد اعطاء عقار االسبرين ذو الجرعة الواطئة مع او 

عقار الويبارين ذو الوزل الجليئي الواطي للنساء اللواتي خضسن الى برنامش التمنية 

 داخ  الرحم 

 cd   1 2015 دبلوم 

90 

 ريا فاض 

 عبا  
فولستاتين واكتفين اي في السسة االخصابية للنساء السقيمات  3-دور هرمونات فبرلين

 في برنامش االخصال الخارجي 

 Cd   1 2015 دبلوم
 

 

91 

ن ال حسين 

 علي االسلطال 

دور سمك بطانة الرحم االمث  باستسمال برامش متسددة لتن يل االباضة للنساء 

 السقيمات في نجاح الحم  في عملية التنمية داخ  الرحم 

 Cd   1 2015 دبلوم 

92 

هبة سسدول 

 موو 

دور هرمول جيرلين في التنبو بمسدالت الحم  لمريضات متالزمة المبيا المتسدد 

 االكيا  الخاضسات لسملية الحقن المجوري االجباري 

    1 2015 دبلوم 

Cd 

93 

نتيجة الحم  دور الورمول الممانع في ك  من مص  الدم والسا   الجريبي في تنبؤ  ربال علوال

 في النساء المصابات بمتالزمة تكييس المبيا المتسدد

 cd   1 2015 دبلوم 

94 

اسامة عبد 

 الواحد 

 Cd   1 2015 دبلوم  تقييم هرمول االديبونكتن في النساء البدينات ذوات المبايا متسددة االكيا 

95 

تاثير برامش تن يل االباضة في زيادة نس  نجاح تحديد جنس الجنين عند االزوا   سوسن علي

 السقيمين 

 cd   1 2016 دبلوم

96 

التسبير الكيميا ي المناعي المضاد لموير موت الخلية المبرمش  ابيضاض الخلية  سالي عالء 

( في الفحص النسيجي للخصية لمرضى الالنطفية وعالقته مع مسدل 1-الجرعية 

 التلقيح .دراسة مرضية سريرية 

 Cd   1 2016 دبلوم 

97  

ريا  الح عبد 

 الفتاح

تقييم اللتغيرات ال كلية الخلوية لسن  الرحم ومستوى هرمول االسترايدول لنساء 

 السقيمات اللواتي يخضسن للتخصي  في المختبر 

 Cd   1 2016 دبلوم 

98 

تقييم نتا ش التنمية داخ  الرحم لالزوا  السقيمين بسب  السقم الركري باستخدام تقنية  زين  حسن 

 النط  عالية النقاوة بالمقارنة مع تقنية التدر  الكثافة 

 Cd   1 2016 دبلوم 

زين  حسين  99

 علي
تاثير عقار اللترزول مقاب  تاثير عقار الكلومفين ستريت على استقبالية بطانه الرحم 

طري  الفحص بجواز الموجات الصوتية وعام  نمو بطانه االوعية عند نساء عن 

 متالزمه التكيس

    1 2018 دبلوم



 

 

وفاء صالح  100

 مدمد حسن

دور تدفق الدم لبطانة الرحم وعامل نمو بطانة االوعية لتدديد تقبل البطانة في 

 برامج الدقن المجهري االجباري

    1 2017 دبلوم

هدى بهجت  101

 مهدي 

تقييم مستويات هرمون النمو واالستروجين والبروتين الملزم لعامل النمو 

المشابة لالنسولين في الدم وسوائل الجريبات في تقييم نضج البويضات وتطوير 

 االجنة في مرضى الدقن المجهري االجباري 

    1 2018 دبلوم

هدى حمزة  102

 عريبي 

في اختيار النطف في تقنية حقنالنطف داخل تقييم دور مادة الثيوفيلين 

 السايتوبالزم لدى مرضى الالنطفية

    1 2017 دبلوم

103 

 

هدى مالك 

 مدمد

في مصل الدم والسائل  18-و 6-تأثير عالج المتروفين على االنترلوكين 

الجريبي لمرضى متالزمة تكين المبيايض اللواتي يخضعن لعملية الدقن 

 المجهري االجباري وتأثير ه على نتائج الدمل 

    1 2018 دبلوم

سوسن على  104

 صفر 

جنن الجنين عند تاثير برامج تنشيط االباضة في زيادة نسب نجاح تدديد 

 االزواج العقيمين

    1 2016 دبلوم

( في مصل دم ولسائل الجريبي لدى hb-egf( و)active –aتاثير هرمون ) مي عبد الكريم  105

النساء العقيمات من ذوات متالزمه تكين المبيايض وغير المصابات بالمتالزمه 

 على معدل الدمل بعد تقنية الدقن المجهري االجباري

    1 2018 دبلوم



         

         



         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوين االطاريح االجنبية

 

Copy year degree Thesis address Author's  name N 

3 1980 master Xenogenous fertilization of  bovine and porcine oocytes Patricio Jorge hirst 1 

2 1983 master Xenogenous fertilization of  cryopreserved golden hamster and 

squirrel monkey ova  

Francesco john de 

mayayo  

2 

2 1983 Ph.d Follicular oocyte maturation for use in bovine xenogenou and 

on vitro fertilization 

Vernon d.dooley 3 

3 19 

80 

master Aging effects on ova maturation and rna and protein synthesis 

in vitro  

Reinhold j.hutz 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


