
 

 

 التصنيف درجتها اسم المناقش اسم الرسالة ت

دراسة بكتريولوجية لبيئة بعض كهوف شمال  1

 العراق والتحري عن الدور الجرثومي فيها
 1 ماجستير آمنة غانم عمر العاني

 Pipistrelluskuhliالسلوك التكاثري للخفاش  2

 العراق -في منطقة نينوى
ابتسام عباس 

 الربيعي
 2 ماجستير

تحديد التلوث البكتيري والبيئي ضمن مدينة  3

 سامراء 
حارث احمد مصطفى 

 العيساوي
 3 ماجستير

تاثير حامض الهيوتيكواالوكسينات في نمو  4

نبات حشيشة الليمون 

CymbopogonCitratas 

ايوب جمعة عبد 

 الرضى علي
 4 دكتوراه

تقنيات استخدام األالر لتحسين النمو وبعض  5

الجوانب الفسيولوجية والحاصل لصنفين من 

تحت  TriticumAestivumالحنطة 

 مستويات مختلفة من المحتوى الرطب للتربة 

 5 ماجستير فائق حسن علي

 Enterococcusعزل وتشخيص بكتريا 6

Faecalis  من مصادر مرضية مختلفة

 ودراسة امراضيتها في الفئران المختبرية 

 6 دكتوراه عباس ياسين حسن

 Salmonella typhiتأثير مستضدات  7

المعزولة محليآ على عملية البلعمة والمناعة 

 المتواسطة بالخلية في الفئران

 7 ماجستير انتصار ناظم خلخال

 Cyclopsوالرصاص في حياتيه تأثير الزئبق 8

rernalisfischercopepeda: 

Cyclopoida 

 

نبراس لفته عبد 

 القادر الدوري
 8 ماجستير

التضاد الميكروبي لمركبات  9

على نمو انواع البكتريا   Propolisالبروبولس

 الممرضة

 9 ماجستير مهدي حسين

 10 ماجستير سرى خميس جمعة  اختيار الحساسيةلبكترياالكلسيال 10

 

 

 

 

دراسة محي انتشار االصابة بالطفيليات  11

المعوية والخارجية في اطفال دور الحظانة في 

 بغداد

حسن عباس فدعم 

 الخزرجي
 11 ماجستير

 12 ماجستير كريم طالب خشان استجابة اربعة هجن من الطماطة 12

دراسة تصنيفية لحشرات عائلة الذباب االزرق  13

Diptera, Calliphoridea في وسط العراق 
  13 

دراسة بيئية ومظهرية للصراصر في مدينة  14

البصرة مع االشارة الى دراسة حياتية 

وسمومية للنوعين الصرصر االمريكي 

(I)Periplaneta Americana  والصرصر

 :Dictyoptera( Iااللماني)

BlattariaBlattellagermanice 

سلوى عبد الزهرة  

 عبد الجليل
 14 ماجستير

                                                          كلية التربية    

 علوم الحياة



مقارنة بعض انواع بكتريا القولون المعزولة  15

من مرضى السكر واالحصاء وتأثيرها 

بالكلوكوز , األس الهيدروجيني ومستخلص 

 نبات الزيتون

 15 ماجستير لقاء حميد مهدي

اثر التعلم للتمكن على التحصيل واالحتفاظ  16

لطالبات الصف الثاني متوسط في مادة علم 

 االحياء

 16 ماجستير مأرب محمد احمد

 Staphylococcusدراسة عن الجرثومة 17

intermedius  مصادر عزلها , انماطها

 الحيوية وامراضها داخل الجسم الحي

مناف جودة عبد 

 العباس
 17 ماجستير

تحديد التلوث البكتيري والبيئي ضمن مدينة  18

 سامراء
حارث احمد مصطفى 

 العيساوي
 18 ماجستير

وبائية الديدان المتطفلة في القطط وتأثير بعض  19

المستخلصات النباتية في يرقات وبالغات 

 اسكارس القطط

 

 19 دكتوراه عبد الرزاق الربيعي

 20 ماجستير احمد محمد تركي دراسة الحالة المايكروبية لمياه نهر صدام 20

 

 

تشخيص مرض األكياس الصدرية الطفيلي  21

 Echinoccusالحبيبية في       المثوكات

granu1osus  الحيوانات المخمجة بطريقة

 االياليزا

عبد االمير حمود 

 سعد
 21 ماجستير

دراسة في اصابات  22

Chrysomyabezzlana في االنسان

 والحيوان في محافظتي القادسية وبابل

غيداء عباس جاسم 

 الجبوري
 22 ماجستير

دراسة حول الفطريات الرمية والمرضية  23

المسببة لمرض موت باوراتالياما المتواجدة في 

 بعض تراب محافظة البصرة

ليلى عبد اللطيف عبد 

 علي
 23 ماجستير

 24 ماجستير يوسف احمد محمد تعفن الرايز كتونيعلى بطاطا ومقاومته 24

دراسة معالجة مياه الفضالت لمصفي بيجي  25

 استخدامها كماء لري بعض الخضر وامكانية
 25 ماجستير مريم عدنان ابراهيم

دراسة وبائية ألميبا النسيج في مدينة كركوك  26

 وعالقتة بالجذور الحرة قي مصل دم المصابين
 26 ماجستير ليما طارق

 دراسة وبائية وحمالت عالجية لداء االبداغ 27

الخبيئة في مدينة كركوك مع مسار خلوي جديد 

لدراسة الطفيلي في الزجاج والتحري عن 

 واالختالفات المستضدية في العزالت المختلفة 

هيرو محمد عبيد 

 الصالحي
 27 دكتوراه

الفعالية المضادة للجراثيم في النيكوتين  28

المستخلص من نباتات التبغ 

NicotianaTabacumi  والكشف عن

 الروتين في الكالس

 28 ماجستير عبد هللا نجم النعيمي

دراسة وبائية وطفيلية ومناعية لمرض المشقة  29

 Schistosomiasishaematobiumالدموية 

 في ميسان جنوب العراق 

حسين علي مهوس 

 الساعدي
 29 ماجستير

دراسة انتشار الديدان الطفيلية لبعض انواع  30

 دجلة الماء بمدينة تكريتاالسماك في نهر 
 30 ماجستير يونس يوسف حمدان



دراسة تشريحية وتصنيفية لبعض االنواع  31

 البرية ثالثية الكاربون من العائلة المركبة 

 

 31 ماجستير زهراء بكر محمد

تأثير اضافة خليط الزايلتول وكربونات  32

بثالث مستويات الى  Cالكالسيوم وفيتامين

العالئف على الصفات االنتاجية والفسلجية 

 لفروج اللحم 

حسين عبد هللا عبد 

 الرضا
 32 ماجستير

دراسة بعض جوانب االصابة بطفيلي اللشمانية  33

قبل  Leishmaniadonoraniاالستثنائية 

 العالج وبعده في االطفال

 33 ماجستير بان فرحان محسن

ووللبكتريا المسببة أللتهاب دراسة وتشخيص  34

 المجاري البولية للمرضى في مدينة تكريت
انس ياسين محمود 

 الدوري
 34 دكتوراه

دراسة تصنيفية للمنتجات ثنائية المضيف من  35

 بعض الفقريات في مناطق من شمال العراق
 35 ماجستير نرمين رفيق حمد

ديناميكية الجماعة السكانية واالنتاج الثانوي  36

 وطبيعة للسكان في شط العرب
 36 ماجستير انتصار نعيم سلطان

التصنيف العددي المكورات العنقودية المعزولة  37

 من التعاملين مع االغذية في محافظة البصرة

 

 37 ماجستير كريمة زيدان خلف

 انكليزي 38

 

 

عبد الكريم خضير 

 عباس
 38 ماجستير

النسيجية  بعض النواحي النسيجية والكيمياوية 39

لطالئي البشرة والسياج في نوعين من ديدان 

االرز 

AparroatodeacallgiuoseAparroatod

earosea 

اسماء عبد العزيز 

 علي
 39 ماجستير

تأثير هرمون الستيرون على التركيب للخاليا  40

الظاهره وعلى فعاليتها في 

 Thguusclaudالتوتة

لندا صالح الدين 

 فوزي
 40 ماجستير

في بعض مكونات دم ثالثة  التغيرات الفضلية 41

انواع من االسماك المائية التابعة 

 في مياه سدة الهندية Barbasلجنس

 41 ماجستير عبدهللا هادي محسن

تأثير بعض المستخلصات النباتية على مستوى  42

سكر الدم في ذكور الجرذان السليمة والمصابة 

 بداء سكر التجريبي

 42 ماجستير محمد احمد كمال

النمو الجنيني وتصور البناء الهندسي لبشرة  43

 الفئران البيضاء 
 43 ماجستير عدنان وحيد محمد

نمو الغدة الدرقية في الذيلي البرمائي  44

 نيوربركصكروكانصكروكانص كوب
 44 ماجستير عزيز خالد حميد

  Clostridiumمحاولة عزل وتنمية البكتريا  45

botulinum 
رفيق عبد حامي 

 القادر
 45 ماجستير

دراسة التاثير الحيوي لبعض العوامل  46

الفيزياوية والزيوت  النباتية الطيارة في حياتية 

 خنفساء اللوبياء الجنوبية 

شاكر  شكري صهيب

 محمود
  ماجستير

 على الفسلجة F2xتاثير حقن البروستاكالندين 47

النسيجية   للجهاز التناسلي االنثوي للفئران 
باسمة محمد عبد 

 اللطيف
 47 ماجستير



 البيض

تأثير بعض الهيدروكاربونات على فطريات  48

 من العائلة السايرولكنيسية
 48 ماجستير عبد الكريم نجيب

النمو الجنيني وتطور البناء الهندسي الخلوي  49

 لبشرة الفئران البيضاء 
 49 ماجستير محمد عدنان وحيد

دراسة بيئية لنوعين من القواقع النواعم "    "  50

MelauoidesTubercaloiaMelauoides

praemorsa 

 50 ماجستير امل عمران شكر

الغذاء وتاثير على شكل القناة الهضمية في  51

 House sparrowالعضو 
 51 ماجستير ماجدة اسماعيل

الحيوي لبعض المعادن  الثأثير السمي والتركم 52

 الثقيلة في الحيوان الفقري 
 52 ماجستير بثينة حاتم هاشم

وظيفة الجهاز التناسلي  F2xالبروستاكالندين 53

 الذكري للفئران
 53 ماجستير خليل حسونضمياء 

تاثير الملوثات  الصناعية والسكنية على نهر  54

 دجلة ضمن محافظة صالح الدين 
 54 ماجستير عبد حمد الدوري

دراسات في وبائية ديدان المعدة والالمعاء في  55

 االغنام  العواسية في منطقة بغداد 
 55 ماجستير وفاء عيسى

دراسة بايولوجيةلتأثيرالتطفل على  قوقعي  56

 الماء العذب 
 56 ماجستير محمد كاظم محمد

دراسات كيميائية حياتية واسعافية على بكتريا  57

 Inicrooocusradioduransال
 57 ماجستير سلمى محمد

دراسة بيئية على تكون المياه في وادي  58

 شانجرو
 58 ماجستير حميد سلمان

دراسة بيئية حول تكاثر ونمو نوعين من    59

 االقدام االرضية
 59 ماجستير بلسم انيس

دراسة بيئية على الطحالب)الهائمات النباتية(  60

االهوار القريبة من القرنة لبعض مناطق 

 جنوب العراق

محمد  عبد الجليل

 الزبيدي
 60 ماجستير

دراسة حياتية ووظيفية  61

 Sclerotiniasclerotiorum libللفطر

pebary  المسبب لمرض العفن االبيض على

 بعض الخضراوات 

فائزة خميس 

 اسماعيل
 61 ماجستير

ودراسة -1متالزمة الصدمة السمية  تنقية ذيفان 62

تاثير جرع مختلفة منه على عيوشية الخاليا 

 اللمفاوية 

 62 ماجستير ذرية ردام العواد

دراسة بعض النواحي الحياتية لروبيان المياه  63

 العراق -العذبة من شط العرب
 63 ماجستير خالد عباس رشيد

النخامية دراسة نسيجية للجزء البعيد من الغدة  64

 في الجمل العربي

 

 64 ماجستير مهند فالح

التكوين الجنيني والتركيب النسيجي للكليتين  65

 االمامية والخلفية في سمكة البعوض

 

 

 65 ماجستير بشرى احمد حمدي

تاثير درجة الحرارة وبعض العوامل االخرى  66

والكيمياء حياتية  على بعض النواحي الفسلجية

 في سمكة البنيني كبيرة الفم 

 66 ماجستير وعد صبري



دراسة تصنيفية لعائلة الحفارات ذوات القرون  67

من رتبة غمدية Cerambycidaeالطويلة 

 االجنحة 

سعدون ابراهيم 

 اسماعيل
 67 ماجستير

دراسة باليولوجيةلتاثير التطفل على   الماء  68

 العذب في العراق
 67 ماجستير كاظم محمدمحمد 

تاثير بعض الملوثات على  69

 ليمنودريلسهوفميستيري
 69 ماجستير هيفاء جواد جبر

اعادة تصنيف االنواع العراقية   من جنس  70

 اوتويوردوم من العائلة المركبة
 70 ماجستير منار عبد العزيز

 

 

 71 ماجستير سرسمسعاد حبيب  الوفرة الموسمية والتغاير في لرنياسايبريناسيا 71

تأثير نبات الثيل  72

على Cynodondactylon(L)Persالبرسوادآ

انبات ونمو نبات 

 Cassypiumhirsutumالقطن

امال عبد السالم عبد 

 الرحمن
 72 ماجستير

دراسة تصنيفية للجنس  73

PlantaolPlantaginaeaelفي العراق 
 73 ماجستير عبد هللا حمد لفتة

الكافيئين على النشاط الذاتي وحكمة تأثير عقار  74

 ايون الكالسيوم في النقالت 
 74 ماجستير ابراهيم عبد

 75 ماجستير ان علي كريمبيم دراسة مايكروبية على لبن وجبن مدينة تكريت 75

عالقة عامل القوقع والحرارة بنمو وتكاثر  76

 الدورة المحيطية  الحرة المعيشة سيورايداياس
 76 ماجستير حسنشهلة عبد هللا 

التجمع الميكروبي لليورانيوم من المخلفات  77

 النووية السائلة 

 

 77 ماجستير عدنان هاشم محمود

دراسة مستوى االجسام المضادة لسم الكزاز  78

في مصول افراد بعض العوائل الفالحية وعزل 

 Clostridium +etani وتشخيص البكتريا

 78 ماجستير عالء شريف العزاوي

دراسة االنتاجية االولية ألهائمات النباتية  79

وبعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية في 

 مياه نهر دجلة ضمن محافظة صالح الدين 

رشدي صباح عبد 

 القادر
 79 ماجستير

تأثير درجات الحرارة على معدل وضع البيض  80

 واطوار النمو وبناء البروتين في ذبابة الفاكهة 
 80 ماجستير يحيى محمود عباس

تنظيم فعالية انزيم اختزال الفئران التمثيلي  81

Nadcp  H-NR 

PenieilliumFrequentans في الفطر 

 81 ماجستير سهيلة نافع رفيق

تأثير المركبات المستخلصة من بعض النباتات  82

 الطبية على نمو وايض طفيليات 
 82 ماجستير بثينة جاسم يوسف

دراسة بيئة الطحالب القاعية لبعض مناطق  83

 االهوار في جنوب العراق 
 83 ماجستير ثأئر ابراهيم

دراسة بيئة فسلجة ونوعية للهائمات النباتية في  84

 هور الحمار العراق 
 84 ماجستير فكرت مجيد حسن

دراسة مقارنة الكفاءة عزالت الخميرة  85

Saccharomyces في انتاج الكحول االثيلي 
 85 ماجستير نزار محسن علي

حياة الذبابة البيضاء  86

BemisiatabaciGennadiusHomopter

aAleyropipae 

سهيلة داود سلمان 

 الجنابي
 86 ماجستير



تأثيرات التانين في بعض الجوانب  87

 الفسلجيةوالكيموحيوية في افراخ الدجاجة 
 87 ماجستير منيف صعب احمد

االشيرشياكوالي تأثير حال كريات الدم من  88

المسببة آللتهاب المجاري البولية على خاليا 

 البلعمة 

 88 ماجستير والء توفيق يونس

دراسة عن الحامض النووي  89

المستخلص من "DNA"الديوكسيرايبوزي

 سالالت محلية للنوع سيدومونسايروجيرة

 89 ماجستير لينة عبد الحكيم

صفات بايوكيميائية وفيزيائية لسالالت  90

الكلوسترديوم يوفي الخبر والشاي والفراولة 

 من بعض االغذية 

 90 ماجستير خضير عباس عامرة

هناء عبد اللطيف  دراسة صالحية مياه ابار الزبير للشرب  91

 ياسين
 91 ماجستير

دراسة نسيجية على نمو البشرة في مناطق  92

 مختلفة من االجنة البشرية
 92 ماجستير انعام احمد مصطفى

دراسة التغيرات النسيجية في الغدة الكظيرية  93

في ذكور الفئران البيض مع مراحل العمر 

المختلفة وتاثير ذلك على انسجة بعض 

 االعضاء المرتبطة وظيفيآ بها 

 93 ماجستير وجيهة مجيد الشماع

دراسة بايولوجية لتأثير التطفل على قوقعي  94

 الماء العذب في العراق 
 94 ماجستير محمد كاظم محمد

تأثير اشعة كاما)االشعة الموينة(على تحمل  95

 الحنطة والشعير والعصفر للملوحة
 95 ماجستير اقبال محمد جواد

 

 

 

تاثير التحدي بواسطة القراد الخمج على  96

العجول المخمجةتجريبيآ بالطفيلي المسبب 

 لمرض الحمى الصفراء

 96 ماجستير امجد فاضل محمد

التيستوستيرون على بعض مكونات دم تأثير  97

 ذكور االرانب 
 97 ماجستير فريال عبد المناف

دراسة خلوية لتأثير حقن البكتيريا في اوراق  98

 التبغ صنف محلي والبازالء الخضراء 
 98 ماجستير آرميك هايك نيشان

دور االحياء المجهرية في ازالة النفط الخام  99

على انبات بذور المراق على التربة وتأثيره 

 الحنطة والشعير

ماجد حسين 

 الجيالوي
 99 ماجستير

دراسة وبائية وامراضية لبعض انواع جراثيم  100

السالمونيال المعزولة من االنسان في محافظة 

 نينوى

 100 ماجستير ياسين حسين عويد

بعض الظواهر الحياتية لبعوضة  101

كيلوليكسبيينسموليصتص)ف( )دييترا: 

 كيوليسيدي( ماصة دم االنسان والحيوانات 

 

عبد الرزاق احمد 

 امين
 101 ماجستير

تأثير التدفقات الناتجة عن النشاط الصناعي  102

الزراعي على طبيعة مياه نهر دجلة ضمن 

 محافظة صالح الدين
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 Balb-cالفئران المختبرية 
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االصابة باخماج الجهاز التنفسي بين العاملين 
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 محمد
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انتشار التوكسوكارا في     الكالب السائبة في  179
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التكوين الجنيني للكليهاالماميه في سمكة  182

 الكارب
عبد هللا حسين عبد 

 هللا
 ماجستير

 

182 

والمصلبة دراسة بعض التغيرات المرضية  183
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دراسات عن الفعل والتباين الوراثي والتباين  189
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 منطقة السليمانية 
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االثيرتياكوالي تأثير حال كريات الدم من  194

المسببة اللتهاب المجاري البولية على خاليا 

 البلعمة 

 194 ماجستير االء توفيق يونس

دراسة مناعية على المرضى المصابين بالتهاب  195

المجاري البولية المزمن النجم عن غزالن 

صلدية من جرثومة االثيرتياكوالي ودراسة 

 كيميائية حياتية على االنف هيرليترين

 195 ماجستير فيصل رائد

دراسة الفطريات المتطفلة على الديدان النباتية  196

 في العراق 
 196 ماجستير خليل مخلف احمد

تصنيف الجنس في العراق  197

Anchusal"Boraginaceae" 
 197 ماجستير عارف فرحان عداي

المحتوى الفطري والتلوث باالوكرتوكسين  198

 لعض الحبوب العراقية 
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دراسة اولية حول أيض نكليونيدالثايمين  200
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 المصابة بمثقبات ايفانساى
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 المضيف الوسطي لدودة الكبد  اوريكيوالريا
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في مناطق ملوثة بالعناصر الثقيلة في محافظة 

 نينوى

حسين صابر محمد 

 علي
 295 دكتوراه

اختبار قياسية لدراسة السمية اعداد بطارية  296

 الوراثية في الخاليا السرطانية والطبيعية
 296 ماجستير وجدي صبيح صادق

دراسة تاثير المستخلص المائي والكحولي  297

 لنبات حشيشة الليمون
 297 ماجستير قصي نوري ردام

من العنقوديات الذهبية  استخالص بكتريوسين 298

لنبات سريرية واختبار قدرته العالجية وتاثيره 

 في الخاليا السرطانية والطبية 

 298 دكتوراه اسما سميع

 السبحبح التاثير السمي لمسخلصات 299

 

 

 

احمد علي عيسى 

 التكريتي
 299 ماجستير

دراسة فعالية بعض المستخلصات النباتية على  300

انواع بكترية معزولة من اخماج السيل البولي 

 لدى النساء في مدينة سامراء

 300 ماجستير اسيل مثنى يوسف

دراسات في عزل وتشخيص وامراضية  301

 في مدينة الناصرية Leptospirالجراثيم 
 301 دكتوراه جاسم فتحي علي

دراسة التغيرات المرضية والنسيجية المحدثة  302

بتاثير طفيلي على بعض االعضاء في اناث 

 الجرذان البيض

اسيل يونس خلف 

 صالح
 302 ماجستير

التشوهات الظاهرية واالفات النسيجية لبعض  303

اعضاء الجسم المحدثة بالجرعات العالية من 

 -Pottusفي الجرذان البيضاء  Cفيتامين 

hoeveics الحوامل واجنتها 

  ماجستير راشد خميس شعبان

303 

 

 

 

 

 

الدالئل الجرثومية للتلوث االحيائي وعالقتها  304

ببعض العوامل الفيزيائية والكيميائية المؤثرة 

عليها لبعض االنظمة البيئية المائية في محافظة 

 كركوك

طاووس محمد كامل 

 احمد
 304 دكتوراه

عزل وتشخيص بكتريا المكورات العنقودية  305

والمسميات التهابات الجهاز التنفسي العلوي 

 وحساسيتها للمضادات الحيوية 

 305 ماجستير احمد حامد مهدي

بعض التشوهات المظهرية واالفات النسيجية  306

المحدثة بعقار البارستول في كبد ورحم الفئران 
 306 ماجستير طعمةفائزة ثامر 



 البيض الحوامل واجنتها

ة عن الطفيليات المعوية في دراسة وبائي 307

 تكريت وضوحيهامدينة
امين خزعل علي 

 الجبوري
 307 ماجستير

مقارنة لتشخيص الخمج بالمقوسات الكوندية  308

بين النساء الولودات طبيعياً مع دراسة 

 للتغيرات النسيجية المسببة عن الخمج

 308 دكتوراه فراس محمد بشير

تحديد بعض مستويات مضادات االكسدة وعدد  309

من المعايير الفسلجية في الدم لدى النساء 

الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم دراسة 

 تشخيصية 

 309 ماجستير يوسف عبد مي نافع

لعدد من المقاييس في كريات  دراسة فسلجية 310

الدم الحمراء ومصل الدم عند النساء المصابات 

 بضغط الدم العالي في مدينة تكريت

نغم حسن علي 

 البياتي
 310 ماجستير

دراسة تصنيفية وبيئية لبعض انواع الحامول  311

Cuscutaspp  المتطفل في محافظة صالح

 الدين

 31 ماجستير سندس حسين علوان

المستخلصات المائية والكحولية ألوراق  تاثير 312

 قرع االسكلة والقرع العناكي واآلس 
قتيبة علي صالح 

 الجبوري
 312 ماجستير

عزل وتشخيص المكورات العنقودية المقاومة  313

لالوكزاسيلين من عينات سريرية وبيئية من 

 مستشفى الخنساء في مدينة الموصل

 313 ماجستير اشواق حازم نجم

تاثير بعض العوامل الفيزياوية والغذائية  314

وتداخالتها مع مانعات التغذية في حياتية 

 خنفساء الطحين الصدئية

امل كمال سليمان 

 ابراهيم
 314 دكتوراه

عزل وتشخيص مسببات التهاب االذن الوسطى  315

القيحي المزمن للمرضى الوافدين الى مستشفى 

 دزكاري التعليمي في محافظة اربيل 

 315 ماجستير شيالن صالح عبد هللا

دراسة عدد من المعايير الفسلجيةوالكيموحيوية  316

لدى مرضى التهاب المفاصل الرثوي في مدينة 

 تكريت

عبير طالب عبد 

 القادر
 316 ماجستير

دراسة سمية لبعض المستخلصات النباتية  317

والمبيدات الفسفورية على حياتية خنفساء اللوبيا 

مع  Callosotruchus maculatesالجنوبية 

 اشارة خاصة للسكر 

 

احمد علي عيسى 

 احمد
 317 دكتوراه

دراسة وراثية وجزيئية لبعض المكورات  318

الموجبة لصبغة كرام المقاومة للفانكومايسين 

 والمعزولة من مدينة تكريت

محمد نظير معروف 

 الدوري
 318 دكتوراه

والعناصر  دور حامض خليك االندول 319

الصغرى في رفع كفاءة سمية مستخلصي 

الداتورا وشقائق النعمان في قتل حشرة 

الخنفساء 

 Aulacophorafoveiclli(Lucasالحمراء)

ضفاف راضي مهدي 

 صالح
 319 ماجستير

دراسة عدد من المتغيرات الكيموحيوية  320

والدموية وبعض وظائف الكلية لدى االشخاص 

 في محافظة صالح الدين البديينين

رشا شامل حسين 

 الدوري
 320 ماجستير

 

 

 



 

تاثير بعض بدائل المبيدات الكيماوية في  321

مكافحة ثالثة انواع من حشرات المواد 

 المخزونة 

هشام ناجي حميد 

 امين
 321 دكتوراه

دراسة مسحية وتجريبية لبعض المؤشرات  322

الوراثية الخلوية لعينة من العاملين في مصفى 

 بيجي المنطقة الشمالية 

 322 دكتوراه هدى خليل ياسين

دور الذباب المنزلي  323

MuscadomesticadipteraMuscidae 

في حمل ونقل بعض الجراثيم من مناطق 

 مختلفة في قضاء الدور محافظة صالح الدين

سهى شمسي محمد 

 حسن
 323 ماجستير

تاثير الحمل في بعض وظائف الكبد وعدد من  324

 المتغيرات الدموية والكيموحيوية
 324 ماجستير رؤى حسين علوان

دراسة مقارنة للصفات المظهرية والتشريحية  325

( dodderالنواع جنس الحامول)

Cuscutaمع بعض االنواع النباتية   وتصاحبة

 العائلة لها في محافظة صالح الدين

 325 ماجستير عمر طارق العزاوي

دراسة وبائية ومناعية على النساء المصابات  326

بطفيلي المشعرات المهبلية 

TrichomonasVaginalis  في مدينتي

 تكريت وبيجي

ايناس غازي يحيى 

 العبيدي
 326 ماجستير

الوقائي للمستخلص المائي لنبات مشيمة  التاثير 327

الليمون في الجهاز التناسلي الذكري للجرذان 

 المعرضة للكرب التاكسدي

سالم صالح عزيز 

 الحبابي
 327 ماجستير

عزل وتشخيص بعض انواع الجراثيم المسببة  328

 أللتهابات الزائدة الدودية في مدينة تكريت
عبد عبد هللا محمد 

 الجبوري
 328 ماجستير

دراسة تاثير مستخلصات القرفة  329

(Cinnamomum 2eylanicum) )

(Rhuscoriaria)   في التنشيط المايكروبي

 وبعض المعايير الحيوية في ذكور الجرذان 

 329 ماجستير فراس عدنان حسين

العالقة بين الهيموغلوبين الكركوزي وعدد من  330

لدى مرض داء السكر  المتغيرات الكيموحيوية

 من النوع الثاني في محافظة صالح الدين

زينة لفتة حسن 

 السامرائي
 330 ماجستير

تشخيص بعض النواتج الحيوية النواع من  331

السيانوبكتريا المعزولة من مياه وترب مدينة 

تكريت ودراسة فعاليتها على بعض انواع 

 البكتريا الممرضة والحيوانات المختبرية 

عوني سليم ايمن 

 جاسم
 331 ماجستير

دورة الصراصر االمريكيةفي نقل بعض  332

 الطفيليات

 

 

 323 ماجستير شذى احمد مهدي

دراسة تاثير العالج االشعاعي والكيمائي في  333

بعض المتغيرات الفسلجيةوالكيموحيوية لدى 

 المرضى المصابين بالسرطان 

 333 ماجستير هالة هاشم دحام

التاثير المنشط لبعض انواع بكتريا دراسة  334

حامض الالكتيك ضد بعض انواع الفطريات 

 الممرضة والمنتجة للسموم

 334 ماجستير لؤي برهان مصطفى



التغييرات المرضية النسيجية في القلب  335

والرئتين والكلى المحدثة بفرط جرعات فيتامين 

D3   والكالسيوم في الفئران 

 335 ماجستير محمد خليل ابراهيم

مسح بيئي لبعض مصادر المياه ومطروحات  336

 المجاري والمعالجة النباتية في 

 

 336 دكتوراه ابراهيم عمر سعيد

دراسة عالقة مرض االكياس العددية  337

بمستويات المالوندايالديهايدوالكلوتاثايون في 

مصل المرضى الوافدين لمستشفى تكريت 

 التعليمي

تقوى علي حسين 

 الزبيدي
 337 ماجستير

دراسة قابلية بكتريا  338

Cactobacillusacigophilusbifidoagct

cium والعالج من التهاب االمعاء المحدث

 في الجرذان soimonellatyphimuiumبال

زينب نشأت شكر 

 محمود السعدي
 338 ماجستير

 

 

 

 

 

 

عزل وتشخيص لبعض انواع بكتريا حامض  339

العالجية ودراسة تاثيرها على بعض  اللالكنيك

المتغيرات الفسلجيةوالكيموحيوية في الجرذان 

 Aillinoنوع

صالح صديم صالح 

 الدوري
 339 دكتوراه

التحري عن تاثيرالبروبوليس العراقي المنتج  340

بوساطة نحل العسل في بعض الجراثيم 

 المعزولة من حاالت مرضية لالنسان

 

 

  ماجستير ابراهيم حسن ياسين

دراسة تاثير اشعة كاما واالشعة فوق البنفسجية  341

وعوامل بيئية اخرى وتداخلها في طفيل 

 CuscutaChinensis Lamالحامول

محصول –وعالقته بالنبات العائل 

 Lycopersiconesculentum)الطماطة

mill) 

عدي زكي محمد 

 العبيدي
 341 ماجستير

المستخلصات المائية والكحولية لنوعين  تاثير 342

في نمو بعض انواع  Cascutoمن الحامول 

 االحياء المجهرية 

مصطفى قحطان 

 اسماعيل
 342 ماجستير

دراسة وبائية المقوسات  343

بين االزواج Toxoplasmagohdiiiالكوندية

في مدينة تكريت ومحاولة تجريبية عن امكانية 

الفئران من انتقال الخمج جنسياً بين 

 Musmuscuiusنوع

 

 

 343 ماجستير مقصود عادل محمود

دراسة بعض المظاهر البيئية ومكونات الوسط  344

 Asacgilusnالغذائي في تنمية الفطر 

وانتاجية انزيم االنسولينيز وقدرته التشخيصية 

 ضد بعض االنواع البكتيرية الممرضة

نور لطفي علي 

 محمود
 344 ماجستير

تشخيص المسببات البكتيرية والفايروسة لخمج  345

 االغشية السحائية في مدينة الموصل 
 345 ماجستير قاسم مصطفى خالد



اسة بكتربولوجيه ووراليه لبعض البكتريا  346

المفروله من اخماج الجهاز التنفسي لدى 

 البالغين في مدنية تكريت

 346 دكتوراه هدى صالح خضر

بعض النواتج الحيوية والعالقة الوراثية  تاثير 347

للسيانوبكتريا المثبتة للنتروجين الجوي على 

 بعض انواع البكتريا الممرضه

 347 دكتوراه رواء محمود داود

دراسة تاثير مساحيق بعض النباتات والمبيد  348

بيرسكت والفطر في حياته حشرة خنفساء 

 ..  beaweria bassianaالخابرا 

Trogoderma granarium (everts) 

(coieoptera:dermestidae) 

 

  ماجستير محمد مؤيد محمود

دراسه تشخيصية ووراثية للبكتريا المسببة  349

اللتهابات المجاري البولية للمرضى في مدينة 

 تكريت

 349 دكتوراه انس ياسين محمود

عدد من  دراسة فسلجية وكيموحيوية لتاثير 350

الملوثات الصيدالنية في عدد من منتسبي  

 معمل االدوية سامراء

مصطفى علي 

 عبدالرحمن
 350 دكتوراه

دراسة فسلجيةكيميو حيوية لدى النساء  351

 العقيمات والسليمات في محافضة صالح الدين 
 351 ماجستير امنه احمد طايس

توضيف تقنية خالية الوقود الحيوي كمعالجة   352

بايلوجية لمياه القطالت في انتاج الطاقة 

 الكهربائيه

 352 ماجستير بالل احمد عبدهللا

دراسة وبائية الطفيليات المعوية بين طلبة  353

 المدارس االبتدائية واالعدادية في مدينة بيجي

 

 

فاطمة ستار جبار 

 فرج
 353 ماجستير

دراسة مقارنة عن تغذية نوعين من  354

اpipiensculexpipiansmolestusالبعوض

 لنتشرين في مدينة سامراء والدور

 354 ماجستير عذراء حامد جاسم

تأثير استخدام عقار الكوميفين  ستريت والقهوة  355

على بعض المعايير ُ  Eالعربية وفيتامين  

الفلسجية والكيموحيوية والنسجية في األرانب 
 البيض المعرضة الجهاد التأكسدي ببيروكسيد

 الهيدروجين 

اسماء خالد مطني 

 محمد
 355 ماجستير 

دراسة وبائية عن بعض االوالي المعويه  356

الممرصة لالشخاص في قضاء الطوز مع 

دراسة تاثير الخمج بالجيارديا على انسجة 

-balb) االثني عشري في الفئران المختبرية.

c) 

 356 ماجستير شجعان رضا حسن

دراسة تأثير بعض الملوثات الكيميائة على  357

االصابه باخماج الجهاز التنفسي بين العاملين 

 في البيجي

 357 دكتوراه عبد الجليل حسن



دراسة فعالية بعض المستخلصات النباتية على  358

انواع جرثومية معرضة معزولة من مرضى 

 في مستشفى تكريت التعليمي

 358 ماجستير شيماء منشد مرشد

دراسة تشريحية وتصنيفية لبعض االنواع  359

البرية ثالثية الكاربون من العائلة المركبة في 

 asteraceaeبعض مناطق العراق..

(compositae) 

 359 ماجستير زهراء بكر محمد

الحيوي لبعض العوامل الحيوية  دراسةالتاثير 360

والزيوت النباتية الطيارة في حياتية خنفساء 

 اللوبياء الجنوبية

 360 ماجستير صهيب سري شاكر

دراسة تشريحية وتصنيفية لبعض االنواع  361

ثالثية ورباعية الكاربون للعائلة الصليبية في 

 محافضة صالح الدين

 361 ماجستير اسراء عبد المجيد

دراسة بعض العوامل المؤثرة على انتاج  362

المضادات الحيوية من انواع البكتريا المعزولة 

 streptomycesمحليا.

 362 ماجستير شيماء ناجي دحام

مقارنة بين مسببات اخماد  اسة بكيربولوجيةدر 363

الجهاز التنفسي المعزول من المرضى العاملين 

في شركة مصافي الشمال ومرضى مستشفى 

 تكريت التعليمي

 363 دكتوراه اشواق يونس نوري

دراسة وبائية وتشخيصية لبعض طفيليات  364

   cyprinusearpioاسماك الكارب االعتيادي 

لنهر دجلة لمدينة الموصل مع االشارة الى 

التغيرات في الخمدج لثالث انواع من 

 الشريطيات 

 364 ماجستير الزم  صبحي شيت

من  e.coliعزل وتشخيص بكتريا القالون  365

اصابات الجروح والحروق ودراسة بعض 

 pcrعوامل ضراوتها باستخدام تقنية 

 365 دكتوراه بثينه جاسم يوسف

دراسة وبائية ومحاوالت عالجية لداء االبواغ  366

في مدينة كركوك    cryptosporidiosالخبيئة 

مع مسار خلوي جديد لدراسة الطفيلي في 

الزجاج والتحري عن االختالفات المستضدية 

 في العزالت المختلفة  

 366 دكتوراه هيرو محمد عبيد

الديدان الطفيلية لبعض انواع  دراسةانتشار 367

 االسماك المار بمدينة تكريت 
 367 ماجستير يونس يوسف حمدان



 lactobacillus acidophilusتاثير بكتريا  368

bifidobacteriambafidam 

بعض المستخلصات النباتية على نمو , 

 streptococcus وضراوت النوع

pyogenes   

مروه حسن 

 عبدالوهاب
 368 ماجستير

دراسة وبائية النيبية النسيج في مدينة كركوك  369

 وعالقته بالجذور الحرة في مصل دم المصابين 
 369 ماجستير ليما طارق بواش

التحدي عن تاثير البروبوليس العراقي المنتج  370

نحل العسل في بعض الجراثيم  بواسطة

 لة من حاالت مرضية لالنسان المعزو

 370 ماجستير ابراهيم حسن ياسين

دراسة المجاميع الحشرية المادية للمالوك   371

broomrape) orobancnel) 

وللنباتات العائلة في بعض مناطق العراق 

وسورية مع اشارة خاصةلذبابة الهالوك  

pnytomyza orobancbia . kalt 

 371 دكتوراه ارون حمد عليوي

تحضير ودراسة بايوكيميائية لالدوية  372

لالسترية الحاوية على دواء المصاحبة 

 االسبرين او االيبوبروفين 

 372 ماجستير نوي محمد عزيز

استجابة نحل العسل  373

(hymenoptera..apide) 

Apisnellifera   نحو بعض الجاذبات من

 المستخلصات النباتية 

 373 ماجستير ايناس حواس كنعان

دراسة عدد من المعايير الكيموحيوية واالجهاد  374

التاكسدي لدىمرضى المصابين ببعض امراض 

 القلب

 374 ماجستير منى احمد لفته 

دراسة عدد من المتغيرات الفسلجية  375

والكيموحيوية لدى المرضى المصابين بداء 

 النقرس في محافضة صالح الدين 

 375 ماجستير حنان شهاب احمد

دراسة تاثير درجة الحرارة ومستخلص بذور  376

 –ومبيدالفا  ssebaniasesbanالسيبان 

في حياتية   alpa-cypermthinسايبرمثرين 

 trogoderma granarium خنفساء الخابرة 

(everts)   ودور هذه العوامل في السيطره

 على هذه الحشره 

 376 ماجستير فؤاد احمد عبدهللا

لبيئة بعض كهوف شمال  دراسة بكتريولوجية 377

 العراق والتحري عن الدور الجرثومي فيها 
 377 ماجستير امنة غانم عمر



دراسة تطبيقية مقارنة النواع الجنس  378

heliotropiuml (boraing ceae)   في

 وسط وشمال العراق

 378 دكتوراه محمد عدنان هاشم

تاثير حامض البيوميك  واالوكسينات في نمو  379

 cymbopogonحشيشة الليمون نبات 

citratusl   وتراكيبه االفرازيه ومكوناته

 الفعاله

ايوب جمعه 

عبدالرحمن علي 

 البياتي

 379 دكتوراه

تعديل االستجابه المناعيه في الفئران البيض  380

السوسريه المخمعية تجريبيا بطفيلي المقوسه 

باستخدام   toxoplasmagondiiالمكونديه 

 المتعدد الدهني السكر 

 380 دكتوراه نعمان فايز عجيل

دراسة على وجود الفطريات وسموم االفالفي  381

في بعض   bاغذية مختلفة وتاثير سم االفلى 

المعايير الفسلجيه والكيموحيوية والنسيجية في 

 الجرذان 

 381 دكتوراه رنا جالل شاكر

 klebsiella   :دراسة وراثية لكل من البكتريا 382

pneumoniaeg, 

Escheriechia col. 

المعزولة من حاالت مرضية في حصى 

 المراره والحصى البولية والقناة الهضمية

 382 دكتوراه مثنى بديع فرحان

مقارنة تراكيز هرمونات االنهبين ومضاد  383

الموالرين وعدد من الهرمونات االخرى لدى 

 النساء في مدينة كركوك

 383 دكتوراه افراح قاسم صالح

دراسة فسلجية كيمو حيوية ونسجية لتاثير  384

نوعين من مخفضات السكر الفموي لمستوى 

االجهاد التاكسدي الناتج من االصابة بمرض 

السكر المستحدث بااللوكسان في االرانب 

 البيض

يوسف شكوري 

 ياسين
 384 ماجستير

دراسة تاثير المستخلص المائي لنبات الحناء   385

Lawsonia inermis   كمضاد لالكسده في

في ذكور الجرذان البيض المعوضه لالجهاد 

 التاكسدي 

 385 ماجستير سعدية جمال قادر 

تاثير اضافة عناصر الكالسيوم والمغنسيوم  386

والحديد الى الوسط الغذائي في حياتية خنفساء 

 الطحين الصدئية

 386 ماجستير  حوراء ياسين احمد

عزل وتشخيص بعض انواع البكتريا المسببة  387

الخماج الجروح من مصابين في مستشفى 

 تكريت التعليمي

 387 ماجستير سامي حمد مجيد



فضالت الصدف معالجة مطروحات مياه  388

الصحي لمدينة تكريت باستخدام تقنية المجففات 

الحرارية الدوارة واعادة استخدامها كاسمده 

 عضوية 

 388 دكتوراه هاله  ارشد علي

دراسة عالقة االجهاد التاكسدي ببعض العوامل  389

الفسلجية والكيموحيويه والنيسجيه في احداث 

االجهاض لدى النساء الحوامل في مدينة 

 كركوك

 389 دكتوراه ليلى عبد الستار

تحديد التلوث البكتيري والبيئي ضمن مدينة  390

 سامراء
 390 ماجستير حارث احمد مصطفى

مياه الفضالت في مصفى بيجي دراسة معالجة  391

 وامكانية استخدامها كمياه لري بعض الخضر 
 391 ماجستير مريم عدنان ابراهيم

 enterococcus عزل وتشخيص بكتريا  392

faecalis   من صادر مرضية مختلفة ودراسة

 اعراضها في الفئران المختبريه 

 392 دكتوراه عباس ياسين حسن

بكتريولوجية لبعض البكتريا االنتهازيه دراسة  393

االسهال عند االطفال في المعزوله من حاالت 

 مدينة كركوك

 393 دكتوراه سهام شكور عبيد

  تاثير المستخلص المائي لحشيشة الليمون  394

cumbopogomcitratus   في بعض

متغيرات الفسلجية والكيموحيوية للدم والكبد 

الهيدروجين في ذكور  المستحدثة ببيروكسيد

 الجرذان 

بشرى اسماعيل 

 ابراهيم
 394 ماجستير

دراسة تاثير الملوثات المنبعثة من المركبات  395

 على االشخاص في شوارع مدينة تكريت
 395 ماجستير رغد مقداد محمود

عزل وتشخيص الفطريات المهلكه لملنيماتود  396

من ترب بعض االمواع النباتية المزروعة في 

محافضة صالح الدين وتقييم كفائتها 

 االفتراضية

 396  جوان نايف عبود

تحديد الفاعلية البايولوجية لمستخلصات  397

المضادات الحيوية من بعض العزالت المحلية 

 streptomycesمن بكتريا

هيفاء رجب علوان 

 حميد العجيلي
 397 ماجستير



اليورانيل دراسة نسيجية فسلجية لتاثيرات خالت  398

والمستخلص المائي لنبات ورد  لسان الثور في فعالية 

 الغدة الدرقية في ذكور االرانب البيض 

عال صالح علي 

 الجميلي
 398 ماجستير

دراسة مقارنة لألكياس العدرية المعزولة من  399

 مضائف مختلفة
زهير محمد عبد احمد 

 الجنابي
 399 ماجستير

 


