
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحةت

1
ي 
 
 الكشف عن بعض أوجه المناعة الذاتية الخلطية ف

ي مدينة النجف
 
مرض  السـكري من النوع األول ف

 علي عبد الحسي   محي 

الليباوي
2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابل

2

تأثي  المستخلصات الكحولية الخام لبذور و اوراق نبات 

ي رسطانة Apium graveolens var dulceالكرفس 
 
 ف

ان البيض ي إناث الفير
 
الغدة اللبنية المغروسة ف

مروة عامر حسي   

التميمي
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

3
ي 
 
استخالص وتقنية وتشخيص زيت نبات الرازف

ي العراق
 
رع ف ...المسي  

زينب عمران سلمان 

الربيعي
2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

4
ي هور الدلمج 

 
وسط - دراسة بيئية لالفقريات القاعية ف

.العراق- العراق 

ميسون حسن مشجل 

الرساي
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

5

ي االزالة الحيوية 
 
استخدام الزراعة النسيجية والفطر ف

لعنرصي الرصاص والكادميوم وتحمل الملوحة لنبات 

.السيسبان

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادألتفات فاضل شحاذة

6
ي طائر فاختة 

 
دراسة نسجية وكيمياء للقناة الهضمية ف

.النخيل 

خولة خلف حسون 

صادق
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

7
ي نبات الخيار بواسطة 

 
أليات استحثاث ف

trichoderma harzianum و bacillus subtilis.... 

رباب مجيد عبد 

ي الذهيب 
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

8
 
ً
دراسة مورفولوجية مقارنة بي   أكير من ثالثي   نوعا

ي العراقSalvia L. (Labiatae)للجنس 
 
 ف

 أسيل فؤاد عباس 

ي
الحسيب 

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

ح/ علوم الحياة / كلية العلوم 



9
ي للفطريات الجلدية  دراسة االمراضية والتداخل البكتي 

Dermatophytes

اعراف حارث عبد 

الوهاب القيسي
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

10
خاليا الدم البيض ومعدل نسبة الخاليا اىل اللمفية 

......وعالقتها بأنتاجية مجاميع وراثية مختلفة 
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسهي  سعد المشهدي

11

التشخيص المصلي لالصابة بالتهاب الكبد الفايروسي 

عي الدم وعالقتة مع بعض  نمط  ب لدى متي 

لوكينات .االني 

ي كنعان عبد الرحمن
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادامان 

ي مدينة بغداد12
 
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنور نزار عبد الكريمدراسة التلوث بعنرص الرصاص ف

13
ي بعض 

 
دراسة بيئية وتشخيصية النواع ديدان االرض ف

يمناطق محافظة بغداد اس فالح الخفاج  2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادني 

14
وبي   داخل وخارج   دراسة مقارنة النتاج مكويدات الي 

الجسم الحي لنوعي الداتوره
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلكريم طالب خشان

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلنادية محمود توفيقدراسة بيئية لنوعية بعض المياه الجوفية لمدينة الحلة15

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلنصي  جواد حمددراسة مثيولوجية ومناعية لالزواج العقيمي  16

17

دراسة تجريبية عل عزالت المقوسات الكوندية من 

ية وتقييم كفاءة عدد من المضادات  المشيمات البرسر

ان ي الفير
 
ي عالجها المستحدث ف

 
.الحيوية ف

صباح سعيد محمود
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

18
بعض أوجه المناعة الموضوعية والجهازية للجرائم 

المصابة للحروق الجلدية

حنان سلمان حسن 

حمد
2008علوم الحياة/ العلومجامعة بابل



19
ات الموسمية الكيموحيوية وهرمونات التناسل  التغي 

ي النوق وحيدة السنام
 
وانسجة االرحام ف

2008علوم الحياة/ العلومجامعة بابليعرب سعد عبد الجليل

20
ي الكفاءة التناسلية 

 
ون ف وتي  تأثي  خالت السايي 

ي ذكور الجرذان البيض
 
والتخصيبية ف

اخالص حاتم عبد 

االمي 
2008علوم الحياة/ العلومجامعة بابل

21
ي centaureaدراسة تصنيف لبعض انواع الجنس 

 
 ف

.العراق
2008علوم الحياة/ العلومجامعة بابلنداء عدنان محمد

22

 Dreissenaدراسة بيئية وحياتية للنوع  

polymorpha (Pallas,1771)  (  ثنائية – نواعم

ي محطة المسيب الحرارية لتوليد الطاقة  (المرصاع 
 
ف

الكهربائية
ان عدنان عباس  ني 

النقيب

2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

23

يا    ATCC 23272دراسة فسلجية وجزيئية للبكي 

Lactobacillus reuteri يا ها التثبيطي عل البكي   وتأثي 

المسببة أللتهاب المهبل

سارة هيثم صديق 

النعيمي
2007علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

24
ي محلي كنموذج للتحلل الحيوي  تحضي  مزيــــج بكتي 

ي مصف  الدورة
 
للمخلفات النفطية ف

2008علوم الحياة/ العلومجامعة بابلإيمان محمد جار هللا

25
ي معمل دباغة 

 
الخصائص البيئية لمياه الرصف ف

العراق/بغداد
/     علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعلياء سلمان مهدي

 providencia alcalifaciensدراسة عل جرثومة 26

المعزولة من حاالت االسهال عند االطفال الرضع

2002علوم الحياة/ العلومجامعة بابلمها اكرم يونان



27
تولي   سلفوتافليد ذات -تحضي  بعض مشتقات البارا

الفعالية البايولوجية المتوقعة
بنان برهان سعيد

جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

28
 وذيفاناتها citrobacter frcundiiمرضية جرثومية 

ي بعض حاالت االسهال عند الوضع
 
المعزولة ف

انعام سامي نوح
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

29
ي نمو االنتاج نبات 

 
ات الري ف يللي   والكلتاروفي  تاثي  الجي 

الحلبة
فضيلة حسان حميدي

جامعة 

القادسية
2002علوم الحياة/ العلوم

30
 Adiantumاكثار ودراسة دورة حياة رسخس كزبرة البير 

capillus venerisبواسطة الزراعة النسيجية 
جمال سطام هلوش

جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

31
ات الكيموحيوية Alpقياس فعالية بعض   الدم والمتغي 

ي مرض  البيتا
 
ة-ف ثالسيميا الكبي 

علي كاظم عبي 
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

32
ي النافذ لتاثي  الموثي   

ون   f2aدراسة بالمجهر االلكي 

وبذور الحلبة
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلميساء عادل هادي

33
صالحية الفحوص المصلية لمرض حساسية القمح 

ي محافظة دياىل (السيلياك)
 
عند االطفال ف

2013علوم الحياة/ العلومجامعة دياىلشهد خليل ابراهيم

34
ي 
 
ي المزمن ف

ية عل خمج المفاصل المتخف  دراسة بكتي 

محافظة دياىل
2006علوم الحياة/ العلومجامعة دياىلافراح حاتم عمران

35
ر  عل  ( نانومي 532)و ( نانومي 337)تاثي  اشعة اللي  

يا العصوية حيويه بعض نواع البكي 
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادقيرص نعمه مظلوم

36
ي االطفال 

 
دراسة وبائية عن الطفليات المعوية ف

المصابي   باالسهال
2002علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادعادل عمران سلمان



37
ي 
 
دراسة لتحديد العوامل المحددة للعقم غي  المفرس ف

يمنطقة الفرات االوسط 2007علوم الحياة/ العلومجامعة بابلهاله محي ناج 

38
ي 
 
وكسيد الهيدروجي   وبعض مضادات االكسدة ف تاثي  بي 

ية معايي  النطف البرسر
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلصاحب يحب  حسن

39
ي ذكور 

 
تاثي  بذور الحلبه عل فعالية الغده الدرقية ف

الجرذ
2002علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنهاد حميد داود

40
يا  ي clostridium difficileعزل وتشخيص بكي 

 
 ف

ي مدينة البرصة
 
مرض  التهاب القولون واالسهال ف

2000علوم الحياة/ العلومجامعة البرصةتحرير هامل غضبان

41
ي االصابة benloniteتقييم فعالية مادة الطي   الخاوه 

 
 ف

بديدان اسكارس الدواجن
ي شعالن 2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلندى ناج 

42
ي نهر 

 
دراسة بيئية للطحالب الملتصقة عل الطي   ف

العراق/الحلة
2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعباس طالب خليف

ي البيئة43
 
2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلساره كساب شنداويدراسة التفكك الحيوي لمركبات الهايدروكاربون ف

44
دراسة بعض جوانب الغبار المتساقط عل مناطق 

ي بغداد
 
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادورود سعد عليمنتخبة ف

45
قابلية بعض النباتات المائية عل االزالة الحيوية لعنرص 

الرصاص من الماء الملوث
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادانسام صباح عباس

46
ي للطحالب الملتصقة عل نبات 

دراسة التنوع االحيانر

ي نهر دجلة
 
القصب والطي   ف

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادمروة ثامر خالد



47
تاثي  بعض المستخلصات النباتية الخام عل االنقسام 

الخلوي
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادشيماء صباح مهدي

48

 Euphorbiaتاثي  بعض مستخلصات نبات اللبنية 

Helioscopial بعض جوانب االداء التناسلي لذكور 

الجرذان

2009علوم الحياة/ العلومجامعة بابلحيدر صالح جفات

49
مسح الفطريات المرافقة لغبار ارضيات وتربة بعض 

مدارس ومساجد وفنادق مدينة الديوانية
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلرنا صالح جبار

50
يا الملوثة والمكونة لالغشية الرقيقة  دراسة البكي 

ي حاويات الحليب
 
الحيوية ف

2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلحوراء وهاب عزيز

51
ي بعض االجناس العراقية 

 
دراسة مقارنة الجزاء الفم ف

التابعة لعائلة نحل االزهار
ى عباس بعيوي 2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلبرسر

52

ات الكيموحيوية لدى مرض  العجز  دراسة بعض المتغي 

ي محافظة 
 
الكلوي المزمن المعالجي   بالديلزة الدموية ف

نينوى

كندة مسعود بالل
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

53
تاثي  بعض االمالح عل فعالية وخواص الديوكسي 

يا  ي بكي 
 
psedomonas aeruginosaرايبونيو كلي   ف

خنساء محمد يونس
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

54
ي استحداث ونمو المزارع 

 
تاثي  بعض منظمات النمو ف

رنا طارق يحب النسيجية والخلوية لنبات البانوج
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

55
ات الكيموحيوية لدى  دراسة مستويات بعض المتغي 

ي عرسر ورسطان المعدة
مرض  المصابي   بقرحة االثب 

عزام عبد الستار موس
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم



56
 L Melia azedarachتاثي  مستخلص ثمار السبحبح 

ي تطور وتكاثر دودة البنجر السكري
 
ف

عطا هللا فهد مخلف
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

نغم محمد زكيتحضي  بعض مشتقات السلفاثليازول57
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

58
ي 
 
ي لعدد من االدوية المضادة للتخير ف التقدير الفولتامي 

مصل دم االنسان
زهرة علي فتاح

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

59
تطوير انموذج ظواهري لمستويات الطاقة وظاهرة 

ي لعدد من النوى الدورانية الزوجية
االنحناء الخلف 

خالد امي   محمد
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

60
ي مرض  داء الذاب االحمراري 

 
بعض الجوانب المناعية ف

ي مدينة الموصل
 
ف

محمد دواج خالد
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

61
ي الحمل عل عدد 

 
دراسة لتاثي  الوحام والقياء المفرط ف

ي النساء الحوامل
 
ات الكيموحيوية ف من المتغي 

رنا طالب ابراهيم
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

62

دراسة حركية تقديرية لتفاعل بعض ادوية السلفا مع 

الديهايد احد العوامل -مركب بارا ي مثيال امينوبي  
ثنانر

الفعالة سطحيا عليه

بشار زهي  عبد الحميد
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

63

 عل احداث Aتاثي  الجرعات العالية من فيتامي   

التشوهات الخلقية الظاهرية وبعض التشوهات 

ي جني   الفار
 
النسجية ف

جنان حسيب عبد 

الفتاح

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

64
ي خصوبة ذكور 

 
تاثي  مضاد االندروجي   الفلوتامايد ف

الجرذان البيض
علوم الحياة/ العلومجامعة بابلحسي   جاسم عبيد

ال2007

ت



65
ي لمستحلب الزيت 

ي الهوانر دي البكتي 
 7201الي 

والسيطرة عليه باستعمال بعض المضادات
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلوسام عبد الزهراء هندي

66
ي رسطان 

 
دراسة عن بعض المستضدات الرسطانية ف

الثدي
2007علوم الحياة/ العلومجامعة بابلقاسم عبود فالح

67

كة  تاثي  المستخلص الماىلي لبذور الكمون وحبة الي 

 naphthalen و cinnamic acidومنظمي النمو 

acetic acid

2008علوم الحياة/ العلومجامعة بابلبهاء احمد حسن

68
يا  ويولوجية ووراثية لبكي   Bacillus cereusدراسة بكي 

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بابلذكرى عبد العاىليالمعزولة من بعض االغذية

69
ي مرض  فرط 

 
ات الدموية والكيموحيوية ف بعض التغي 

الدرقية
ي عمران

2007علوم الحياة/ العلومجامعة بابلداخل غان 

70

Anevaluation syudy of cellular immunolo-

gical fanctions in anergic tberculous 

patients

2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلمحمد عبد كاظم

71
 Salmonellaبعض اوجه المناعة المتخصصة ل 

typhi ي حيوانات المختي
 
ي مرض  الحم المعوية وف

 
 ف

2001علوم الحياة/ العلومجامعة بابلمهدي حسي   فحيل

72
ي بير 

دراسة بالينولوجية الجزء العلوي من تكوين عكاسف 

1/KH5ي الصحراء الغربية العراقية
 
 ف

نىه داود سليم
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

73
يولوجية و وراثية للمسيحيات المعزولة من  دراسة بكي 

اخماج الجهاز التنفسي العلوي
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلارساء عدنان ابراهيم



74

ات السمعية للفطرين   Penicilliummالتاثي 

digitatumو Penicillum italicum  ي بعض المعايي
 
 ف

الفسيولوجية والكيموحيوية

فوزي مراد 2007علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعبي 

75
ي 
 
دراسة بعض الجوانب المناعية لمرض  االنسمام الدرف

غي  المعالجي   (داء جريف)مناعي المنشا 
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادميس قاسم عبادي

76
دراسة المناعة الموضعية الخلطية للجهاز البوىلي اثناء 

ي النساء اليائسات
 
الخمج ف

/     علوم الحياة/ العلومجامعة بابلهبه جاسم حمزة

77
ي للجي   

 ومرض  GSTP1العالقة بي   تعدد النمط الورانر
ابيضاض الدم النخاعي الحاد لمرض  عراقيي  

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادمياده خالد ابراهيم

78
يا المعزولة من تربة الجذور  انتاج الليفان من البكي 

وتقييم العوامل المؤثره عل انتاجه
2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسناء بشي  كاظم

79
يا  يولوجية ومناعية لبكي   Campylobacter jejuniبكي 

ي االطفال
 
المسببة اللتهاب االمعاء ف

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابللم جاسم حمود

80
ي للجي   

التحري عن العالقة مابي   تعدد النمط الورانر

Gstti و Gstm1ي الرجال المصابي   بمرض السكري
 
 ف

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهدى عبد الكريم حسي  

81
يا  دراسة بعض الجوانب المناعية اللتهاب المهبل ببكي 

يشيا القولونية النوع المصلي  ي االنسان واالرنبK1االرسر
 
 ف

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بابلفريال جميل عبد



82
دراسة بعض الجوانب الحياتية والنسجية للغده الخنثية 

وستات وغدة الي 
2008علوم الحياة/ العلومجامعة البرصةاالء سالم كاظم

83
اثر التدخي   عل بعض المضادات االكسده البالزمية 

لدى المدخني   االصحاء
2012علوم الحياة/ العلومجامعة دياىلرشا كاظم حسون

84
 المتحولي   والحالة Jak2 و Calrالكشف عن الجيني   

ي
التاكسدية عند مرض  اعتالل نخع العظم النقيان 

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهبه رشدي عبدهللا

85
ي مستويات بعض هرمونات التناسل F2aتاثي  الموثي   

 
 ف

ي ذكور االرانب
 
وعملية نشاة النطفة ف

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلشيماء عبيد عبدهللا

86
وس  ي الكشف عن الفي 

 
دراسة مقارنة لثالثة تقنيات ف

العجلي من مرض  االسهال والحيوانات الداجنة
2012علوم الحياة/ العلومجامعة دياىلانسام داود سلمان

87
 Spp.Thymusدراسة تاثي  مستخلصات نبات الزعي  

عل بعض الفطريات
مها اكرم محمد

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

88
ي نمو الفطر وفعالية انزيم 

 
تاثي  بعض العوامل البيئية ف

Rhizoctonia solaniالبكتني   
ة عمران حسي   2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلامي 

89
ي وبعض اوجه المناعة 

ي المتخف 
خمج االغشية السحان 

الخلطية والجهازية
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلازهار عمران لطيف

90

ي لجرثومة  تقييم وتحسي   التشخيص المختي 

Salmonella typhi وحساسيتها تجاه المضادات 

ي محافظة نينوى
 
الحيويه ف

ى دىلي حمد
برسر

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم



91
ي تسببها الفطريات الجلدية وعزل 

الحساسية االنية الب 

الجراثيم المرافقة لها
شيماء فيصل يونس

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

92
ي طفيلي 

 
تواجد وخواص انزيمات مسار السايتدين ف

المشعرات المهبلية
زهراء عزالدين يونس

جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

93
ي للمستخلص الكحوىلي لثمار السبحبح 

التاثي  الجزيبر

Melia zedarachي ايض الطليعي
 
 ف

غادة ابلحد نصوري
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

94
ات المناعية والفسلجية والوراثية  تقييم بعض التاثي 

ان البيض ي اناث الفير
 
لعقار دانازول ف

2000علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادجرا سعيد عبدهللا

95
ي 
 
معدنية وجيوكيميائية فتاتيات النظام الجوراسي ف

الصحراء الغربية العراقية
فرج حبيب طوبيا

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

96

يولوجية  وراثية لتقييم مدى عالقة مياه - دراسة بكي 

يا المتعددة  الرصف الصحي لمستشفيات بانتشار البكي 

المقاومة للمضادات الحيوية

2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلاحالم كاظم نعيم

97
ي بعض معايي  الدم 

 
تاثي  بعض موانع الحمل ف

الكيموحيوية
ي اسماعيل 2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعفاف خي 

98
ي  كيب النسح  ي معالم النطف والي 

 
تاثي  كلوريد الزنبقيك ف

ان البيض لخىص وبرابخ الفير
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلشيماء عبد الهادي كاظم

99

ي عملية التضاد بي   
 
ية لتاثي  انزيم الكايتني   ف دارسة مختي 

 و Trichoderma harzinum rifaiالفطرين 

rihzoctonia solani

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلزينة هادي عبيد



100
يا  يولوجية ووراثية عل عزالت بكي  دراسة بكي 

Plesiomonas shigelloidesي مدينة الحلة
 
 ف

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلالهام عباس بنيان

101

 Moraxellaدراسة تشخيصية وامراضية عل جرثومة 

catarrhalis المعزولة من اخماج الجهاز التنفسي 

ومقاومتها للمضادات الحيوية

اسماعيل ابراهيم داود
جامعة 

الموصل
2003علوم الحياة/ العلوم

102

عزل وتشخيص جرثومة السالمونيال من عينات رسيرية 

مختلفة من االنسان ودراسة امكانية توليد طفرات بتاثي  

اشعة كاما

مهدي صالح عبد 

الرحمن

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

103
ي عالج داء 

 
استعمال بعض العقاقي  المثبطة مناعيا ف

ان البيض ي الفير
 
االكياس العدرية ف

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلجميل جري يوسف

104
ي 
 
ي حقول الجت ف

 
ي لمفصلية االرجل ف

التنوع االحيانر

العراق-محافظة بابل
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بابلحيدر مشكور حسي  

105
ي عدد من الجوانب 

 
دراسة تاثي  بعض العوامل البيئية ف

الفسلجية للفطر
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بابللبب  عبد المطلب حكيم

106
ات البيئية المحتملة لترصيف المياهالصناعية ع  التاثي 

الهائمات النباتية
2002علوم الحياة/ العلومجامعة بابلاياد محمد جي 

107

تاثي  مستخلص الماء البارد الوراق وازهار الكسوب 

Carthamus tinctorius ان ي خصوبة ذكور الفير
 
 ف

البيض

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بابلامال فيصل لفته

108
تاثي  المستخلص الكحوىلي الخام ومستخلص الصابوني   

ان البيض ي خصوبة ذكور الفير
 
لبذور الحلبة ف

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادانعام علي سلمان



109
ات السمية لاللمنيوم والكروم عل الجرذ االبيض  التاثي 

Rattus
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعلي كاظم نعمه

110

تشخيص طفيلي البويغات الخبيثة باستخدام اختبار 

ا وصبغة كاربول فوكسي   المحورة وتاثي  مستخلىصي  االلي  

ي الزعي  والرمان عل الطفيلي
نبان 

2006علوم الحياة/ العلومجامعة تكريتعهود مزاحم شاكر

111
دراسة مقارنة لالستجابة المناعية المخاطية والجهازية 

ي االرانب
 
المتخصصة بنوعي   من الجنس ف

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعدنان كريم عبد

112
المعوية والطفيليات -الحيوانات االبتدائية المعدية

ي مدينة الحلة
 
ي الجاموس ف

 
الخارجية ف

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعالء طارق شاكر

113
وتينية لمرض  داء البول السكري  تقييم البيلة الي 

باستخدام طرق تحليلية
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعلياء راجح الخطيب

ي الحنطة الخشنة114
 
غاده عبدهللا طهالبنية الوراثية لصفات كمية ف

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

115
ة  ي البحي 

 
دراسة بيئية لمنولوجية عن الهائمات النباتية ف

التنظيمية لسد الموصل
فتحي عبدهللا منديل

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

116
ي حنطة الخي   

 
ي لالجيال المبكرة ف

التحليل الورانر

Triticum aestivum 1
منال عبد المطلب عبد

جامعة 

الموصل
/     علوم الحياة/ العلوم

117

 Serratiaدراسة تشخيصية وفسلجية عل جرثومة 

marcescens  المعزولة من اخماج الجروح للمرض 

ي الردهات الجراحية
 
الراقدين ف

عامرة علي احمد
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم



118
وتينات خالل ظاهرة  ات االيضية للدهون والي  التغي 

التعمي  وعالقتها بتجذير عقل نبات الماش
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بابلايفان ابراهيم مرهج

119
ي نمو الفطر 

 
تاثي  بعض العوامل البيئية ف

Microsporum canis  وتي  وفعالية انزيم الي 
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بابلحيدر شخي  عبيس

ات الفسلجية والمناعية لعقار تاموكسفي  120 2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادطه شاوي مرادبعض التاثي 

121
يا المكورات العنقودية  انتشار ودراسة التضاد لبكي 

ي المنخر
الذهبية المعزولة من فتحب 

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادفاطمة يوسف موس

122

المعالجة االحيائية للرصاص من مياه للرصاص  من مياه 

الرصف الصحي باستخدام ثالث انواع من النباتات 

المائية

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنشميل علي حسن

123
كة دياىل لصناعات  ي رسر

 
تقييم كفاءة وحدة المعالجة ف

الكهربائية
2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادساهرة حسي   حسن

ة موت الحيوانات124 ي تحديد في 
 
ات التدويد ف 2013علوم الحياة/ العلومجامعة البرصةميس باسل جليلدور حرسر

125

دراسة تشخيصية وامراضية عل جرثومة 

Enterbacter aerogenes المعزولة من حاالت 

ي الموصل
 
االسهال عند االطفال الرضع ف

جالل حزام سعيد
جامعة 

الموصل
2003علوم الحياة/ العلوم

126
ية للسايكلوفوسفومايد باستخدام  تثبيط الفعالية التطفي 

مستخلص جذور عرق السوس
2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلمب  نجاح حسن



127

ي 
 
تاثي  بعض منتجات النيم ومستخلص ثمار السبحبح ف

بعض الجوانب الحياتية والفسلجية لدورة البنجر 

السكري

منيف عبد مصطف 
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

128
ي المستخلص االيثانوىلي الوراق وثمار نبات  دراسة تاثي 

Duranta repens Lالدورانتا 
2007علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهالة هيثم محمد

129

ي بعض 
 
ية لسمية مبيد الدورسبان ف دراسة مختي 

 - Porcellio scaber( crustacea)الجوانب الحياتية 

isopoda

ي عبد الرزاق
 
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرنا شوف

130

ي 
 
يا واوراق االس ف تاثي  مستخلىصي بذور نبات االلبي  

 Dacus cilliatusبعض المقايس الحياتية لذبابة ثمار 

loewالقرعيات 

2007علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادماجدة عبد الستار شكر

131

ي الزهار نبات زهرة الجمال 
بيب  تاثي  المستخلص الي 

Hibiscus rosa- sinensis l ي خصوبة ذكور الجرذان
 
 ف

البيض

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلرنا فيحان موس

132

دراسة كفاءة الزيوت الطيارة المستخلصة من بعض 

يا الممرضة  ي تثبيط نمو انواع البكي 
 
النباتات الطبية ف

والفطريات الجلدية

2005علوم الحياة/ العلومجامعة تكريتسندس جاسم محمد

133

بينية والقلوانية والفالفونويدية  تاثي  المستخلصات الي 

ي بعض Cordia myxaالخام الوراق نبات البمي  
 
 ف

ي
جوانب االداء الحيان 

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادتبارك علي حسن



134
دراسة الفغالية الحياتية الشعة كاما ومستخلص بعض 

ة ثاقبة الحبوب الصغرى 2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغداداخالص محمد عليالبقولية لحرسر

135
بينية  تاثي  المستخلصات المالية الحارة والفينولية والي 

والقلوانية الوراق نبات الخروع
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادعشتار عماد مجيد

136
بينية والفالفونويدية والقلوانية  تاثي  المستخلصات الي 

يالخام لبذور نبات الكلغان 2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغداداسيل رياض لعيب 

137

 Legionelle عزل وتشخيص جرثومة 

Pneumophlla يد ومن مصادر مالية  من ابراج التي 

مختلفة

مي عبد الحفظ عبد 

القادر

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

138
ي 
 
تقويم بعض المضادات الفطرية والعوامل البيئية ف

ي الزجاج
 
حياتية الفطر ف

2007علوم الحياة/ العلومجامعة بابلمهند جواد كاظم

139

ي سن الياس 
 
ي ف تاثي  حقن هرمون محرض القند البرسر

ان  ي خصوبة ذكور الفير
 
وهرمون محرض القلد المشيمي ف

البيض

2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلشيماء احمد رحيم

140
كة  ات البيئية لمياه الرصف الصناعي لرسر بعض التاثي 

سدة الهندية- الفرات العامة للصناعات الكيميائية 
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلمحمد جواد صالح

ية المسببة لخمج الغدة اللبنية141 2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلاالء فاهم عباسدراسة االنواع البكتي 



142

ات حمل مختلفة  تاثي  استخدام جرع مختلفة وبفي 

 عل احداث التشوهات Cyclophosphamideلعقار 

ان ي اجنة الفير
 
ف

نجالء خزعل فتحي
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

143
المكافحة المتكاملة لمرض تعفن بذور وجذور الطماطة 

Lycopersicon esculentum
2007علوم الحياة/ العلومجامعة بابلابتهال معز عبد المهدي

144
ي نهر الحلة وكيفية معالجتها 

 
اسباب ارتفاع العرسة ف

لغرض االستعماالت الصناعية
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلسوسن سمي  هادي

145
ي centaureaدراسة تصنيف لبعض انواع الجنس 

 
 ف

.العراق
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلاسيل عبد الستار مهدي

146
ات المناعية لطفيلي   Toxoplasma gondبعض التاثي 

ي النساء المجهضات
 
ف

2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسلم خمو فرنسيس

ى علي كاظمProteus mirabillisعزل ودراسة مرضية لجرثومة 147 برسر
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

148
 Geotrichum candidumعزل وتشخيص الفطر 

ودراسة تاثي  بعض مستخلصات النباتات الطبية عليه
هديل احمد خلف

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

149
ي النشاط الحيوي لفطريات 

 
ه ف الحرق بعد الحصاد وتاثي 

بة ونمو النبات يا الي  وبكي 
محمد ابراهيم خليل

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

150

العالقة بي   متالزمة مضادات التخير لداء الذئبة 

ومضادات الكارديوليي   ومضادات الدهون الفوسفاتية 

مع حاالت االجهاض المتكرر

وسن اكرم ميخائيل
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم



151
ي دم النساء المصابات بهشاشة 

 
ات الكيموحيوية ف المتغي 

ي محافظة نينوى
 
وليونة العظام ف

الهام محمد حاجم
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

152
 Nocardiaدراسة فسلجية وامراضية عل جرثومة 

المعزولة من اخماج الجهاز التنفسي السفلي
دعاء عبدالمنعم يونس

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

153
ي الفار Helicoobacter pyloriدراسة امراضية 

 
 ف

واالرانب
2011علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعروبة كطوف حسي  

154
ان البيض  ي تكاثر ذكور الفير

 
 Musتاثي  االلمنيوم ف

musulas lي
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادياسمي   عمار هان 

155

ي احداث افات التصلب 
 
قابلية االجهاد التاكسدي ف

ي 
 
ي اناث الجرذان البيضاء ف

 
ي ف العصيدي التجريب 

استخدام مضادات االكسدة

ارساء اسماعيل ياسي  
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

156
ي الفطر 

 
وراثة المقاومة لبعض المبيدات الفطرية ف

Aspergillus amstelodami
فادية موفق محمد

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

157

ي الدلفة 
 Neriumتاثي  المستخلصات المائية لنان 

oleander والسبحبح Mellia azedarach عل نمو 

وايض طفيليات اللشمانيا

شيماء عبدهللا احمد
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

158

 Actinobacillusدراسة مايكروبايولوجية لجرثومة 

Actinomycelecomitans المعزولة من التهابات 

ماحول السن

بلند حسام الدين 

عبدهللا

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم



159
دراسة العالقة بي   اصابة اللوزتي   بالمكورات السبحية 

ي محافظة نينوى
 
والتهاب المجاري البولية ف

فرح هاشم حسي  
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

160
توصيف االنزيم الحال للمكورات العنقودية المنتج من 

يا   المعزولة محلياB. Sphaericusبكي 
2011علوم الحياة/ العلومجامعة بابلحيدر عبيس هاشم

161
عزل وتشخيص الفلورا الجرثومية من تجويف فم 

ي مدينة الموصل
 
ي الوالده والرضع ف

االطفال حديبر
سديم سامي نوح

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

162
ي معايي  نطف ذكور 

 
تاثي  بعض المواد البديلة للسكر ف

االرانب المحلية
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلمنار محمد حسن

163
ي معالجة مياه الفضالت 

 
استعمال بعض الطحالب ف

الصناعية لمعمل نسيج الحلة
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلسعاد غاىلي كاظم

164
تحوير المواصفات الريولوجية لالسفلت بالمعالجة مع 

البوىلي ستايرين
ايمان اسماعيل احمد

جامعة 

الموصل
2006علوم الحياة/ العلوم

165
دراسة بعض انواع الجراثيم المسببة اللتهاب التجويف 

واتها ي وتحديد بعض عوامل ض 
االنف 

شاكر غازي جرجيس
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

166
ي ابو 

دراسة وبائية لطفليات القناة الهضمية عن منطقب 

ي بعض مستويات الدم
 
ها ف غريب والعامرية وتاثي 

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغداددعاء بهاء عبد الجبار

167

تاثي  بعض المركبات الفعالة المستخلصة من حشيشة 

يا المعزولة  ي انواع المبيضات والبكي 
 
الليمون والزعي  ف

من افواه االطفال

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرسى مؤيد عبدالمجيد



168
حالة الحديد كدليل لتاخر النمو والنضج الجنسي لدى 

ى االكراد المصابي   بفقر الدم البحري الكي 
2007علوم الحياة/ العلومجامعة بابلرسياز ابراهيم محمد

169
يا   Lactopacillusدراسة بعض الجوانب الوراثية لبكي 

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلزهراء محمد عبد عليالمعزولة من المصادر المختلفة

170

 Myristicaتاثي  مستخلص بذور جوزة الطيب 

fragransl ان البيض وبعض ي خصوبة ذكور الفير
 
 ف

المعايي  الوظيفية

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بابلتحرير محمد نطاح

171
 من Moraxella catarrhalisعزل وتشخيص جرثومة 

اوتها التهابات العيون ودراسة بعض عوامل ض 
رنا ابراهيم محمد

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

172

ات النسجية المرضية المحدثة بعقار  التاثي 

Cyclophosphamide ان ي للفير ي النسيج العصب 
 
 ف

Mus musculusالمهقاء 

رشا عزيز محمد
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

173

ي 
 
ات الكيموحيوية والفسلجية ف قياس بعض المتغي 

االصحاء والمرض  المصابي   بفرط الغدة الدرقية 

ي مدينة الموصل
 
ونقصها بالدم ف

موفق خليل حسن
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

174

ات المناعية والخلوية الناجمة عن  دراسة بعض التاثي 

ان  ي الفير
 
ون وبذور الحلبة ف استخدم عقار الهايدروكورتي  

البيض

2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادعلياء عبد اللطيف



175

ي للمركبات االليلوبائية لنبات زهرة 
النشاط االحيانر

 ضمن مراحل نمو Helianthus annuus lالشمس 

مختلفة

وسن صالح حسي  
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

176

يولوجية والوراثية لعزالت  دراسة بعض الجوانب البكي 

يا   معزولة من مرض  مدينة Acinetobacterمن بكي 

الحلة

2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلميساء صالح مهدي

روجان غانم محمدالفعالية الضد مايكروبية لدم المشيمة والحبل الرسي177
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

178

دراسة مقارنة لفعالية بعض االنزيمات والعناض الضئيلة 

ي 
 
ي دم االشخاص المصابي   بداء السكر واالصحاء ف

 
ف

مدينة الموصل

ايمان سمي  محمد
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

179
التهاب المجاري البولية التناسلية لدى نساء مدينة 

الموصل
مدركة محمود حسن

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

180
ي 
 
فقر الدم عوز الحديد وبعض العناض عند الحوامل ف

مدينة الموصل
خي  الدين محمد

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

181
عزل وتشخيص الفطريات المصاحبة لبذور البنجر 

 ومكافحتها كيماويا وبايولوجياBetavulgaris lالسكري 
نور عامر محمد

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

182
بروسايديز من نسيج  فصل وتنقية انزيم كلوكوسي 

مشيمة االنسان لعالج مرض كورسر
دينا ادريس محمد

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

183
ي شمال 

 
دراسة بعض الحزازيات من مناطق مختلفة ف

العراق
بشي  علي النعمة

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

184
ي 
 
الخصائص النوعية لمياه حوض وادي المر واثرها ف

نوعية مياه نهر دجلة
معن هاشم محمود

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم



185
تحضي  بعض معوضات كلوريد سلفونيل الكومارينيل 

وتفاعالتها مع امينات ثانوية
نادي فخري ايليا

جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

186

تحضي  وتشخيص عدد من معقدات الفلزات ثنائية 

التكافؤ مع ليكاندات قواعد شيف مشتقة من بعض 

االحماض االمينية

ثناء يعقوب يوسف
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

187

دراسة االضافة النيوكليوفييلية لبعض مركبات الكاربونيل 

بيتا غي  المشبعة باستعمال تقنية التحفي   بانتقال - الفا 

الطور

يارس عبد المجيد
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

188
سيبية  الطابقية الحياتية للفورامنيفرا الطاقة والبيئة الي 

ي منطقة سنجار شمال غرب العراق
 
انش ف لتكوين رسر

فارس نجرس حسن
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

189
ية للصور باستخدام منهج االدماج  تحسي   القدرة التمي  

ي
الهجيب 

سمي  حسن عباس
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

190

ات ثمار شجرة السبحبح  ي Melia azedarach lتاثي 
 
 ف

ي الجرذان 
 
 Rattusبعض االنسجة والخصوبة ف

norvegicus

ي شاهر وعد صي 
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

ي المياه191
 
ي للزئبق ف

هاشم حسي   قمي التقدير الطيف 
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

192

تقدير بعض الخصائص النوعية والعناض االثرية 

ي 
 
ي ترب ومياه المجاري مدينة الموصل وف

 
والثقيلة ف

النباتات المروية
عادل قائد علي

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم



193
دراسة لبعض الظروف المناسبة لنمو الطحلب العصوي 

Nitzschia palea (kuetz) w. smith
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادجنان شادي زامل

194
ي نهر الفرات 

 
دراسة بيئية لبعض الملوثات المحتملة ف

العراق- بي   سدة الهندية ومدينة الكوفة 
2006علوم الحياة/ العلومجامعة الكوفةجاسم محمد سلمان

195
ات لدى النساء الحوامل المصابات  دراسة بعض المتغي 

بداء السكري
2007علوم الحياة/ العلومجامعة بابلفرح جاسم حسي  

196
يا لصبغة غرام عند  تجرثم الدم المتسبب عن البكي 

ي محافظة بابل
 
االطفال الحميي   دون السنتي   ف

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلشيماء عبيد حسون

197
ي الفطر 

 
ي لبعض المضادات الفطرية ف التاثي  التطفي 

Aspergillus amstelodami
سمية ياسي   عبدهللا

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

198
 Plesiomonas shigelloidesدراسة عل جرثومة 

ي مدينة الموصل
 
المعزولة من مصادر مختلفة ف

يرسى يحب  قاسم
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

199
ياوية والمناعية للكتينات  دراسة بعض الصفات الفي  

بذور بعض النباتات
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلسنان عبد اللطيف

200
ي الربعة نباتات طبية والمغذيات 

تاثي  المستخلص المانر

ي نهر الحلة
 
ي نمو الهائمات النباتية ف

 
ف

2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلحسي   خي  حسي  

ي النساء201
 
2002علوم الحياة/ العلومجامعة بابلسعد مرزا حسي  دراسة وراثية لحاالت رسطان عنق الرحم ف



202

ية عل بعض انواع  التحري عن الطفيليات القرسر

ي 
 
ل المحاويل ف ي مزرعة اسماك الفرات ومي  

 
االسماك ف

محافظة بابل

2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلرائد عباس كاظم

203
ي 
 
ي النبوب الهضمي ف

ي والتكوين الجنيب  كيب النسح  الي 

سمكة البعوض
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلجنان مهدي جواد

204
دراسة مقارنة لالستجابة المناعية المخاطية والجهازية 

لمرض  البيلة القيحية المستديمة
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلبهاء حمدي حكيم

205
عزل وتشخيص بعض الفطريات من الغبار الداخلي 

والمؤثر عل الجهاز التنفسي
اسماء احمد بشي 

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

206
كة مع خمج  بايولوجية جراثيم فاقدة الجدار المشي 

ي االنسان
 
ي ف

الحم المعوية المتخف 
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلشيماء جاسم محيميد

207
كة العامة للصناعات  ي مياه الرسر

 
يات ف دراسة تراكي   البكي 

ي الحلة
 
النسيجية ف

2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلبتول محمد حسن

208
دور بعض منظمات النمو القياسية مع مركب السلفانيل 

ي استحداث كالسسيقان نبات اللوز
 
ف

امجد عبد الهادي 

محمد

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

209
ي نمو بادرات نبات الحبة السوداء 

 
دور حامض الفولك ف

Nigella sativa lوكالسها ومعلقاتها الخلوية 
حكمت مصطف  مسيب

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

210

ي 
 
اكم الصابونيات وتقديرها ف يحية مقارنة لي  دراسة ترسر

 الكامل ومزراعه Yucca gloriosa variegata lنبات 

النسيجية

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادانسام غازي عبد الحليم



211
يا وفايروس التهاب  ي عن انواع البكي 

الكشف الجزيبر

ثالسيميا-الكبد المرتبطي   مع بيتا
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادشهد رعد مزعل

212

 المنتج Fusariumالكشف عن انواع الجنس 

 عل حبوب الذرة الصفراء باستخدام 1للفيومنسي   ب 

الطرائق الجزيئية

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسيناء وليد محمد

213
يا  العالقة بي   االصابة بمرض التدرن الرئوي وعزل بكي 

المكورات المسبحات الرئوية
كو ابتسام يونان بي 

جامعة 

المستنرصية
2002علوم الحياة/ العلوم

ية214 ي تنشيط النطف البرسر
 
2002علوم الحياة/ العلومجامعة بابلبتول ابراهيم حسي  دراسة تاثي  بعض المواد ف

215

التحري عن الملونات الجرثومية الثانوية لدى المصابي   

يا  باالكزما وتاثي  بعض المستخلصات النباتية عن البكي 

المعزولة

باسمة خالد عبد
جامعة 

المستنرصية
2002علوم الحياة/ العلوم

216
صفات الخطوط الجلدية واالجسام الكرومانتية 

ي االناث العقم
 
الجنسية ف

2002علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرشا عباس عزيز

ات المناعية لالوراق الكاسية للكجرات217 2002علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزهراء حسي   محمدبعض التاثي 

218
ات المناعية لنبات الشبح   Artemisiaبعض التاثي 

herba- alba mus muscul -usي الفار االبيض
 
 ف

2002علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادجمال مسعودان

219
ي المحدث ببعض االدوية  التحوير المناعي التجريب 

ي االرانب
 
والمواد الكيمياوية ف

2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلسماح احمد كاظم



220
دراسة التاثي  التازري لمستخلص الشاي االخرص  

Camellia Siensisوالبابونك 
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرعد عبد الهادي نايف

221

تاثي  استخدام الخيط الحريري كوسيلة داخل رحمية 

ان  ات النسجية برحم الفير عل بعض معايي  الدم والتغي 

البيض

2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادجوان خالد حمود

222
ي نبات النارنج 

 
ي ف

 Citrusتحفي   التغاير الورانر

aurantium lباستخدام تقانة المزارع النسيجية 
2007علوم الحياة/ العلومجامعة بابلسهام عبد الرزاق سالم

223
دراسة فطريات الجلود وقابلية بعضها عل انتاج انزيم 

وتيي   الي 
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادشيماء اسماعيل كاظم

224

قابلية استهالك المركبات الهيدروكاربونية العطرية 

ية معزولة من PAHSالمتعددة الحلقات   من انواع بكتي 

ترب محلية ملوثة بالمشتقات النفطية

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلانمار مهدي عباس

225
ي نمو 

 
تاثي  عدد الريات والرش بمستخلص الكجرات ف

وحاصل نبات الماش
يف 2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلورقاء محمد رسر

226

دراسة تاثي  العناض الضئيلة والعوامل المضادة 

ي مستوى اندول حامض الخليك من خالل 
 
لالكسدة ف

فرضية االكسدة

2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعبدهللا عودة علوان

227
ي نمو 

 
تاثي  بعض المستخلصات النباتية نومولت ف

لية ي الذبابة المي  
 
وتطور المبيض ف

الفت تحسي   ياسي  
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم



228

تقنيات الصبغات المختلفة للكشف عن االميبا الحالة 

ات Entamoeba histolyticaللنسيج   مع تتبع التغي 

النسيجية
دعاء محمد يحب 

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

229

ي 
 
تاثي  تداخل بعض منظمات النمو والسلفانيل امايد ف

استحداث ونمو الكالس وامزارع الخلوية لنبات الحبة 

السوداء

مها محمد طه
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

230

تقييم خصائص مصادر المياه المستخدمة الغراض ري 

ي مدينة الموصل Apium graveolensنبات الكرفس 
 
 ف

والتلوث الناجم عنها

مشي  رشيد احمد
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

231

دراسة تشخيصية ومرضية للمكورات المعوية المعزولة 

من المرض  المصابي   بخمج القناة البولية وقدرتها عل 

احداث التهاب شغاف القلب

جورجيت نيسان 

شمعون

جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

232

 Pseudomonasدراسة تشخيصية وامراضية لجرثومة 

aeruginosa ي مدينة
 
 المعزولة من المصادر المختلفة ف

الموصل

كوكب ادريس محمود
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

233

 Campylobacter jejuniدراسات عل جرثومة 

ي مدينة 
 
المعزولة من حاالت االسهال عند االطفال ف

الموصل

غادة عبد الرزاق
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم



234

ي 
 
متداد تاثي  مستخلصات الفلق ذات المراحل المبكرة ف

 Phaseolus aureusاستجابة تجذير عقل الماش 

roxb cuttingعند مرحلة االتساع 

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلنبيل عبد الرضا عبد

235

 Enteropathogenicدراسة مستضدية جرثومة 

escherichia coli ي االرانب المحلية
 
 Oryctolagus ف

cuniculus

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلشاكر حماد محمد

236
دراسة مستويات بعض الهرمونات وعالقتها بمستويات 

ي الخصبي  Eفيتامي   
 

ي مصل الدم للرجال ع
 
 ف

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلفاخر مكطوف شمران

237
ي  ي عل اسماك الكون 

سمية الكروم السداسي والثالنر

Poecilia reticulata (peter) (poecilioidae
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادلميس نوري حميد

238
ي االبل وحيدة السنام دراسة وظيفية 

 
ي ف

- االتزان المانر

نسجية

عبدالصمد عليوي 

حسن
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابل

239
يحية النواع برية مختارة من العائلة  دراسة مظهريةوترسر

ي العراقSolanaceaeالباذنجانية 
 
 ف

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسناريا عباس جعفر

240
 Gladiolu sppاكثار بعض اصناف نبات الكالديولس 

خارج الجسم الحي
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادمائدة حسي   محمد

241
دراسة دينامية الجماعة السكانية لمتشابهة االقدام 

ي منطقة الجادرية 
 
العراق- بغداد - االرضية ف

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسعاد مجيد حسن

242
ي محافظة 

 
الطفيليات المعوية عند المصابي   باالسهال ف

كربالء
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلمالك ماجد الموسوي



243
ي Convolvulus arvensisتاثي  مستخلصات المديد 

 
 ف

تثبيط االنقسام الخلوي
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادبيداء عامر احمد

ي محافظة دياىل244
 
2012علوم الحياة/ العلومجامعة دياىلانعام علي عبد عباسانتشار مرض السل المقاوم ف

245
ي 
تفاعل انزيم البلمره المتسلسل لكشف التنميط الجيب 

ي محافظة دياىل
 
وس المليساء المعدية ف لفي 

2013علوم الحياة/ العلومجامعة دياىلرغد ابراهيم احمد

246
ي للفلوتاميد وخالت 

التاثي  المناعي والوظيف 

ون المضادين للرسطان الموثه  وتي  وستات)السايي  (الي 
2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلشيماء حسي   جابر

247

دراسة مسحية لالصابة بطفيلي المشعرات المهبلية 

Trichomonas vaginalis واالحياء المجهرية المرافقة 

وغي  المرافقة لالصابة لنساء محافظة نينوى

نجوى محفوظ احمد
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

248

 Clostridiumعزل وتشخيص جرثومة 

acetobutylicun ي انتاج بعض
 
 وتطوير قابليتها ف

المذيبات العضوية

اسامة محمد سعيد
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

249

ي للفطريات  دراسة الميكروبية والتداخل البكتي 

المصاحبة لاللتهابات االنف واالذن لمرض  السكري 

وابيضاض الدم

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادعلياء فخري خلف

250

يا   عل نمو Lactobacillus speciesدراسة تاثي  بكي 

 Entamoebaوحيوية االميبا الحالة للنسيج 

histolytica

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزينب فاروق شفيق



251

ي الحار لبذور اوراق نبات الحلبة 
تاثي  المستخلص المانر

Trigonella foenum graecum ي مبايض وارحام
 
 ف

ان البيض السويرسية الفير

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادتارا اسو طاهر

252
ي الجهاز المناعي 

 
تاثي  بعض المستخلصات النباتية ف

ان البيض  Albino miceللفير
هللا جبار 2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادشيالن خي 

253

ي النواع 
ه Lactobacillusالتشخيص الجزيبر  وتاثي 

 Candida albicansكمعزز حيوي عل كل من 

Streptococcus mutans المرافقة اللتهابات الفم 

وامراض اللثه

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادساره ماجد فرحان

254

ي الخام لبعض النباتات 
دراسة فعالية المستخلص المانر

ان  ي الفير
 
ي التقلصات الرحمية واالجهاض ف

 
الطبية ف

البيض

2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادصبا فائز جرموط

255
دراسات مرضية نسجية وكيمياءنسجية الكياس يرقات 

ي محافظة نينوى
 
ي عدد من الفقريات ف

 
الديدان ف

محمد صالح الدين عبد
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

256
ي الكتلة الحية لبعض 

 
اكم الحيوي للهيدروكربونات ف الي 

ي مدينة بغداد
 
بطينية القدم االرضية والمائية ف

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزهراء احمد شاكر

257
ان المثبطة مناعيا  تاثي  المعززات الحيوية عل الفير

ولون دني   بالي 
2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزينب كاظم عبد

258
ي فعالية الغده الدرقيه 

 
تاثي  قلف نبات الدارسي   ف

ي اناث الجرذ
 
وعالقتها بالمبيض ف

ذكرى عبد االمي  

صاحب
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد



259
ي B1التحري عن االفالتوكسي   

 
ي الذرة والحنطة والرزف

 
 ف

ي العراق
 
بعض مخازن الحبوب ف

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغداداسماء عبد الحميد عبد

260

ي الماء والنفط 
 
دراسة سمية الهيدروكاربونات الذائبة ف

ي باستخدام برغوث الماء 
 
 Daphniaالخام العراف

magna straus

2003علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرىل حسي   نوري

261

 والعوامل االلتهابية لبطانة ABO RHداسة العالقة بي   

ي النساء العراقيات العربيات المصابات 
 
االوعية الدموية ف

ي
بالسكري من النوع الثان 

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرجاء مسلم كاظم

262
ي بيئات مائية 

 
االرتباط بي   القواقع والديدان المائية ف

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادحسناء حسي   عبد عليوسط العراق

263
ي اقليم 

 
دراسة تشخيصية لبعض اسباب العقم الذكري ف

كردستان
2007علوم الحياة/ العلومجامعة بابلادريس محمد امي  

264
ي 
 
 Klebsiellaالتحري عن العنرص القافز االمبسلي   ف

Pneumoniae
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلابراهيم سليمان حمد

265
ي الجزء الوسطي الهوار 

 
دراسة بيئية للنباتات المائية ف

جنوب العراق

محمد عبد الرضا 

حمدان
2007علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

266
ي اميني  

 
عالقة جديدة بي   فعالية انزيم السايتدين وف

ومرض الرسطان عي  فرضية االكسدة

عبد السميع حسن 

حمود
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابل

267
ي Crepis l. (compositacدراسة تصنيفية للجنس 

 
 ف

العراق
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابلبان عبد الحسي   محمد

268
ي المرض  المصابي   بمراحل 

 
دراسة وظائف الكل ف

مختلفة من قصور الغدة الدرقية
2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسلوى خليل هادي



269
ي 
 
دراسة بيئية للطحالب الملتصقة عل النباتات المائية ف

العراق- نهر دجلة ضمن مدينة بغداد 
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرواء نادر كيطان

270
ي 
 
ات الفسلجية لعدد من المستخلصات النباتية ف التاثي 

ي االرانب المصابة بداء السكر التجريب 
2004علوم الحياة/ العلومجامعة تكريتانس ياسي   محمود

271

-  عامل التنخر الورمي 17دراسة مستوى البي   ابيضاض 

ي 10- الفا والبي   ابيضاض 
 
ات الدموية ف  وبعض التغي 

المرض  المصابي   باالميبا

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرغد خويطر مايح

272
دراسة تصنيفية مظهرية خارجية لبعض انواع عائلة 

الفراشات فرشاتية االقدام من رتبة حرشفية االجنحة

ايناس صادق عبد 

الكريم
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

273
 Alternariaدراسات امراضية وسمية الفطر 

alternata عل نبات الباقالء Vicia faba
غيداء صالح حسي  

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

274

الحساسية المتماحلة للمحسسات وعالقتها بالتهاب 

 الكلي igeالمجاري البولية وتركي   الكوبيولي   المناعي 

ي محافظة 
 
والنوعي ونسبة الحمضات لدى االفراد ف

نينوى

فرح يونس حسي  
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

275
ي الحوامل وعالقتها ببعض  (القط)دار المقوسات 

 
ف

ي نساء محافظة نينوى
 
ات المصلية ف المتغي 

غسان ذنون يونس
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

276
ي مرض  

 
تاثي  الشيخوخة عل الكلوبيولي   المناعي البارد ف

التدرن الرئوي
2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلاحسان فليح حسي  



277

وتي   F2aدراسة العالقة بي   مستويات الموثي     والي 

البوىلي المجهري وبعض الدالئل الكيموحيوية لدى 

ي
المرض  المصابي   بداء السكري النوع االول والثان 

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلنور علي حسي  

278
استخدام النباتات المائية ادلة حياتية عل التلوث 

ي نهر الفرات 
 
العراق- بالعناض الثقيلة ف

2011علوم الحياة/ العلومجامعة بابلحسي   عالوي حسي  

279

ات السمية لكلوريد الزئبقيك ومعالجتها  التاثي 

ي 
 
ات النسجية والفسلجية ف ي بعض المتغي 

 
بالسيلينيوم ف

ذكور الجرذان البيض

2011علوم الحياة/ العلومجامعة بابلاخالص عبد الحمزة

280
ي النساء Trichomonas vaginalisتاثي  طفيلي 

 
 ف

ي محافظة بابل
 
ي الوالدة ف

واالطفال حديبر
2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلرفالء سابق حسي  

281

ي Beauveria bassiana bals vuillتاثي  الفطر 
 
 ف

بعض الجوانب الحياتية للدعسوقة ذات النقاط 
االحدى عرسر

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلفاطمة هاشم عباس

282

تاثي  هرمون الشحمون الخصوي عل فعالية انزيمات 

اىلي 
ي االنقسام الخيطي واالخي  

 
دورة حياة الخلية ف

ان البيض لبويضات الفير

فرح بهاء يوسف
جامعة 

الموصل
2011علوم الحياة/ العلوم

283
تحضي  وتشخيص عدد من معقدات العناض االنتقالية 
وجي   يت والنايي  وغي  االنتقالية مع الليكندات عل الكي 

احمد عبد الحسن احمد
جامعة 

الموصل
2010علوم الحياة/ العلوم



284

الحساسية المتماحلة لمحسات اختبار الجلد وعالقتها 

ات االخرى وعزل وتشخيص  بالعديد من المتغي 

Mycoplasma pneumoniae  من بعض المتحسسي 

يونس جاسم عبدهللا
جامعة 

الموصل
2011علوم الحياة/ العلوم

285
يولوجية لالتهابات حول المسامي   دراسة بكي 

ي تثبيت كسور العظام
 
زهراء خي  الدين محيالمستخدمة ف

جامعة 

الموصل
2011علوم الحياة/ العلوم

286
ة  دراسات حركية تكوين عدد من البايروليدينات المحرص 

من الجالكونات وقاعدة شيف
رواية زغلول الخياط

جامعة 

الموصل
2010علوم الحياة/ العلوم

287

دراسة كهربائية وحياتية لبعض االمينات الحيوية 

وانزيمات امي   اوكسديز باستخدام اقطاب محورة 

تكوين متحسس حيوي ذو تركيب نانوي- ومتنوعة 

االء محمد طيب
جامعة 

الموصل
2010علوم الحياة/ العلوم

288
دراسة مقارنة للثبات الحراري لبعض حوامض االميك 

ومعتقداتها الفلزية وبعض سبائكها مع راتنج االيبوكسي
هبه مشعل عواد

جامعة 

الموصل
2010علوم الحياة/ العلوم

289

تحضي  وتشخيص عدد من معقدات السلسلة االنتقالية 

االوىل وغي  االنتقالية متعددة النوى غي  المتجانسة مع 

(اميل زانثيت البوتاسيوم)ليكاند 

ارساء صبحي عباس
جامعة 

الموصل
2010علوم الحياة/ العلوم

ي محافظة نينوى290
 
فرح يونس حامدالكرب التاكسدي لدى الحوامل ف

جامعة 

الموصل
2011علوم الحياة/ العلوم



291

يكيا القولون  يا اشي 
اوة لبكي  دراسة بعض عوامل الرص 

الممرضة لالمعاء المعزولة من حاالت االسهال الحاد 

ي محافظة بابل
 
لدى االطفال الرضع ف

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلرسى احسان عبد

292
يكا  . Eدراسة التنافس المستضدي بي   مستضدات االرسر

coli والزوائف P. aeruginosaي االرنب الممنع بهما
 
 ف

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلرعد عبدالعباس حمزة

293
 Eichhornia crassipesفعالية نبات زهرة النيل 

maltius (solmsيا  المضادة للبكي 
2008علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهدى اياد خليل

294

ات الخلوية المناعية ومستضد  دراسة بعض المؤرسر

ي يعاني   من Gخاليا الدم البيض نوع 
ي النساء اللوان 

 
 ف

ي محافظة البرصة
 
االسقاط المتكرر ف

2002علوم الحياة/ العلومجامعة البرصةرغد محمد جاسم

295

تقويم الحالة المناعية لالرنب بعض التعرض المزمن 

يا   Salmonellaللسلي   واىل المستضد الجسمي لبكي 

typhi

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلزينب خرص  احمد

296

ات بعض المركبات الحلقية غي  المتجانسة  تاثي 

المصنعة عل نمو وايض امامية السوط لطفيليات 

Leishmania tropicaاللشمانيا الجلدية 

مروة هاشم داود
جامعة 

الموصل
2006علوم الحياة/ العلوم



297

وكسدة  ي بي 
 
تاثي  االصابة بعدد من االورام الرسطانية ف

ات  الدهن ومستوى الكلوتاثيون وعدد من المتغي 

ي 
 
الدموية الكيمياوية الحياتية وعالقة الجنس والعمر ف

مستوى االكسدة

اويس موفق حامد
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

298
ي نمو 

 
دراسة تاثي  بعض المستخلصات النباتية ف

الطحالب
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلصادق كاظم لفته

299
ي حاالت 

 
التحري عن االصابة بمتالزمة الدهون القلبية ف

االجهاض التلقائية

محمد عبد الجبار 
حسي  

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

ي لنهر دياىل300 ي الجزء الجنون 
 
يولوجية ف 2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادساهرة حسي   حسندراسة بيئية وبكي 

301

ي تكوين الغشاء الحيوي وانتاج 
 
ويايوتك ف دراسة تاثي  الي 

يا  وتي   لبكي   Pseuelomonas aeriginosaانزيم الي 

hgluي اخماج الحروق والجروح
 
 المعزولة ف

عال عبد الكريم كاظم
الجامعة 

المستنرصية
2015علوم الحياة/ العلوم

302

وس النورو المصاحب اللتهاب  الهيئة الجزيئية لفي 

ي االطفال دون الخامسة من العمر 
 
الجهاز الهضمي ف

العراق- بغداد 

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنادره سلمان محمد

303
ي الجزء الوسطي 

 
دراسة مجتمع الالفقريات العيانية ف

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادلؤي عبد القادر عليالعراق/ لنهر زاب الكبي  

304
العائلة ) Ammi l و Apiumm lتصنيف انواع الجنسي   

ي العراق ( umbelliferaeالمظلية 
 
ف

لمياء عبد الزهرة نرص 

هللا
2007علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد
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ي لبعض انواع الفطر 

التصنيف المظهري والجزيبر

Trichoderma والطور الجنسي Hypocrea lixii
2014علوم الحياة/ العلومجامعة البرصةارساء مال هللا حنظل

306
ي المرض  

 
خواص االستجابة المناعية الخلوية ف

المصابي   باللشمانيا االحشائية
2008علوم الحياة/ العلومجامعة بابلفهم محمد غنيم

307
ي مرض  التدرن 

 
الكشف عن الكلوبيولينات الباردة ف

الرئوي
2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلنعيم رحمان ردام

308

دور االنزيمات المحللة لمضادت البيتاالكتام وبعض 

يا المسببة اللتهاب  ي مقاومة البكي 
 
اوة ف عوامل الرص 

ي محافظة النجف
 
االذن الوسط القيحي المزمن ف

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلاحمد عليوي حسي  

309
ي تخفيف سمية Silicon وال Salicylic acidدور 

 
 ف

ي عقل الماش 
 
Phaseolus Aoxbالبورون ف

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعباس جاسم محمد

310
يولوجية والمناعية لدى مرض   ات البكي  بعض المؤرسر

الفشل الكلوي المزمن
2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعادل عبادي فلفل

311

 الخاصة بفايروس G2 وG1دراسة االنماط المصلية 

 المعزولة من حاالت االسهال لدى Rotavirusالروتا 

االطفال

2008علوم الحياة/ العلومجامعة بابلخالدة كاظم عباس

312
ي رواسب شط 

 
ة ف توزيــــع وتنوع الالفقريات القاعية الكبي 

العراق/ الحلة 
2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلعلي عبدالحمزة عبيد

313
بينية والفينولية والقلوابنية  تاثي  مستخلص المركبات الي 

الخام لنبات خناق الدجاج
2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلازدهار عباس علوان



314
دراسة العالقة بي   مستوى هرمون اللبتي   مع حاالت 

ي محافظة دياىل
 
العقم لدى الرجال والنساء ف

2012علوم الحياة/ العلومجامعة دياىلمحمد علي محمد

315
ي للكبد والكل  كيب النسح  ي الي 

 
تاثي  خالت الرصاص ف

ي ذكور الجرذان البيض
 
والطحال وبعض معايي  الدم ف

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلافياء صباح ناض

316
ات الحيوية لدى  ي بعض المؤرسر

 
تاثي  فرط االكسدة ف

ي
مرض  السكري من النوع الثان 

2013علوم الحياة/ العلومجامعة دياىلحنان خليل ابراهيم

317
يا  يولوجية ومناعية لبكي   Citrobacterدراسة بكي 

Freundiiي االرنب
 
 ف

2010علوم الحياة/ العلومجامعة بابلنور سلمان كاظم

318

تاثي  بعض ملوثات الهواء المنبعثة من بيئة المطابع 

ي مدينة بغداد 
 
-ومكاتب االستنساخ عل صحة العاملي   ف

 العراق

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزينب نرص عبد

319

كيب النوعي للطحالب الملتصقة  ي الي 
 
التغاير الفصلي ف

 Phragmitesعل اجزاء مختلفة من نبات القصب 

australisي نهر دجلة
 
 من مواقع مختارة ف

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهند ابراهيم احمد

320

 Bubalus bubaliدراسة رسيرية ودموية وجزيئية 

ي بعض مناطق هور 
 
المصاب بمرض الحم القالعية ف

الحمار

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنرسين حبيب حميدان

321

 Enterocoliticaمفسلجية ومرضية جرثومة 

yersinia المعزولة من الزائدة الدودية لالنسان وبعض 

ي محافظة نينوى
 
منتجات الحليب ف

نوال عزيز خليل
جامعة 

الموصل
2006علوم الحياة/ العلوم



322
ي للمضاد الفطري 

ي Griseofulvinدراسة التاثي  الورانر
 
  ف

الفطر
هبة خالد محمود

جامعة 

الموصل
2006علوم الحياة/ العلوم

323

عزل ودراسة انزيمي كلوتاميت ديهيدروجيني   وكلوتامي   

سنثيتي   من مرض  رسطان خاليا الكل وعالقتهما 

ي الدم
 
ات الكيموحيوية ف بمستوى بعض المتغي 

محمود احمد محمد
جامعة 

الموصل
2006علوم الحياة/ العلوم

324

ابطات الجزيئية  ية وترموداينميكية للي  دراسة فولتامي 

ي تستخدم لعالج حاالت التناذر 
لاللبومي   مع االدوية الب 

الكلوي والوذمة

محمد محمد امي  
جامعة 

الموصل
2006علوم الحياة/ العلوم

325

 Nalvaتاثي  المستخلص الكحوىلي لنبات الخباز 

sylvestris ي
 
ي فسلجة ونسجية الكبد والخصية ف

 
 ف

ان البيض ذكور الفير

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادبسمة علي جاسم

326
ات عائلة الخنافس عصارية  دراسة تطبيقية لحرسر

ي المناطق الوسط من العراق
 
التغذية ف

مهدي عباس سويل
جامعة 

القادسية
2002علوم الحياة/ العلوم

327
ي سم 

 
تاثي  المستخلصات النباتية لبعض االنواع النباتية ف

Aspergillus flavus المنتج من عزلة الفطرB1االفال 
2013علوم الحياة/ العلومجامعة دياىليارس موفق مهدي

328
ي دم 

 
ات الكيموحيوية والفسلجية ف دراسة المتغي 

ي القطاع الصناعي المتعرضي   للرصاص
 
العاملي   ف

هال عبد الهادي صالح
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم



329
ي المياه 

 
ي المتصاص لمكب الفينول ف

 
التحديد المطياف

كيبات الصيدالنية بعد تفاعله مع البارا والي 
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرنا معن خلف

330
ي رافدي العظيم 

 
دراسة بيئية تصنيفية لهائمات النباتية ف

ي نهر دجلة
 
هما ف دياىل وتاثي 

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادمنار عبد العزيز عبدهللا

331

دراسة بيئية للدايتومان الملتصقة عل بعض النباتات 

ي هور العودة ضمن محافظة ميسان 
 
جنوب / المائية ف

العراق

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغداداالء عيس موس

332

ي بعض - دراسات تحليلية 
 
يائية الستخالص ف في  

ات التاجية  متعددات الهايلدات بواسطة االيير
والسايلوكسي  

2007علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسعاد سلمان محمد

333

دراسة تاثي  مستخلص نبات زنابق المطر البيضاء 

Zephyranthes eandida وبعض مكوناته عل 

النقسام الخلوي

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادشيماء ضمد حسن

334
يا لمعالجة بعض  استخدام بعض انواع الطحالب والبكي 

ملوثات المياه
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادايثار كامل عباس

335
وسي  ي التهاب الكبد الفي 

 
االستجابة المناعية الخلطية ف

المزمن الحم المتموجة وداء السكري
2003علوم الحياة/ العلومجامعة بابلامال مرزة حسن

336
يا  يولوجية و وراثية لبكي   Klebsiella sppدراسة بكي 

2012علوم الحياة/ العلومجامعة دياىلايمان عباس عليالمعزولة من اصابات مرضية مختلفة



337
 Solanumاستجابة بعض هجن الباذنجان 

melongwnalللزراعة خارج الجسم الحي 
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسميه فاضل حمد

338
دراسة بايولوجية جزيئية للبيوض غي  المخصبة وعملية 

Dnaعزل وتنقية قطع من ال
فرح بهاء يوسف

جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

339

ي 
 
بة الملوثة بالمعادن الثقيلة ف المعالجة البايولوجية للي 

ي الدخن والماش المللقحة 
بغداد باستعمال نبان 

بالمايكورايزا

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزهراء رافع طه

340

 Ziziphus spinaدراسة تاثي  مستخلص نبات السدر 

christi ي
 
يا المعزولة من التهاب الملتحمة ف  ضد البكي 

العيون والجروح خارج وداخل الجسم الحي

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهالة عماد عبد الوهاب

341
ي عينة 

 
بعض المعالم البايوكميائية والمناعية والوراثية ف

ي
لمرض  عراقيي   مصابي   بالسكري من النوع الثان 

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزينب خضي  عباس

342
يولوجية و وراثية لالغشية الحيوية عل العدد  دراسة بكي 

الطبية
/     علوم الحياة/ العلومجامعة بابلداليا صالح

343
يا  وتيي   بكي  ي لي 

 Pseudomonasالتحليل الورانر

aeruginosaالمعزولة من اخماج مختلفة 
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلفرياد مجيد رحمن

344

استخدام تقنية زراعة االنسجة النباتية للحصول عل 

 Spilanthes من نبات Spilantholمركب ال 

acmella murr

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزينة حسن جزار



345
ي نهر الحلة وامكانية 

 
دراسة بعض الملوثات البيئية ف

استخدام بعض االحياء المائية كدالئل حيوية
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلمي حميد محمد

346

ي سن 
 
ي ف مقارنة استعمال هرمون محرض القند البرسر

الياس ومستخلص خالت االثيل لبذور نبات الحلبة 

Trigonella foenum - graecum l

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلايمان فاضل عباس

347
اضطرابات ايض الفوسفات وخطر مرض االوعية 

ي المتالزمة االيضية
 
القلبية ف

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادامل فليح حسن

348
ي السيطرة عل Bacillus thuringiensisدراسة تاثي  

 
 ف

عثة درنات البطاطا
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادعلياء عبد العزيز حميد

349

يا الزائفة  يولوجية لبكي  مقارنة تشخيصية جزيئية وبكي 

ي 
الزنجارية المعزولة من مرض السكري النوع الثان 

وامراض اخرى

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسنا محمد حبيب

350

استخالص وتوصيف المنشط السطحي الحيوي 

Rhamnolipid يا  المعزولة Ppseudomonas من بكي 

من الحاالت الرسيرية والبيئية

ي توفيق
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادمها هان 

351

تقييم كفاءة معالجة المخلفات النفطية لمصف  نفط 

ي قناة شط البرصة 
 
اتها البيئية المحتملة ف - البرصة وتاثي 

العراق

2011علوم الحياة/ العلومجامعة البرصةامل علي صبار

352
دراسة مظهرية وجزيئية للفطريات الجلدية 

dermatophytesي محافظة السليمانية من العراق
 
 ف

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهنا كريم مايخان



353

عزل ودراسة انزيمي كلوتاميت ديهيدروجيني   وكلوتامي   

سنثيتي   من مرض  رسطان خاليا الكل وعالقتهما 

ي الدم
 
ات الكيموحيوية ف بمستوى بعض المتغي 

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغداداعياد حميد عاجل

354
دراسة فسيولوجية لمرض  اعتالل التوازن الدموي 

ي 
(الهيموفليا)الورانر

2007علوم الحياة/ العلومجامعة بابل احالم موس جعفر

355

عالقة حجم المبيض بالهرمون المحفز للحويصالت 

(fsh)  اديول ي النساء العقيمات  (E2)وهرمون االسي 
 
ف

والخصبات

2007علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادامنة عامر جميل

356
ي بعض معايي  الدم 

 
ه ف تقدير تركي   الرصاص وتاثي 

ي مدينة بغداد
 
للعاملي   المعرضي   له ف

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنضال ياس يعقوب

357

يا  ي بكي 
 Rhizoiumعزل وتوصيف عانر

leguminosarum ي بعض معايي  النمو لنبات
 
ه ف  وتاثي 

vicitaba Lالباقالء 

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسندس علي جاسم

358
ي 
 
ي العظام للجرذان وسلوكها ف

عزل خاليا جذعية من نف 

الطارئة الوعائية المحثة
2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادانوار عبد االمي  محمد

359
الكشف عن بعض عوامل البيئة الداخلية للخاليا 

الرسطانية للنساء العراقيات المصابات برسطان الثدي
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادفاطمة سمي  عبد الرزاق

360
ي نهر 

 
دراسة بيئية للطحالب الملتصقة عل الطي   ف

العراق/دجلة ضمن مدينة بغداد
2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسح  حسن عبد االمي 



361
ي 
 
ي البلبل العراف

 
دراسة مرضية نسجية للجهاز الهضمي ف

pycnonotus lecuotic
/     علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرنا ماجد عبد االمي 

362
الخصائص الكيميائية الجزيئية للمكونات الفعالة لنبات 

العوسج
2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزينب ياسي   محمد

363
دراسة وبائية وبعض اوجه الخمج بطفيلي 

Blastocystis hominisي مدينة بغداد
 
 ف

شيماء اكرم عبد الرزاق
الجامعة 

المستنرصية
2002علوم الحياة/ العلوم

364
راع روبيان الممالح الجنس  يا Artemiaاسي    مختي 

تحت ظروف ملحية وغذائية مختلفة
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادناديا عماد طارق

365

ة  يا Saccharoyces boulardiiدراسة تاثي  خمي   وبكي 

Lactobcillus acidophilus عل بعض المسببات 

ية المرافقة الصابات الجهاز البوىلي المرضية البكتي 

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادفرح قحطان يونس

366
دراسة وبائية وجزيئية لبعض الفطريات المحبة للكراتي   

ي احواض السباحة
 
ف

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادطيبة هاشم محمد

ي بغداد367
 
يدراسة وراثية خلوية جزيئية لسكان منطقتي   ف

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادفرحة عبد علي شف 

 368

 Paecilomyces lilacinuscتقييم كفاءة الفطر 

thom samson كعامل للمكافحة االحيائية لبض 

مسببات امراض النبات الفطرية

اياد قحطان وحيد
الجامعة 

المستنرصية
2002علوم الحياة/ العلوم



369

دراسة تاثي  مستويات مختلفة من الملوحة واشعة كاما 

ي كالس خمسة تراكيب 
 
ي بعض المكونات الخلوية ف

 
ف

وراثية من الحنطة الناعمة

اردالن احمد سليمان
الجامعة 

المستنرصية
2002علوم الحياة/ العلوم

370
دراسة مجتمع الديدان الحلقية قليلة االهالب بنهر 

ي المسيب 
 
العراق/ الفرات ف

2012علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادالهام عبيد صالح

371
ي للمستخلص الكحوىلي لبذور نبات 

 
دراسة التاثي  الواف

 ضد االجهاد التاكسديRaphanus sativasالفجل 
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادلينا احمد عبد العزيز

372
دراسة مناعية عل النساء المصابات بداء المقوسات 

ي يشكي   من االجهاض
الكوندية واللوان 

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسوسن محمد عبدهللا

373
 بروتي   الصدمة 33 و 17Aمستوى البي   ابيضاض 

ي بعض امراض الحساسية70الحرارية 
 
 ف

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادابرار جاسم حسن

374

تقويم بعض الطرائق الغازية وغي  الغازية للكشف عن 

يا   المعزولة من المرض  Helicobacter phyloriالبكي 

يعانون سوء الهضم
ي
 
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادوسن حاتم رزوف

375
ات المناعية الموافقة البيضاض الدم  تقييم المؤرسر

ي عينة من المرض  العراقي  
 
2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادغصون محمد عليالنخاعي الحاد ف



376

 70دور بعض السايتوكينات بروتي   الصدمة الحرارية 

ي المرض  العراقي   المصابي   
 
االصابات الميكروبية ف

باورام المثانة البولية

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهند مزهر موس

377
ي المزارع النسيجية لنبات 

 
دراسة صفة تحمل الملوحة ف

الفلفل
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهدى عناية ماهود

378

يولوجية للحروق العمليات الجراحية  دراسة بكي 

ي مدينة الموصل وامكانية عالجها 
 
والعمليات الطارئة ف

ي بالملتقم البكتي 

2005علوم الحياة/ العلومجامعة تكريتانمار احمد داؤد

379

 Haemophilusدراسة جرثومية للنوعي   

parainfluenzae و haemophilus aphrophilus 

المعزولي   من المرض  المصابي   باصابات الجهاز 

التنفسي

2005علوم الحياة/ العلومجامعة تكريتاوس ابراهيم سليمان

380
ي لنبات   خارج Spilanthes acmellaاالكثار الخرص 

الجسم الحي
2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادانسام زهي  جاسم

381
ي نوعي   من 

 
يحية ونسجية مقارنة للمعثكلة ف دراسة ترسر

الفقريات العراقية االفع ذات الحراشف المنشارية
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادوجدان حسن ابراهيم

382
 عل خصوبة ذكور Nitrofantionالتاثي  المزمن لعقار 

ان البيض  Mus musculusالفير
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادندى فاضل عباس

383
دراسة انتشار المقوسات الكوندية بي   النساء الحوامل 

ي مدينة كركوك
 
ف

نزاكت فخر الدين 

عثمان
2004علوم الحياة/ العلومجامعة تكريت



384

 Toxoplasma gondiiدراسة تاثي  االصابة بطفيلي 

ول كمؤرسر لالجهاد عند  عل مستوى هرمون الكورتي  

ي بعض مستشفيات بغداد
 
المرض  النفسيي   ف

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنور حمزة فائق

385
بعض االوجه المناعية والبيوكيمائية لمرض  اللشمائية 

االحشائية
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلجاسم حميد طاهر

386

ي حياتية الطحلب 
 
تاثي  عنرصي النحاس والرصاص ف

 وبرغوث Scenedesmus quadricaudeاالخرص  

Daqhnia magna strausالماء 

وصال محمد عبد 

المنعم
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

ي الديدان الطفيلية387
 
يميدين ف بيةجامعة تكريتميديا محمد بكرايض الي  2006   كلية الي 

388

انتاج وحفظ االنزيمات الصناعية من الفطر 

Aspergillus niger var carbonarius خالل عملية 

نقع جلود الحيوانات

2007علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادظافر علي محمد

389
ي الجزء االوسط 

 
بيئة وتنوع مجتمع الالفقريات القاعية ف

العراق/ من نهر الفرات 
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزهراء حسي   عبيد

390
ي مرض  تصلب 

 
ات مناعية وحيوية ف دراسة لمؤرسر

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسماح خليل يحب االعصاب

391
ي اكثار السنامكي 

 
استخدام تقنية زراعة انسجة نباتية ف

Cassia itatica mill
2007علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادلقاء علي جازع

392
ي طائر 

 
ي للعي   ف كيب النسح  ي والي 

التكوين الجنيب 

ي
السلوى اليابان 

2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزينة فوزي حسي  



393
االشكال الرسيرية والدالئل الحيوية للروماتزم مجهول 
ي البالغي  

 
ي اليافعي   مقارنة بالروماتزم الرثوي ف

 
السبب ف

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادحنان ياسي   محسن

394
ي والمستدق لمقلة  كيب النسح  ي والي 

الوصف الشكليان 

Pipstellus kuhliالخفاش 
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادجيهان محمود رجب

395
ات الفسلجية والنسجية الناتجة عن عرق السوس  التاثي 

Glycyrrhiza glabraان البيض ي مبايض الفير
 
 ف

2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنورا عبد الحميد محمد

396

االميبا المتغايرة / التحري عن االميبا الحالة للنسج 

Entamoeba histolytica/ Entamoeba dispar 

از للمرض  باستعمال تقنية  ي عينات الي 
 
Pcrف

بثينة عبد الحمزة 

حسون
2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

397

ي اجنة الدجاج باستخدام 
 
زيادة لنتاج فايروس نيوكاسل ف

ها عل  (Sdc)مادة الصوديوم دي اوكسي كوليت  وتاثي 

ي الدجاج
 
انتاج االضداد ف

ايمان عبد الرحمن 

محمود
2008علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

398

وبعض  (Trag)الكشف عن الخاليا التانية التنظيمية 

المعايي  المناعية لعينة من مرض  السكري النمط االول 

(Tid)   العراقيي

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهيفاء محمد فهد

399
ي 
 
ي لصنف بطينة القدم المائية ف

 
التنوع واالنتشار الجغراف

العراق/ حوض نهر دياىل 
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادخنساء سلمان فرمان



400

وكسيديز  استخالص تقنية وتوصيف انزيم اللكني   بي 

 Aspergillusالمنتج من العزلة الفطرية المحلية 

terreus

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسحر غازي عمران

401

ي لل 
 و il12 و ifnالمستوى المصلي وتعدد الشكل الورانر

il2 و il10   ي عينة من االطفال العراقيي   المخمجي
 
 ف

بالليشمانيا االحشائية

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزهراء عبد الرحيم احمد

402

دراسة مصلية لداء المقوسات بي   طالبات جامعيات 

ا ،  وجات باستخدام فحص الالتكس ، االلي   غي  مي  

المنيفايدز

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهند مجيد كانوص

403

 Enterobacterعزل وتشخيص جرثومة 

Cronobacter sakazakii spp لدى حاالت التهاب 

السحايا والتهاب االمعاء والقولون التنخري واغذية 

االطفال الرضع بغداد

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادياسمي   سالم حسن

404

ي 
ي الوعانر

 (VEGF)الكشف عن عامل النمو البطان 

ي النساء المصابات CD44و  (ES)واالندوستاتي   
 
 ف

برسطان الثدي

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادطيبة خالد هادي

405
ي احدى بساتي   النخيل 

 
بة ف دراسة مجتمع الفقريات الي 

ي بغداد
 
التمر ف

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادصبا سالم سلمان

406
دراسة بعض الجوانب المناعية ومستضدات التطابق 

ي مرض  عراقيي  
 
ي للحم التوفانية ف النسيح 

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهناء كريم مايخان



407

ات الكيمياوية الحيوية والفسلجة  دراسة بعض المتغي 

ي مدينة تكريت 
 
ي مرض  داء السكر ف

 
العصبية ف

وضواحيها

2005علوم الحياة/ العلومجامعة تكريتنهلة كمال اسعد

408

ي رسطان 
 
التحري عن دور تولد االوعية الدموية ف

المبيض باستخدام طرائق الوراثة الجزيئية والطرائق 

المناعية

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادميساء غازي جمعة

409
ي 
 
دراسة بيئية لبعض انواع صنف بطنية القدم االرضية ف

ثالث محافظات وسط العراق
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادايمان حسي   عبد

410
ها عل  ي نهر دجلة وتاثي 

 
االدارة البيئية لبعض االنشطة ف

نوعية المياه ومجتمع االحياء القاعية ضمن مدينة بغداد
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرنا فاضل عباس

ي نهر اليوسفية بغداد 411
 
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادوصال عدنان سعدونالعراق/ دراسة بيئية الطحالب ف

412
يولوجية ووراثية للعنقوديات السالبة لالنزيم  دراسة بكتي 

المخير لبالزما الدم
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بابلنهاد كاظم جاسم

413
يا المثبتة  دراسة السكريات بواسطة السيانوبكي 

وجي   المعزولة محليا للني 
2004علوم الحياة/ العلومجامعة تكريتمحمد نظي  معروف

414
ي مرض  بهاق 

 
دراسة بعض الحاالت المناعية والدموية ف

عراقيي  
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادشذى فارس طارق

415

يا   Bacillusتاثي  سالالت محلية مختارة لبكي 

thuringiensis ي الجوانب الحياتية لبعوض
 
 Culex ف

pipiens

ي اسماعيل
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغداددعاء حف 



416

 المتواجدة Naididaeدراسة بيئية لبعض انواع العائلة 

ي نهر دجلة ضمن 
 
عل نوعي   من النباتات المائية ف

مدينة بغداد

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادمنار داود سلمان

417
 لدى نساء عراقييات GST (M1؛T1)تقييم العالقة بي   

ي
عربيات مصابات بداء السكري من النوع الثان 

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادمروة محي الدين محمود

418
ي Glomus mosseaeاستعمال فطر المايكورايزا 

 
 ف

ب الملوثة بالمعادن الثقيلة المعالجة الحيوية للي 
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغداددينا عبد السالم سعد

419

ازالة عنرصي الخارصي   والرصاص من المياه املوثة 

 Ceratophyllumباستعمال نبات الشمبالن 

demeresum Lي
ي مانر

ي نظام بيبر
 
 ف

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزينة فائق احمد

420
 som new 2-5 disubtituedتحضي  مشتقات جديد 

1،3،4 oxadiazole derivative
ى كريم حمد 2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادبرسر

421

 المسببة Candidaدراسة مناعية وجزيئية لبعض انواع 

يا حامض الالكتك كمعزز  اللتهاب المهبل ودور بكي 

حيوي داخل وخارج الجسم الحي

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادميثاق ستار عبود

422

Phytochemmical and biological study of 

stigmasterol and b-sitosterol as active 

constituents present viola odorata L

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادشيماء فخري جاسم



423

ان  دراسة نسجية مرضية مقارنة عل كبد وبنكرياس الفير

البيض الناجمة عن تاثي  الكلوكوزامي   سلفات من 
منشائي   مختلفي  

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادلمياء عبد الرضا فاضل

424

ات المناعية والدموية لدى عمال  دراسة بعض االتغي 

ي مصنع الزيوت 
 
يعانون فرط الحساسية النوع االول ف

ي بغداد
 
النباتية ف

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادمروه يارس كاظم

425
دراسة مظهرية ونسجية وكيمياء نسجية للقناة الهضمية 

ي السحلية الذهبية
 
ف

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادانعام سلمان خلف

426
تحفي   انتاج االحماض الدهنية من الطحالب المعزولة 

محليا والمستخدمة للوقود الحيوي
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسمارة سعد فرج

427

ي الخام لنبات الزنجبيل 
تاثي  المستخلص المانر

Zingiber officinal roscoe عل بعض الجوانب 

ان الحوامل ي الفير
 
الدموية والتناسلية ف

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرغد خالد موفق

428
يا العنقوديات الذهبية المقاومة  التعرف عل بكي 

للميشيلي   من العينات الرسيرية باستخدام تفاعل البلمرة
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنور ماجد عبدهللا

429
تقييم المعادن الثقيلة لنهر دجلة ضمن مدينة بغداد 

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادشهد رياض زكيباستخدام دالئل التلوث

430
يا المسببة لحب  يولوجية ووراثية عل البكي  دراسة بكي 

الشباب
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بابلانوار علي عبدهللا



431
 Candidaدراسة تشخيصية ومناعية النواع المبيضات 

S55 المسببة اللتهابات المهبل Vaginitis

هديل عبداللطيف 

مجيد
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

432
ي بعض معايي  

 
ي لبذور الحلبة ف

تاثي  مستخلص المانر

ان البيض ي ذكور الفير
 
2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسوزان ابراهيم عليالخصوبة والصفات المناعية ف

433

ي  (60كوبالت )استخدام اشعة كاما 
 
وزراعة االنسجة ف

ي نبات وانسجة كالس 
 
ات وراثية ف استحداث تغي 

الفاصوليا

االء جبار طه
الجامعة 

المستنرصية
2002علوم الحياة/ العلوم

434

ات السمية لجسيمات الفضة النانوية عل بعض  التاثي 

 دراسة نسجية Coturinxاالعضاء االناث لطائر السمان 

وكيموحيوية
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادعبي  ساجد عبد علي

435

ي لل 
 Tgf-b1 وFoxp3التخري عن التعبي  الجيب 

ي رسطان الرئة 
 
باستخدام الطرائق الجزيئية والمناعية ف

لالصغي  الخلية

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسهاد فيصل حاتم

436
ي للجي   

 ومرض  GSTP1العالقة بي   تعدد النمط الورانر
ي لمرض  عراقيي  

السكري النوع الثان 
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرغد حميد رشيد

437
ة والمرافقة  دراسة بيئية لمجتمع الفقريات القاع الصغي 

ي قناة السالميات
 
ي ف

لنبات الشمبالن المانر
2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرنا صباح حسن

438

 Entamoebaاستنبات االميبا الحالة للنسج 

histolytica ي الزجاج و الحي ودراسة بعض العوامل
 
 ف

ي نموها وتاثي  الطفيلي عل الكبد
 
المؤثرة ف

2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزهراء عبد الرحيم احمد



439

مسح االصابة باالخماج الفطرية الجلدية وتقويم كفاءة 

ي نمو الفطر 
 
مستخلصات الشاي االخرص  والدارسي   ف

Trichophyton mentagrophytesي بابل
 
 ف

2009علوم الحياة/ العلومجامعة بابلصابرين عبد االمي  كمال

440

االزالة الحيوية لعنرصي الرصاص والكادميوم من نظام 

ي باستعمال نبات الخويصة  ي مختي 
ي مانر

بيبر

Vallisneria

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادشهد رحيم صبار

441

ي ABOدراسة عالقة مجاميع الدم 
 18 مع البي   ابيضاض 

ي 
وتي   الفاوالبي   ابيضاض   مستقبل البيتا 18المرتبط بالي 

ي
ي النساء العراقيات المصابات بالسكري النوع الثان 

 
ف

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزينب فاضل عبد الغفور

442

ي لنبات الختمة 
 Alceaدراسة المحتوى الكيميانر

sulphurea ي تثبيط بعض
 
 وتاثي  مستخلصها الهالمي ف

ية الشائعة االنواع البكتي 

شادن عبد السالم 

بديوي
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

443
ي 
 
ي لثمار نبات السبحبج والفطر ف

تاثي  المستخلص الزيب 

ة خنفساء اللوبياء الجنوبية ي لحرسر
ياالداء الحيان 

2007علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادانتصار ادهم البيان 

444
يا المكورات المسبحية الحالة للدم  دراسة وبائية بكي 

ي مدينة بغداد
 
والمعزولة من االطفال ف

2007علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادابتهال محمد زاهد

445
دراسة بعض المعالم المناعية لدى مرض  داء الصدفية 

ي بعض مستشفيات مدينة بغداد
 
ف

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهند يوسف خلف



446
ي الدم مع بعض المعايي  

 
العالقة بي   مستوى الكلوكوز ف

ي متالزمة تكيس المبيض
 
الكيموحيوية ف

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادياسمي   رسمد حسن

447
ية وحيوانية  عزل وتشخيص السالمونيال من مصادر برسر

ي محافظة بغداد
 
ف

2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادعلياء عبد الحسي   كاظم

448

ي لجي   
 المصاحب لالصابة E-selectinالتباين الورانر

ي عينة من الذكور 
 
ي ف

بمرض السكري من النوع الثان 

العراقيي   العرب

2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادامال يوسف جبار

449

ي 
 
ات الكيموحيوية ف دراسة جهد االكسدة والمتغي 

امصال دم المصابات برسطان الثدي بعد العالج 

ي واالشعاعي
الكيميانر

صبا محمد جعفر
الجامعة 

المستنرصية
2017علوم الحياة/ العلوم

450
مشتقات مركبات الجالكون كمنظمات نمو بديلة عن 

ي استحداث الكالس لنبات الخس
 
السايتوكاينينات ف

مناهل فوزي بولص
جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

451
دراسة كيمياوية وبايولوجية لبعض مركبات االيض 

الثانوي المستخلص من اوراق نبات البشملة
2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنغم حيدر جواد

452
وسينات  ات ضد المايكروبية وااللتهابية للبكي  التاثي 

المنتجة والمنقاة
2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادميس عماد احمد

453
ي 
 
ا ف دراسة مقارنة سمية بيدي االعشاب والراوند اب الي 

سمكة البعوض
2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرنا عبد الفتاح

454
العراق باستعمال - الرصد الحيوي لنهر الديوانية 
الطحالب الملتصقة عل الطي  

2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادازل عبد الواحد عباس



2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادمىه رشيد توفيقالسيطرة االحيائية لخنفساء ذات الصدر المنشاري455

456
ر  ي لجي   اصالح الرص 

 OGGI وDNAتعدد النمط الورانر

لعراقي   مصابي   لمرض ابيضاض الدم
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرشا عبد الكاظم طعمه

457
 Roundup ultraسمية مبيدي االعشاب 

glyphosateي
 والملح االميب 

2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادبراء مزاحم ذاكر

وستات الحميد458 2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنضال عبدهللا هاشمدراسة فسلجية ونسجية لتضخم الي 

459
دراسة نسجية و هورمونية  لتأثي  جسيمات الفضة 

ان البيض النانوية عل المبايض والغدد اللبنية للفير
2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنور مهدي فاضل

460
دراسة تأثي  المجال المغناطيسي الثابت عل الفعالية 

ة   المضادة للمايكروبات لنوعي   من خمي 

Saccharomyces

2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسجود حمود عبدهلل

461
ي  الكشف عه فايروس الورم الحليمي البرسر

الجيبي للجيىات المثبطة لالورام والتعبي 
2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادإيمان علوان حسيه

ي462 ي طائر الخضي 
 
2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادتحرير شمران غازيدراسة جنينية نسجية للعي   ف

463
دراسة التاثي  التازري لدقائق الفضة النانوية مع 

المضادات الحيوية
لمياء غاوي فجر

الجامعة 

المستنرصية
2017علوم الحياة/ العلوم

464
ي 
 
دراسة لفعالية وخواص انزيم االدينوسي   دي اميني   ف

ة  ومقارنته ببعض الخاليا  Candida albicansخمي 

حقيقية النواة

انعام احمد حمزة
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم



465

ات بعض المركبات الحلقية غي  المتجانسة  تأثي 

المصنعة عل نمو وأيض أمامية السوط لطفيليات 

اللشمانيا الجلدية

مروة هاشم داؤد
جامعة 

الموصل
2006علوم الحياة/ العلوم

466
ي محافظة 

 
التلوث الجرثومي للجي   األبيض الطري ف

نينوى
رسى إبراهيم خرص 

جامعة 

الموصل
2006علوم الحياة/ العلوم

467

 Trichodermaتحسي   كفاءة عزلة محلية من فطر  

viride ي إنتاج أنزيم السليولي   باستخدام عوامل
 
 ف

ياوية وكيمياوية في  

رغد نبهان عبد القادر
جامعة 

الموصل
2006علوم الحياة/ العلوم

468
ي 
ات فيتأميب  ات الكيموحيوية E و Cتأثي   عل التغي 

والمرضية النسجية  المحدثة بعقار الهايدروكسي يوريا
فاطمة قاسم محمد

جامعة 

الموصل
2006علوم الحياة/ العلوم

469

يا   Sphingomonas وLegionellaالتحري عن البكتي 

ي Elizabethkingiaو   
 
يد   ف ب وأنظمة التي   مياه الرسر

ي بغداد
 
ف

2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادفاطمة شغيت مفي  

470

تأثجرات دقائق الفضة النانوية عل نسججة وفسلججة 

ان البجض المتأثرة بالورمون المحرض  مبجض الفير

ي
للقند المشجمان 

2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسوزان ابراهجم علي

471
يائية والكيويائية والتلوث  دراسة بعض الصفات الفي  

ي مدينة بغداد العراق
 
ب ف ي لمحطات مياه الرسر البكتي 

2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادانسام رحي   هحوود



472
يا المعزولة من  اوة  للبكي  دراسة مقارنة لعوامل الرص 

أخماج المسالك البولية لمرض  العناية القلبية المركزة
بيةجامعة دياىل حنان ثامر نجم 2017علوم الحياة/ الي 

473
 Viola odorataدراسة كيميائية وسمية لنبات البنفسج 

L. المزروع في العراق
ى محمد جابر 2006علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادبرسر

474
ي كالس نبات القرنفل 

 
تحفي   إنتاج الداینثالكسي   ف

وعالقتھ بالتغایرات الكروموسومیة
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسمیة فاضل حمد

475

ي سي  ي لفايروس ج  ي والتحليل الشجي 
التوصيف الجزيبر

بي   المصابي   بأعتالل بيضاء الدماغ المتعدد البؤر 
ي بعض المرض  العراقيي  

 
المتقدم ف

2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادانوار صالح صيهود

476
ي 
 
يا السل الرئوي ف ي لبكي 

ي والتنميط الورانر
التحري الجزيبر

العراق
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادشذى ذنون أحمد

477

-Lالعالقة بي   المستويات المصلية للـ   

selectin والتباينP213S    ي العراقي   العرب المصابي
 
  ف

ي-بالسكري
النوع الثان 

2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادقــبــاء احـــمد ســـعــيد

478
ي 
 
دراسة مظهرية ونسجية وكيميائية نسجية للدماغ ف

(نوعي   من الفقريات العراقية طائر الزاجل
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنور نعيم جاسم

479

وس ابـشتاين  ي عن فـي 
ي عينة من – التـحري الجـزيبر

 
بار ف

المـرض  الـعراقيي   المصابي   بابيضاض الدم اللمفاوي 

المزمن

2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنـور طـارق نـعيم



480

ي 
 
ي نبات الرازف

 
استخالص بعض المركبات الفعالة ف

Jasminum sambac L . المستزرع ودراسة

فعاليتها في الخاليا السرطانية في الزجاج باستخدام 

االجسام النانوية

2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهديل مكي حبيب

481
مج لدى المرض   تقييم عملية موت الخاليا المي 

ب الكبد الفايروسي نمط بإلتهابالمصابي   
بيةجامعة بغدادمروج علي فهد 2013علوم الحياة/ الي 

482

ي إبادة المخّرمات 
 
كفـاءة بعـض المستخلصات النباتية ف

أحادية المنشأ المتطفلة عل جلد وغالصم أسماك 

الكارب االعتيادي
ي الزاملي جامعة بغدادنوال عريب 

بية ابن الهيثم علوم / الي 

الحياة
2002

483
دراسة بعضالتغایرات الفسلجیة والوراثیة لصفة تحمل 

اكیب الوراثیة المنتخبة من الحنطة ي بعض الي 
 
الملوحة ف

جامعة دياىلبالل فاضل زكريا
بية ابن الرازي علوم / الي 

الحياة
2011

484

ايازوالت مصنعــة  كفــاءة مشتقـــات من مركبــات الي 

 عن 
ً
 كمنظمات نمو  جديدة  عوضا

ً
يا مختي 

ي زراعة الخاليا  المفردة
 
السايتوكاينينات القياسية ف

جميلة هزاع رشيد
جامعة 

الموصل
2002علوم الحياة/ العلوم

485

التأثــي  الوقائــي لزيـت الحبــة الســوداء فـي الجهـاز التنـاسـلي 

ان البيض المعرضة للكرب  وبعض مكونات الدم فـي الفير

التأكسدي

عبد الكريم حسي   

اسماعيل

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم



486

ي الجديد اكتارا وديسيس  سمية المبيد الحرسر

ونيل  وفابكوسيدين لوحدها أو مخلوط مع البي 

بيوتوكسايد أوالفينوباربيتول

وثبــــة عـدنـــان عـبـــدالكريم
 جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

علوم الحياة/ العلوم

ي بعض أنواع الجراثيم الملوثة للحروق487
 
منال فوزي محمدتأثي  الخل ف

جامعة 

الموصل
2004علوم الحياة/ العلوم

488

بة  (Pix)تاثي  معوق النمو مبكويت كلورايد  ورطوبة الي 

ي بعض الصفات المظهرية والفسلجية واالنتاجية 
 
ف

عالء حسين عليلصنفي   من الحنطة الناعمة
جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

489
ي تحفي   

 
المعاملة الحرارية والصدمة الكهربائية ف

ي نباتات زهرة الشمس
 
وجدان سالم قاسمانقسامات خاليا المزارع الخلوية ف

جامعة 

الموصل
2005علوم الحياة/ العلوم

490

 Cryptosporidiumدراسة تجريبية لعالج طفيلي 

parvum ة باستخدام  بدقائق الحديد النانوية المحرص 

ان ي الفير
 
قشور الجوز ف

2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادحني   عبد السالم  علي

491
ي تحمل نبات 

 
الكاينتي   وحامض السالسيلك ف تأثي 

Carthamus  tinctorius)العصفر
رويدة محسن حميد

الجامعة 

المستنرصية
بية 2016علوم الحياة/ الي 

492
إمكانية استغالل كلوتي   الذرة كوسط مالئم لتنمية 

ي
وتي   الحامىص  الفطريات وإنتاج إنزيم الي 

بيةجامعة بغدادلينــا جاســم محمـد 2002علوم الحياة/ الي 

493
استجابة نبات الشليك لإلكثار، ونشوء الكالس ، وإنتاج 

بعض المركبات الطبية خارج الجسم الحي
بيةجامعة دياىلعماد خلف نجم 2002علوم الحياة/ الي 



494

ي تحصيل واستبقاء 
 
اثر استخدام خرائط المفاهيم ف

ي مادة 
 
ي المتوسط ف

المفاهيم اإلحيائية لطلبة الصف الثان 

علم األحياء

علي رحيم محمد
جامعة 

القادسية
بية 2002علوم الحياة/ الي 

495

ي / تقويم اداء طلبة فرع العلوم ـ كلية المعلمي   
 
دياىل ف

ي 
 
ية ف ضوء المهارات الالزمة الجراء التجارب المختي 

المرحلة االبتدائية
بيةجامعة دياىلارساء عاكف علي 2002علوم الحياة/ الي 

496
ر القدرة الواطئة ضد المبيضات باستخدام  فعالية لي  

المتحسسات الضوئية
بيةجامعة بغداداطياف سعيد حميد 2004علوم الحياة/ الي 

497

ي ونسبة الزيت واالحماض 
وتيب  ي المحتوى الي 

 
التغاير ف

ي نباتات 
 
الدهنية واستحداث ونمو الكالس وتمايزه ف

زهرة الشمس

تغريد نواف أحمد
جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 

498

   وجسيمات Metarhizium anisopliaeتأثي  فطر

ي تطور خنفساء 
 
الفضه النانوية المصنعة بواسطته ف

Trogoderma granariumالحبوب الشعرية 

2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادمروه ثامر عبد الستار

499

ي بعض المقاييس Vydateتأثي  مبيذ الفايذيت 
 
 ف

ي   Poecilia (W.Peters,1859)الحياتية لسمكة الكون 

reticulata
ي
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنور الهذى راض 



500
 دراسة العالقة بين مستوى الهوموسيستين وبعض"

 المؤشرات الفسلجيه ومؤشرات االجهاد التأكسدي في

مرضى السكري من النوع الثاني في العراق

2017علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسح  مزاحم ذاكر

501
ي 
الهائمات النباتية كمؤرسر حيوي لتقييم الواقع البيبر

لمقطع من نهر دجلة
ة حط ٍي جبي  2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادضي 

502
 و H. uvarumدراسة الظروف المثل إلنتاج الذيفانات 

Z. bailiiي وفعاليتها الحيوية
ن   القاتلة من خمي 

2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادآسيا رشيد حميد

503

ي 
 
دور الحركياث الخلىيت وبعض الجىانب المناعيت ف

نساء عراقياث يعاني   من بطانت الرحم المهاجرة 

ومتالزمت المبيض المتعذد التكيساث

2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادغادة لؤي شحارة

504

ي 
 
تأثي  بعض المستخلصات النباتية ومكوناتها الفعالة ف

ي 
و  Staphylococcus aureusجرثومب 

Pseudomonas aeruginosa

حسن فيصل حسي  
جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

505

ي الكالس 
 
التقدير الكمي لمركب الدايوسجني   ف

والمعلقات الخلوية والجذور الشعرية لنبات الحلبة 

Trigonella foenum-graecumملى ذنون صاحل

جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

506

التاثي  التثبيطي لعدد من النباتات الطبية عل جرثومة 

Staphylococcus aureus المعزولة من اخماج 
رواء محمود داؤدجلدية مختلفة

جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 



507
ي الفطر 

 
ية لبعض العوامل البيئية ف دراسة القابلية التطفي 

جلس امستيلودامي  جيهان موفق سعيدAspergillus amstelodamiاسي 

جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 

508
استخدام االشعة المايكروية لمكافحة خنفساء اللوبيا 

الجنوبية
جامعة سفيان حجي سيدو

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

509

ات المعاملة بأشعة كاما عل استحداث كالس نبات  تأثي 

ومحتواه من  .Althaea officinalis L الخطمية  
إستبرق ضياء الدين الميوسيالج وفعاليته المحتملة ضد بعض جراثيم الفم

عبد هللا

جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

510
ي 
 
تأثي  مستخلصات نباتات الشفلح والسبحبح واآلس ف

أرقم محمد أزهرحيوية ونمو الرؤيسات األولية للمشوكات الحبيبية
جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

511
ي 
ي للتهجينات التبادلية للجيل الثان 

ي F2التحليل الورانر
 
 ف

حنطة الخي  
جامعة إســراء منيــب محمــد

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

512

يا   اىل Sinorhizobium melilotiنقل بالزميدات بكي 

يا  ان  Escherichia coli بكتر بطريقتـــي  اال قتر

ي
 
ي والتحول الوراث آريـان محمـد حامـدالبكتتر

جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

513
ي والمظهري لبعوض        

 Culexدراسة التباين الورانر

quinquefasciatus Say,  (Diptera: Culicidae)سحر عبد خضير
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد



514

ي زيادة 
 
دراسة إستخدام طرائق التهوية الميكانيكية ف

ي بعض 
 
ي للمياه المرصفة وأثرها ف

المحتوى األوكسجيب 

حســين علي ســـبتياألحياء المائية
بيةجامعة بغداد 2005علوم الحياة/ الي 

515
دراسة عن الملوثات الميكروبية لعدسات العيون 

الالصقة
بيةجامعة دياىلسهاد ياسين عبد علي 2012علوم الحياة/ الي 

516

بي    (ج )مدى انتشار أضداد فايروس إلتهاب الكبد نمط 

المرض  المصابي   ببعض اإلمراض الجلدية غي  المعدية 

ي محافظة دياىل
 
نهــاد كامـل شعـالنف

بيةجامعة دياىل 2011علوم الحياة/ الي 

517

عزل وتشخيص بعض المركبات الفعالة من الطحلب 
واختبار فعاليتها Cladophora crispataاألخرص 

أريج فرج احمدالحيوية
بيةجامعة البرصة 2010علوم الحياة/ الي 

ي المنتج لرائحة االبط518 بيةجامعة دياىلزينب عبد محمددراسة عن النبيت الطبيعي البكتي  2013علوم الحياة/ الي 

519
رة الملوثة  المعالجة الحيوية لبعض العناض الي  

ألصبعيات اسماك الكارب
بيةجامعة دياىلفيحاء محمد نجم 2013علوم الحياة/ الي 

بيةجامعة بغدادندى مسلم عليبعض التاثيات المناعية لجذور نبات السوس520 2002علوم الحياة/ الي 

521
ب المعاملة بالمواد النانوية عل تحمل  دراسة تأثي  الي 

ي الشعي  لإلجهاد الرطون 
رؤى سالم عباس

الجامعة 

المستنرصية
بية 2016علوم الحياة/ الي 

522
ي انبات 

 
تأثي  معامالت نقع بذور الحنطة ومدد الري ف

ونمو وحاصل الحنطة
بيةجامعة دياىلتمارا صباح هادي 2013علوم الحياة/ الي 



523
 M1  و B1دراسة مقارنة الزالة سمية االفالتوكسي   

باستخدام بعض الطرائق البايولوجية و الفيزيائية
2016علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسح  يحب  عبدالجليل

524
دراسة الصفات الكمية والنوعية لزيت نبات العطرة مع 

ه ومستخلص اوراقه كمضاد لألكسدة تقييم تأثي 
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادصبا حسي   عبيد

525
دراسة تصنيفية مظهرية وجزيئية لبعض انواع عويلة 

Culicinae  Diptera:Culicidae
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادحني   سعد جبار

526

إستعمال الهائمات الحيوانية كدالئل حيوية لتقييم 

ي لمواقع مختارة لنهر دجلة ضمن مدينه 
الواقع لبيبر

العراق-بغداد

2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادمروه إسماعيل عباس

527
دراسة لبعض المؤثرات المناعية والدموية لمرض  

عراقيي   يعانون من فرط الحساسية النوع االول
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرسى مسلم داود

528
تأثي  الزيت الطيار للقشور الصفراء لثمار الكريب فروت 

Citrus paradisi وأوراق حشيشة الليمون 

Cymbopogon citratusفـي نمـو الفطــر 
بيةجامعة بغدادهديل وائل الوائلي 2005علوم الحياة/ الي 

529
د ا رسة تصنيفية مظهرية لعائمة حش ا رت الخنافس 

ي محافظة بابل (Coleoptera:Meloidae)الحارقة 
 
ف

أمي  ابراهيم عبد الزهره
الجامعة 

المستنرصية
بية 2017علوم الحياة/ الي 



530

لي   والكاينتي   والسماد المركب  ي نمو و NPKتأثي  الجي 
 
 ف

 (Pimpinella anisum L.)حاصل الينسون 

(ومحتواه من بعض المركبات الفعالة

غفران عالء محمد
الجامعة 

المستنرصية
بية 2017علوم الحياة/ الي 

531

وسي نمط   (ب)الكشف عن إصابات التهاب الكبد الفي 

ي 
 
ي بوساطة تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل ف

الخف 

محافظة دياىل

بيةجامعة دياىلابتهال حميد محسن 2012علوم الحياة/ الي 

532
انتــشـار إصـابــات الفـيـروس الـعـجـلـي والمسببات 

ي مدينة بعقوبة
 
الجرثومية والطفيلية األخرى لإلسهال ف

بيةجامعة دياىلعبدالقادر يحب  حمد 2012علوم الحياة/ الي 

533

ات عائلة بق البذور   )دراسة تصنيفية لبعض حرسر

Hemiptera : Lygaeidae )  ي بعض مناطق
 
ف

العراق/ محافظة دياىل 

بيةجامعة دياىلحياة كنعان عبد 2009علوم الحياة/ الي 

534
وسي      (  Aالنمط)دراسة مصلية عن التهاب الكبد الفي 

ي مدينة بعقوبة
 
ف

بيةجامعة دياىلصبا جاسم جواد 2007علوم الحياة/ الي 

535

ي لمستخلص بذور الحبة السوداء 
 )دراسة التأثي  الوقانر

Nigella sativa L .)  ي
 
عل بعض الوظائف الخصوية ف

ان البيض السويرسية الفير

سجــى ناظــم محمـد
جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 

536

ي إبادة المخّرمات 
 
كفـاءة بعـض المستخلصات النباتية ف

أحادية المنشأ المتطفلة عل جلد وغالصم أسماك 

الكارب االعتيادي
ي الزاملي بيةجامعة بغدادنوال عريب  2002علوم الحياة/ الي 



537
ي النمو 

 
يلي   ف ات تداخل كلوريد الصوديوم والجي  تأثي 

ي وانتاجية الزيت لنبات العصفر
كيب الكيميانر والي 

عبـد أحمـد حسـن
جامعة 

الموصل
بيةم 2003علوم الحياة/ الي 

538

ات عائلة الخنافس الرواغة  دراسة تصنيفية لحرسر

Staphylinidae) : (Coleoptera ي بعض
 
  ف

محافظات العراق

كاظم عادل هادي
الجامعة 

المستنرصية
2015علوم الحياة/ العلوم

539

دراسة مظهرية لتحديد بعض سالالت المشوكات 

من  ( Echinococcus granulosus )الحبيبية 

ي محافظة صالح
 
الدين ،  األغنام واألبقار والماعز  ف

العراق

بيةجامعة تكريتعلي كريم حسن 2004علوم الحياة/ الي 

540

ي وبعض 
دراسة الدالئل الجرثومية للتلوث اإلحيانر

يائية والكيميائية المؤثرة عليها لمياه نهر  العوامل الفي  

ي منطقة الحويجة وتكريت
 
دجلة ونهر الزاب األسفل ف

2005علوم الحياة/ العلومجامعة تكريتمحسن حمد ادهام

541

ي 
 
تأثي  االدينوسي   و االدينوسي   ثال نر الفوسفات ف

 امعاء االرنب
 
 النشاط الميكانيك للعضالت الملساء ف

Oryctolagus cuniculus

بيةجامعة بغدادنادر مصطف  قادر 2006علوم الحياة/ الي 

542

ي 
 
تأثي  بعض الملوثات المطلقة من صناعة األسمدة ف

بعض الخصائص الكيموحيوية ووظائف الدم لدى 

العاملي   بها

بيةجامعة تكريتموس جاسم محمد 2004علوم الحياة/ الي 



543

ي االستجابة 
 
      دور بعض حركيات الخاليــا اللمفــاويـة ف

المناعية لدى عينة من العراقيي   المصابي   بألتهاب   

المفاصل الروماتويدي

رباب محمود عبدهللا
الجامعة 

المستنرصية
بية 2013علوم الحياة/ الي 

544
ي صفات النمو ومكونات حاصل نبات 

 
تأثي  األثيفون ف

الحلبة
غزوان قاسم حسن

جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

545

ي المزارع النسيجية 
 
ات أشعة كاما وفوق البنفسجية ف تأثي 

وتي   ، األحماض النووية والزيت الطيار  ومحتوى الي 

لنباتات البقدونس

رغد نواف جرجيس
جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

ي الذيلي546
مانر ي الي 

 
تطور  العي   ف

جهان ذنون يونس 

سلمان

جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

547

تأثي  مضادات الطفيليات وبعض المستخلصات النباتية 

الطبية عل نمو وايض طفيليات اللشمانيا وبعض يرقات 

الديدان

بيةجامعة تكريتعبد هللا حسي   عبد هللا 2002علوم الحياة/ الي 

548
ي التحلل الحيوي لبعض 

 
يا ف دور بعض اجناس اليانوبكي 

المركبات النفطية
بيةجامعة تكريتمحمد خلف صالح 2004علوم الحياة/ الي 

549
وجي   الجوي  يا المثبتة للني  عزل وتشخيص السيانوبكي 

ي مدينة تكريت وضواحيها وتأثي  بعض العوامل البيئية
 
ف

سعـــــادت مصطفــــى 

محمــــد
بيةجامعة تكريت 2005علوم الحياة/ الي 

550
ها عل بعض مكونات  قان وتاثي  دراسة مقارنة النواع الي 

ي مدينة كركوك
 
الدم ف

بيةجامعة تكريتفاتن عبد الواحد مجيد 2005علوم الحياة/ الي 



551

دراســـــــة مقـــــــارنة لتثبيط الغشاء الحيــــوية للمكـــورات 

العنقـــوديـــة الـــذهـــبــية المقـــــاومـــة للمثسلي   المعــــــزولة من 

ي محافظة بغداد
 
مصــــــــادر غـــذائــيــة ف

2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهنـــــد حـــامـــــد منـــعم

552

ي لجي   
ي عينة GNB3التحري عن تعدد النمط الورانر

 
 ف

لمرض  العراقيي   العرب المصابي   بداء السكري  من 

ي
النوع الثان 

2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنورالدين مجيدسارة 

553
التأثي  التثبيطي لبعض المستخلصات النباتية عل 

يا المسببة لخمج السبيل البوىلي
البكي 

2005علوم الحياة/ العلومجامعة تكريتعلي صالح حسي  

554
دراسة مناعية وكيميائية حياتية عل النساء المصابات 

بداءالمقوسات الكوندية
طالب وسي   حسي  

الجامعة 

المستنرصية
بية 2013علوم الحياة/ الي 

555
اثر داء المقوسات الكوندية عل اضطرابات الشخصية 

ي محافظة دياىل
 
ف

بيةجامعة دياىللمياء سعود عبود 2011علوم الحياة/ الي 

556
ات الري ألصناف من حنطة الخي   عل  ات في  دراسة تأثي 

بيةجامعة دياىلمحمد ياسي   محيبعض الصفات المظهرية والفسلجية 2013علوم الحياة/ الي 

557
دراسة مرض فقر الدم عوز الحديد لدى النساء الحوامل 

ي قضاء بعقوبة 
 
محافظة دياىل/ ف

بيةجامعة دياىللؤي قاسم عبد الحميد 2012علوم الحياة/ الي 

558
يا   .Staphylococcus sppدراسة وراثية لبكي 

المقاومة لمضاد الفانكومايسي  
بيةجامعة دياىلاحمد عيس جعفر 2012علوم الحياة/ الي 



559
دة 

ُ
ات الدم و وظائف الغ دراسة العالقة بي   مؤرسر

رقية لدى مرض  الفشل الكلوي
َّ
الد

بيةجامعة دياىلفاطمة كاظم ابراهيم 2012علوم الحياة/ الي 

560
ي نمو 

 
التداخل بي   الملوحة والهرمونات النباتية وأثره ف

 .Triticum aestivum Lنبات الحنطة وتكشفه 
بيةجامعة دياىلألحان محمد علوان 2012علوم الحياة/ الي 

561
 Vespa دراسة مقارنة للتأثي  السمي للزنبور األحمر

Orientalis L .والزنبور األصفر
شهد فالح عباس

الجامعة 

المستنرصية
2014علوم الحياة/ العلوم

562
انتاج بعض مركبات االيض الثانوي بتقنية الزراعة

(.Moringa oleifera Lالنسيجية لنبات المورينجا 
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهدى عناية ماهود

563
ي خفض تراكي   

 
قابلية نبات عصا . Polygonum spف

ي الراعي عنرصي الخارصي   والكادميوم مختي 
بيةجامعة بغدادسارة محمد عبد الرضا 2018علوم الحياة/ الي 

564

ي 
 
ي ف

تاثي  الصوم واإلقالل من تناول الدهون والجهد البدن 

ي جسم 
 
ات الفسلجية وكمية الشحم ف بعض المتغي 

اإلنسان

مصطف  علي عبد 

الرحمن
بيةجامعة تكريت 2005علوم الحياة/ الي 

565
لمرض  عراقيي   miRNAالتحّري عن دورالرنا الدقيق  

2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرسل وليد عليمصابي   بابيضاض الدم اللمفاوي المزمن

566
ي للجي     

ي GSTT1,GSTM1تعدد النمط الورانر
 
ف

االطفال العراقيي   المصابي   بمرض السكري النوع االول
2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادسهام مجيد محمد



567
تاثي  المركبات المستخلصة من بعض النباتات 

الطبيةعل نمو طفيليات الليشمانيا الحشوية
بيةجامعة تكريتجاسم يوسف الجبوري /    علوم الحياة/ الي 

568
تأثي  بعض المستخلصات والمساحيق النباتية عل 

إنتاجية وهالك كامالت الخنفساء ذات الصدر المنشاري

عبد الجليل حسن 

محمد
بيةجامعة تكريت 2003علوم الحياة/ الي 

بيةجامعة تكريتبيمان علي كريمدراسة مايكروبية عل لي   وجي   مدينة تكريت569 2003علوم الحياة/ الي 

570

 Silybumتأثي  المستخلصات الخام لحبوب الكلغان 

marianum L. عل الخطوط الخلوية الرسطانية

والطبيعية

2008علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادارساء صكر سلمان

571
ي إنبات 

 
تأثي  مغنطة البذور ومياه الري العذبة والمالحة ف

  ونمو وحاصل نبات الذرة الصفراء
بيةجامعة دياىلمهند وهيب مهدي 2011علوم الحياة/ الي 

572

يا المعزولة من نهر  دراسة بيئية لبعض أنواع السيانوبكي 

واختبار فعالية  دجلة ضمن محافظة صالح الدين

مستخلصاتها على بعض أنواع البكتريا الممرضة

بيةجامعة تكريتنهاد عبد محمد 2005علوم الحياة/ الي 

573
ي مدينة 

 
دراسة فسلجية لبعض حاالت  فقر الدم  ف

تكريت و ضواحيها
بيةجامعة تكريتموفق مطلك زيدان 2004علوم الحياة/ الي 

574
ي بعض الصفات 

 
تأثي  البوتاسيوم المضاف رشا ف

مختلفة من الحنطةالفسلجية ألصناف 
بيةجامعة كربالءآيات شنشول موس 2015علوم الحياة/ الي 



575

ين عل  تأثي  مستخلص نبات ورق الغار والالكتوفي 

يا    Proteus mirabilisتكوين الغشاء الحيوي لبكي 

المعزولة من المرضى حاملي انابيب القثطرة

نور شكيب محمد
الجامعة 

المستنرصية
بية 2015علوم الحياة/ الي 

576

ات المناعية E و C و Aدور الفيتامينات  ي تعديل التاثي 
 
 ف

ي الفأر االبيض 
 
 Musوالوراثية لعقار االيتوبوسيد ف

musculus

بيةجامعة بغدادابتسام بداي حسان 2005علوم الحياة/ الي 

577

دراسة التأثي  التثبيطي لعسل النحل المحلي ضد 

ي معالجة الجروح 
 
ية واستعماله ف اإلصابات البكتي 

والحروق

علي حسي   عالء
الجامعة 

المستنرصية
2014علوم الحياة/ العلوم

578

دراسة  االسهال المصاحب للمضادات الحيوية  والتهاب 

 Clostridiumالقولون والمتسبب  بجرثومة   

difficile  ة  Saccharomyces واستخدام خمي 

boulardii

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادلم يوسف مهدي

579

ات الملوحة باستخدام الكاينتي   عل إنبات  معاكسة تأثي 

 Hordeum vulgareونمو ومحتوى نبات الشعي   

L.) )  ية من بعض المواد العضوية  إثناء المرحلة الخرص 

رواء عالء محمد
الجامعة 

المستنرصية
بية 2013علوم الحياة/ الي 

580
ي للسكر المتعدد 

 (البوليوالن  )عزل وتوصيف جزنر

المنتج بوساطة احدى العزالت المحلية للفطر
نادية قحطان محمود

جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 



581

ي 
 18- تعدد االشكال الوراثية لجينات البي   ابيضاض 

ي عينة من مرض  داء 
 
وبعض جزيئات االلتصاق ف
ي العراقيي  

السكري النوع الثان 

2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادنادية فاضل سلمان

582
ي مرض  فرط ضغط الدم 

 
دراسة الخطوط الجلدية ف

األساسي
بيةجامعة بغداددعد علي حسي   2002علوم الحياة/ الي 

ي الشمال583
 
كة مصاف ي رسر

 
بيةجامعة بغدادسعاد حمود محمددراسة بيئية ومايكروبايولوجية ف 2001علوم الحياة/ الي 

584
ي 
 
التلوث باالحياء المجهرية المصاحب النتاج االدوية ف

مصنع ادوية سامراء
بيةجامعة تكريتقناة محمود عطية 2002علوم الحياة/ الي 

585

السيطرة األحيائية عل خنفساء الحبوب الشعرية 

 Paecilomyces farinosusبأستعمال الفطر الممرض 

 (Holm.)
سارة ابراهيم محمود

بيةجامعة بغداد 2013علوم الحياة/ الي 

586

سمية بعض المستخلصات النباتية اليوكالبتوس 

ة خنفساء الطحي    السبحبح والدلفه عل حياتية حرسر

الصدنية

2005علوم الحياة/ العلومجامعة تكريتامل كمال سليمان

587
ي 
 
عزل وتشخيص الجراثيم الهوائية قبل التعقيم وبعده ف

صاالت العمليات وردهات مستشف  تكريت
بيةجامعة تكريتبـري محسن مراد 2004علوم الحياة/ الي 

588
ي بعض 

 
ها ف ي مدينة بغداد وتاثي 

 
دراسة ملوثات الهواء ف

انواع االشجار
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادإرساء هحسن جاسن

589
ات االوكراتوكسي    ي تاثي 

 
ي لنبات الزعفران ف

الدور الوقانر

Aان  المشوهة الجنة الفير
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزينب كريم خريبط



590
تاثي  مشتقات الكايني   عل نمو وايض بروماستيجوت 

اللشمانيا الحشوية
يبةجامعة تكريترسمد نجم الدين مجيد 2004علوم الحياة/ الي 

591
دراسة جرثومية لبعض مسببات أخماج المسلك البوىلي 

ي مدينة كركوك
 
ي مستشف  آزادي العام ف

 
للمرض  ف

بيةجامعة تكريتثري أحمد خورشيد 2005علوم الحياة/ الي 

592
عزل بعض الفطريات من ترب محـافظـة صالح الدين 

وتوصيف مستخلص الفطر

عبد الرسول خرص  

عباس
بيةجامعة تكريت 2005علوم الحياة/ الي 

593
تأثي  الرواسب القعرية والملوحة عل سمية بعض 

المعادن الثقيلة
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادخنساء سلمان فرمان

ي594
ين وبعض االنزيمات التكاثريه  -  دور هرمون االنب  مولي 

ي المرض  غي  الخصبي  
 
ي نوعية السائل المنوي ف

 
ف

بيةجامعة بغداداسمهان عدنان عباس 2015علوم الحياة/ الي 

595
ء القدرة عل الخط الخلوي  رالواطي تأثي  التشعيع باللي  

إلبيضاض الدم
2014علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادليل محمد حسن

596
ات النمو والمركبات  ي مؤرسر

 
تأثي  البوتاسيوم والكاينتي   ف

بيةجامعة بغدادامل عبد سيد الجالىليالفعالة لنبات الكزبرة المحلي 2014علوم الحياة/ الي 

597
وتسي   المنتج من  بكتريا العالقة بي   اليوريز والي 

mirabilis Proteus ومقاومتها للمضادات الحيوية 
شيالن محمد حميد

الجامعة 

المستنرصية
بية 2013علوم الحياة/ الي 

598
تعدد األشكال للنيوكليوتيدة المفردة لبعض الحركيات 

ي لدى مرض  عراقيي   ي مرضالمعي االلتهان 
 
الخلوية ف

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادإبتسام بداي حسان



599

 و ١٠، ٦، ۲،٤تعدد األشكال الوراثية للحركيات الخلوية 

وخطر اإلصابة بداء الذئب االحمراري لدى ١٢

المريضات العراقيات

2015علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهبة شاكر أحمد

600
ي 
 
ي معالجة داء األكياس العدريـة الثانويـة ف

 
محاوالت ف

ية ان المختي 
الفير

بيةجامعة بغدادلويـس عبـداألحـد سيـدا 2005علوم الحياة/ الي 

601
ي ومعدالت البوتاسيوم والرش 

تأثي  اإلجهاد المانر

ي للعصفر
بالكاينتي   عل الحاصل وكفاءة االستهالك المانر

رغـــد صبار عباس
الجامعة 

المستنرصية
بية 2014علوم الحياة/ الي 

602
ي مكافحة 

 
أختبار كفاءة أوكسيد المغنيسيوم النانوي ف

الفطر
فوزي سعدرشا 

الجامعة 

المستنرصية
بية 2018علوم الحياة/ الي 

603
التحلل الحيوي ألنواع من النفط الخام بفعل الجراثيم 

ي العراق الشمالية
 
المعزولة من ترب مصاف

بيةجامعة تكريتياسي   حسي   عويد 2005علوم الحياة/ الي 

604

يا  ي المستخلص من بكي 
تأثي  السكر المتعدد الدهب 

Escherichia col ان ي االستجابة المناعية للفير
 
 ف

البيض ضد اإلصابة بداء األكياس العدرية الثانوي

صدام سالم ياسي  
جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

605
ي مكافحة 

 
اختبار كفاءة العسل المدعم بالمواد النانوية  ف

في بذور الذرة  ( (Aspergillus flavusفطر

الصفراء المخزونة

ديمة ايوب يوسف
الجامعة 

المستنرصية
بية 2018علوم الحياة/ الي 



606
ي لجي   

ي المرض   (NQO1)دراسة تعدد النمط الورانر
 
ف

ي المزمن
العراقيي   المصابي   بابيضاض الدم النقيان 

ان جليل كريم 2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهي 

607
 دراسة Propionibacterium acnesعزل وتشخيص 

بعض المضادات الميكروبوية
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادحوراء عصام محمد

608
ي نمو 

 
تأثي  بعض المستخلصات النباتية وأشعة كاما ف

Culex pipiens molestus Forskalمبيض البعوض
دلزار علي خدر

جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 

609

 (.Triticum aestivum L)نقع حبوب الحنطة 

ي النمو واالنتاجية وزيادة 
 
ه ف باألثلي   كاليكول وتاثي 

التحمل لالنجماد

نهلة سالم حموك
جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 

610

ي نباتات الكتان  
 
ي ف

ي التغاير الورانر
 
ات أشعة كاما ف تأثي 

(Linum usitatissimum L .)  ي  استحداث
 
ه ف وتأثي 

ونمو وتمايز  الكالس والمحتوى من الزيت واألحماض 

الدهنية

زينة يحب  قاسم
جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 

611
ي 
 
ي للمقدرة االتحادية وقوة الهجي   ف

التحليل الورانر
حنطة الخي  

ابتسام نـاظـم حـازم
جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 

612
 NAAأثر استخدام المستخلصات النباتية ومنظم النمو 

ي إنبات ونمو نبات الباذنجان
 
ف

بيةجامعة دياىلإبتسام إسماعيل جميل 2009علوم الحياة/ الي 



613
بعض التقييمات الفسلجية والمناعية للمبيد 

Dichlorvosي ذكور األرنب األبيض
 
 ف

بيةجامعة بغدادساجدة عباس الجبوري 2005علوم الحياة/ الي 

614
ات المناعية لعقاري السايكلوسبورين  دراسة بعض التأثي 

ي األرانب
 
والنفيدبي   ف

بيةجامعة بغدادكامل خليل عبيد 2005علوم الحياة/ الي 

615
ي نمو وحاصل 

 
التاثي  التضادي لبعض انواع االدغال ف

Vigna unguiculataونوعية نبات اللوبياء 
بيةجامعة دياىلارساء طاهر عصفور 2010علوم الحياة/ الي 

616

وكيميائية والملوثات  دراسة بعض الخصائص الفي  

ية وحساسيتها لبعض المضادات الحياتية لمياه  البكتي 

ي مدينة بعقوبة وضواحيها
 
االبار ف

بيةجامعة دياىلصالح سعود يعقوب 2011علوم الحياة/ الي 

617
ات المناعية والجزيئية لعينة من المرض  المصابي    التغي 

بالربو وارجية االنف
2019علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادبشائر ناض حسون

التلوث بالبكتريا الهوائية المرضية المعزولة من الجروح ما 618
بعد العمليات والحروق

2002علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادخوام ريسان حسي  

619

دراسة تفشي داء المشعرات المهبلية  
trichomoniasis في النساء المتزوجات المراجعات  

لمستشفى تكريت التعليمي

انتصار غانم عبد 
الوهاب

2006علوم الحياة/ العلومجامعة تكريت

620
تاثي  مغنطة البذور ومياه الري عل تحمل نبات الذرة 

الصفراء
2012علوم الحياة/ العلومجامعة دياىلبثينة محمد حمود

621
ي 
 
تشخيص بعض انزيمات البيتاالكتيمي   واسعة الطيف ف

العزالت الرسيرية
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادعلياء غفار حسي  



622
ي عدد من الديدان الطفيلية التابعة 

 
أيض البيورين ف

لمجاميع تصنيفية مختلفة
2005علوم الحياة/ العلومجامعة تكريتسوما عدنان مردان

623

غوثية   دراسة تصنيفية لعويلة الخنافس الي 

Alticinae من عائلةChrysomelidae ورتبة غمدية 
 في بعض محافظات العراقColeopteraاألجنحة 

رغـــــد عـــبـــيـــد خـــضــيـــر
الجامعة 

المستنرصية
بية 2104علوم الحياة/ الي 

624
ها عل  التغايرات الفصلية للعوامل البيئية وتأثي 

اصبعيات اسماك الكارب االعتيادي
حيدر عبد الزهرة عبد

الجامعة 

المستنرصية
بية 2015علوم الحياة/ الي 

625
 وعالقته ببعض المؤشرات  IL- 17التحري عن دور 

المناعية وشدة المرض لدى المصابين بالربو األرجي
رياض سعدون وهاب

الجامعة 

المستنرصية
بية 2013علوم الحياة/ الي 

626

ات األليلوباثية للذرة الصفراء  .  Lوالبيضاء  التأثي 

Sorghum bicolor  الحقلية المحاصيل بعض فيL.  

Zea mays

رغد محمود مري
الجامعة 

المستنرصية
بية 2013علوم الحياة/ الي 

627
ي بعض صفات 

 
تاثي  موعد الزراعة والفسفور والكاينتي   ف

رسل طه عليالنمو والمركبات الفعالة لنبات الحلبة
الجامعة 

المستنرصية
بية 2015علوم الحياة/ الي 



628

وتينية المثبطة المنتجة من  فعالية بعض المواد الي 

ة    ضد بعض Saccharomyces cerevisiaeخمي 
البكتريا المعوية

علي محمد عطية
الجامعة 

المستنرصية
بية 2013علوم الحياة/ الي 

629
 في Stachys L. (Labiatae)دراسة تصنيفية للجنس 

2013علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادزينب عبد عون عليالعراق

ي حسندراسة تصنيفية لبعض أنواع عويلة البق الني  630 بيةجامعة دياىلسوالف ناج  2008علوم الحياة/ الي 

631
الوصف الشكليائي والتركيب النسجي للكلى في نوعين 

من الفقريات العراقية العصفور المنزلي
بيةجامعة دياىلدينا عبد الرزاق عبد هللا 2013علوم الحياة/ الي 

632
تعديل االستجابة المناعية ضد االصابة  بالمقوسات 
الكوندية  باستخدام مستخلص السكر المتعدد الدهني 

لبكتريا القولون

ابتسام محسن ياسي  
جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

تأثير هرمون التستوستيرون في المحتوى السكري لغدة 633
التوتة في ذكور الفْأر البيض

بيةجامعة بغدادغـسـان محمد سليمان 2002علوم الحياة/ الي 

634
 Sinorhizobiumدراسة وراثيةكيموحيوية حول بكتريا  

melilotiبيةجامعة بغدادأبراهيم هادي محمد 2002علوم الحياة/ الي 



عمر عبد الحسي   تنقية وتوصيف البكتريوسين635

حاجم

الجامعة 

المستنرصية
بية 2017علوم الحياة/ الي 

636

دراسة التأثير التأزري لبروتين الالكتوفيرين وراشح بكتريا 
Lactobacillus sp ضد البكتريا السالبة لصبغة كرام 

والمعزولة من
حاالت االسھال لدى االطفال

سند عالء الدین مسلم
الجامعة 

المستنرصية
بية 2016علوم الحياة/ الي 

التأثير الخلطي لمستخلصي األبيدرمين والسيرالكتين ضد 637
المكورات العنقودية الذهبية

لندى خلف كناوي
الجامعة 

المستنرصية
بية 2017علوم الحياة/ الي 

تأثير منظما النمو الجبرلين و الكاينتين و سماد 638
البوتاسيوم في نمو و حاصل نبات الكمون

فرح نجم الدين عبد
الجامعة 

المستنرصية
بية 2017علوم الحياة/ الي 

رحال جهاد حسي  دراسة مظهرية تصنيفية لعائمة الخنافس السوداء639
الجامعة 

المستنرصية
بية 2017علوم الحياة/ الي 

640

 Laurus)الغار  ورق لمستخلصات الحيوي التأثير دراسة

nobilis L .) الجرجير  وورق(Eruca sativa L.) 

الحي الجسم وخارج داخل

علي محمود ريشان
الجامعة 

المستنرصية
بية 2013علوم الحياة/ الي 



641

 Polymyxin Bالدراسة الجزيئية لتأثي  البالزما الباردة 

يا  ي االلتصاق Acinetobacter baumanniiعل بكي 
 
 ف

عل السطوح الحية وغي  الحية

ي عطا
2019علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادريام راض 

642

مـن  .Allium sativum Lكفـاءة تكـوين نباتـات الثـوم 
مزارع كالـس أوراق البراعـم والسيقان القرصية مـع عـزل 

مركب االليسـين
ي محمد

عبي  عبد الغب 
جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

643
أخماج  المستشفيات الناتجة عن المكورات العنقودية 

ي محافظة دياىل
 
يالذهبية ف

2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادعهود عقيد راض 

644
ي بعض 

 
دراسة سمية مبيد االدغال الكاليفوست ف

النواجي الحياتية والتكاثرية الناث اسماك البعوض

سىه عبد الخالق عبد 

الستار
2005علوم الحياة/ العلومجامعة بغداد

645
 Crustacea/Ostracodaدراسة تصنيفية للدرعيات 

من مسطحات مائية وسط العراق
بيةجامعة بغدادحنان زوير مخلف 2005علوم الحياة/ الي 

646
ي محافظة 

 
الطفيليات المرافقة إللتهاب الزائدة الدودية ف

دياىل
بيةجامعة بغدادلمياء علي حسي   2005علوم الحياة/ الي 

ي بغداد647
 
بيةجامعة بغدادزينة هاشم شهابدراسة وبائية  فصلية  لالصابات  المهبلية  ف 2005علوم الحياة/ الي 

648
عزل وتشخيص االعفان والخمائر الملوثة للمستشفيات 

ي مدينه الديوانية
 
ف

بيةجامعة بغدادهيام قائد محمد 2005علوم الحياة/ الي 



649
يا   Xanthomonasالمتطلبات الغذائية لبكي 

campestrisألقىص انتاج من السكر المتعدد الزانثان 
زينة وجيه حميد

جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

650

 دراسة بكتريولوجية وبايولوجية"                              
 جزيئية عن صفة القفز لبعض جينات المقاومة في
 المعزولة من Klebsiella  pneumoniae سالالت
"حاالت مرضية مختلفة

ابراهيم طالل داود
جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

651
ي الجهاز التنفسي  لمرض  

 
ية ف دراسة اإلصابات البكتي 

زرع الكلية
بيةجامعة بغدادعباس عطيـة  حمودي 2005علوم الحياة/ الي 

652
ي مياه 

 
التحري عن ملوثات الهيدروكربونات الحلقية ف

نهر دجلة، مدينة بغداد
2019علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادشذى محمد خلف

653
يا    Sinorhizobiumدراسة وراثيةكيموحيوية حول بكي 

meliloti
بيةجامعة بغدادأبراهيم هادي محمد 2002علوم الحياة/ الي 

654
الكشف عن الفطريات المرافقة لبذور الحبة السوداء 

Nigella sativa L.  وتقويم تأثيرها على النبات
ومقاومتها احيائياً

بيةجامعة دياىلديار صكبان علوان 2008علوم الحياة/ الي 

655
دراسة العوامل الفيزياوية والكيمياوية على التلوث 

المايكروبي لمياه الشرب في  مدينة بعقوبة وضواحيها
بيةجامعة دياىلفرح علي حميد 2009علوم الحياة/ الي 



656
المعزولة .Proteus sppفوعة بعض أنواع المتقلبات  

من خمج األذن الوسطى  في بعقوبة وضواحيها
بيةجامعة دياىلآفاق رشيد سلمان 2008علوم الحياة/ الي 

657
تأثير هرمون االوكسيتوسين في مستوى حامض السياليك 

وفعالية الجهاز المناعي في الفئران البيض
بيةجامعة بغدادزينب ثامر شويت 2002علوم الحياة/ الي 

658
 Opticدراسة تكوينية للسقف البصري  في طائر السلوى 

Tectum

احمد سلمان عبد 

الحسن
بيةجامعة بغداد 2002علوم الحياة/ الي 

659
تقييم فاعلية المستخلصات الخام لنباتي الزعتر والنعاع 

والمضادات الحياتية المعزولة من االنسان في محافظة 

ديالى

بيةجامعة دياىلابتهال قاسم محمد 2011علوم الحياة/ الي 

660
تأثير عقار األلدوميت في بعض األعضاء التكاثرية 

لذكور الفئران البيض
2005علوم الحياة/ العلوم/                احمد عبيد حسي  

661
تأثير المستخلصات المائية لنبات اليوكالبتوس في مكافحة 

اسيل محمد عمرانالشوفان البري
2004علوم الحياة/ العلومجامعة بابل

662
بين تالمذة المدارس Enterobiasisوبائية داء الدبوسيات

األبتدائية في قضاءبعقوبة
بيةجامعة دياىلجابر عودة كاظم 2008علوم الحياة/ الي 

663
 بأمالح Triticum aestivum L تقسية بذور الحنطة

ي تحمل النبات للملوحة
 
يالكالسيوم وأثره ف بيةجامعة دياىلنور صباح ناج  2008علوم الحياة/ الي 

664
تأثير بعض األحماض في حيوية الرؤيسات األولية 

للمشوكة الحبيبية
فضل يوسف صالح

جامعة 

الموصل
بية 2003علوم الحياة/ الي 



665
 Sinorhizobium melilotiانتخاب عزالت من بكتريا 

 Rhizobium leguminosarum bv. trifoliiو 

المتحملة للملوحة والحامضية

فوز عبد السالم خليل
جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

666
تاثير تداخل الترايازوالت وحامض البنتاداينويك في  

استحداث كالس نبات الخس
هلياء علي حسن

جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 

667
التأثيـر البايولوجي لمستخلصات بعض النباتات وعدد مـن 

 Staphylococcusالمواد الكيميائية على جرثومة 

aureusالمعزولة من حاالت مرضية وغير مرضية 

محمد طه محمود
جامعة 

الموصل
بية 2002علوم الحياة/ الي 

668
تأثير البوتاسيوم وحامض الجبرلين في مؤشرات النمو 

والمركبات الفعالة لنبات الحبة السوداء
وائل ستار جابر

الجامعة 

المستنرصية
بية 2016علوم الحياة/ الي 

669
تأثير الكروم السداسي في الجهاز التكاثري الذكري 

للفئران البيض
بيةجامعة بغدادوفاء حسن مسلم 2005علوم الحياة/ الي 

670
حياتية خنفسائي في بعض منتجات الحنطة المحلية 

وحساسيتهما للضغط المنخفض وغازي ثنائي أوكسيد 

الكاربون والنتروجين

إبراهيم  خليل  إبراهيم
جامعة 

الموصل
بية 2002علوم الحياة/ الي 

671
 DNAدراسة العوز الغذائي لعوامل النمو ومحتوى 

 المعزولة من Salmonellaالبالزميدي في جرثومة 

مصادر مختلفة

زيد علي عزيز
جامعة 

الموصل
بية 2002علوم الحياة/ الي 



672

الزراعة المرافقة للمعلقات الخلوية المشتقة من كالس 

  في الحصول على نباتات Riالسيقان مع بالزميدات 

المحولة وراثيا .Vicia faba Lالباقالء 

سهلة محمد زيدان
جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 

673
التأثير التثبيطي لبعض المستخلصات النباتية في بعض 

أنواع الجراثيم المعزولة من المجاري البولية لإلنسان
بسام حسي   أيوب

جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

674
تأثير األثيفون في صفات النمو ومكونات حاصل نبات 

الحلبة
غزوان قاسم حسن

جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

675

تأثير بعض المستخلصات النباتيــة في نمــو جرثومتـــي 

Proteus Mirabilis  و Pseudomonas 

aeruginosa المعزولتين  من مناطق مختلفة من جسم 

االنسان

رنا خالد احمد
جامعة 

الموصل
بية 2002علوم الحياة/ الي 

676

 البالزميدي في جرثومة DNAتحييد محتوى الـ 

Escherichia coli المعزولة من حاالت اسهال 

األطفال باستخدام االكرد ينات والريفامبين وتأثير 

السكريات على نمو الجرثومة

اآلء سعيد شيت
جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 

677

استحثاث المقاومة في كالس ونباتـات اللوبيـا         

Vigna unguiculata (L.) Walp .    بحامض 

Rhizoctonia solaniللفطـر  السـالسليـك

إرساء محمود صالح
جامعة 

الموصل
بية 2011علوم الحياة/ الي 



678

 Citrus limonتأثير عصائر الليمون الحامض  

L. والفلفل االخضر الباردCapsicum grossum L. 
في انواع   . Allium cepa  Lوالبصل االبيض الحلو 

من البكتريا المعزولة والملوثة  للسلطة

بيةجامعة بغدادصالح صديم صالح 2005علوم الحياة/ الي 

679
تأثـير عنصري الفضــة والقصديـر فــي بعـض 

الجـــوانب الحياتية للحيوان القشري
بيةجامعة بغدادعامر بشي  عبد القادر 2005علوم الحياة/ الي 

680
تأثي  محطة كهرباء واسط عل الطحالب الملتصقة عل 

العراق, النباتات ف نهر دجلة ف محافظة واسط
2018علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادطيبة عالء عبد الحميد

681
ي التىىع 

 
تأثي  ترصيف محطة كهرباء واسط الحرارية ف

ي لمجتمغ الالفقريات
اإلحيانر

2019علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادهديل عبد الخرص  جي 

682

أإلجھاد ألتأكسدي المستحدث بواسطة كلورید الزئبق 

ي ذكور 
 
ي لمستخلص بذور نبات الرشاد ف

 
والتأثي  الواف

الجرذان البیض

2019علوم الحياة/ العلومجامعة بغداددنیا خلف حمد

683

ي نهر دجلة ضمن 
 
تركي   وتوزيــــع المواد النشطة سطحيا ف

ي 
 
مدينة بغداد ووحدة معالجة مياه الرصف الصحي ف

الرستمية

2019علوم الحياة/ العلومجامعة بغدادرنا رياض خليل



684
ي دماغ 

 
ي بطفيلي المقوسة الكوندية ف تأثي  الخمج التجريب 

ي الوالدة
وعيون األجنة وحديبر

يف بيةجامعة تكريتعلي عصمت رسر 2006علوم الحياة/ الي 

685
التأثي  التثبيطي لمستخلصات بعض النباتات الطبية 

والتآزر بي   مكوناتها الفعالة والمضادات الحيوية
فاطمة ابراهيم سلطان

جامعة 

الموصل
بية 2006علوم الحياة/ الي 

686

 Pisumفصل ودراسة المركبات الفّعالة من بذور البازاليا 

sativum ان المصابة بداء السكر و المعرضة ي الفير
 
 ف

للكرب التأكسدي

إيمان سعيد شمعون
جامعة 

الموصل
بية 2007علوم الحياة/ الي 

687
ي نمو 

 
ي لبعض المستخلصات النباتية ف التأثي  البايولوج 

يكية القولونية الممرضة لالمعاء جرثومة االيرسر
ذكرى صديق ذنون

جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 

688
فصــل وتنقية وتوصيف أنزيم الليبوكسيجيني    من لحم 

الدجاج المحلي
مب  محمد زيدان

الجامعة 

المستنرصية
بية 2015علوم الحياة/ الي 

689

ي 
 
االجزاء السامة لسائل االكياس العدرية  كمعدل مناعي ف

ان البيض ساللة ضد االصابة بداء  BALB /c الفير

االكياس العدرية الثانوي

علـــي علـــي حســـن
جامعة 

الموصل
بية 2004علوم الحياة/ الي 

690
ي نمو وتطور 

 
تأثي  المستخلصات النباتية المائية ف

لية المبيض للذبابة المي  
صفاء محمد محمود

جامعة 

الموصل
بية 2005علوم الحياة/ الي 


