اطارٌح قسم علوم الحٌاة
ت

إسم الباحث

إسم اإلطروحة

سنة
النشر
1977
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دراسة كروموسومٌة وتصنٌفٌة ألنواع مختلفة من العائلة القرنٌة Leguminosae

عبد الرضا أكبر علوان

2

تأثٌر بعض الملونات على سٌمو سٌفال كبسٌابوسٌن (قشرٌات ومتفرع ة اللوامس ) تحت الظروؾ
المختبرٌة
تأٌر مواعٌد الزراعة والرش بالساٌلوبٌك واالالر على نحو إنتاجٌة الطماطة (Lycopersico
)esculenturn
حٌاتٌة و وبائٌة مسبب مرض البٌاض الزؼبً  Bremia iactvcoe regelعلى الخس وتقدٌر
ضرورة األقتصادي
التأثٌر المتداخل للتسمٌد الناٌتروجٌنً والبوتاسً على إنتاجٌة الطماطة المزروعة فً الترب
الرملٌة والمرورٌة بمٌاه جوفٌة مالحة
تأثٌر ملوحة ماء التربة فً نمو وإنتاجٌة الطماطة المزروعة فً تربتٌن مختلفتٌن النسجة

سٌمرة عبد الحسٌن عبد
هللا مراد
أكرم إبراهٌم عبد الهادي
ؼفوري
جمال طالب محمد

1983

حسٌن جاسم النوبالقً

1985

جلٌل ضمٌد ؼلٌم

1985

7

تأثٌر ملوحة ماء التربة فً نمو وإنتاجٌة الطماطة المزروعة فً تربتٌن مختلفتٌن النسجة

جلٌل ضمٌد ؼلٌم

1985

8

التعارض الباٌوكٌمٌائً لنبات سرطان الثٌل Euphorbia Prostrataمع نبات الثٌل وبعض
األنواع النباتٌة المختبرٌة
دراسة فسلجٌة حول المقاومة الملحٌة لبعض الضروب من الحنطة الناعمة

سمٌر محمد حسن الدلٌمً

1989

صباح ناهً ناهً السعدي

1992

10

تأثٌر التجمع الحراري فً أطوار نمو نباتات الطماطة  Lycopersicon esculentuفً
صحراء النجؾ
دراسة وراثٌة جزٌئٌة على البكتٌرٌا األلٌفة للملوحة  Halobacterium halobiفً صحراء
النجؾ.
التكوٌن الجٌني والتركٌب النسٌجً لعضو الشم فً سمكة البنً Bar bus Sharpeyi
Gunther
عزل وتشخٌص بكتٌرٌا  Gluconobactera Oxydansودراسة الظروؾ المثلى إلنتاج
السٌلٌلوز
دراسة وراثة خلوٌة لسمكة الشبوط Barlus grope

عبود وحٌد آل عبود
العٌساوي
نادرة سلمان محمد
الكرعاوي
ملٌكة قاسم بخٌت

1996

1997

أمجد نعمة جاسم األبرٌسم

1998

أسماء سامً إبراهٌم

1998
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1977
1979

1997
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الحماٌة من التأثٌرات السمٌة الوراثٌة لألشعة المؤنٌةبإستخدام الحبة السوداء
دراسة بٌئٌة وفسلجٌة لطحلب Scenedesmus quadricauda

عبٌر فؤاد نعٌم العزاوي
ألطاؾ عبد الواحد عٌسى
الراوي

1999
1999

17

دراسة الوراثة الخلوٌة وبعض الصفات الحقلٌة والفسلجٌة لؽصناؾ من الحنطة ونبات
الجٌل األول للهجٌن
دراسة بٌئٌة لمجتمع الالفقرٌات القاعٌة الكبٌرة فً األمراض الترابٌة فً مزرعة
الزعفرانٌة لألسماك
دراسة الوراثة الخلوٌة ألنواع من القمح المنتزع والبري والشملً فً العراق
دراسات أنزٌمٌة خلوٌة وراثٌة ومقاومة الدواء لدم مرضى سرطان الثدي

أسماء محمد صالح السامرائً

1999

لٌلى عبد الحمٌد حسن

1999

بتول علً شهاب
إٌمان ولٌد حسٌن العامري

1999
1999

18
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21

التنبؤ بظهور بالؽات دودة ثمار الخوخ
(Celler)(Lepidopetra:Gelechidae) Anarsia Lineatella
وتوقٌت مكافحتها بإستخدام طرائق تجمٌع الوحدات الحرارٌة

واثق عباس حسٌن الدراؼً

1999

22

دراسة بعض التأثٌرات المناعٌة والخلوٌة الناجمة عن إستخدام عقار الهاٌدروكورتزون
 hydrocortisone Fungrcels seedوبذور الخلٌة
فً الفئران البٌض fungrek seed Albino mico
تاثٌر مبٌد األعشاب بالكالٌقوسٌت Glyphosateفً برؼوث الماءDaphnia magnes
تحت ظروؾ بٌئٌة مختلفة
تأثٌر التقنٌة الصناعٌة لنحل ) apis mellifera L.(Hymenopteruapidaeفً انتاج
وسلوك الملكات
ظاهرة التعمٌر AGEINGفً عقال الماش AhAseolus AUReUSROXB
وعالقتها بالحالة الؽذائٌة
دراسة تأثٌر بعض المستخلصات النباتٌة لتحفٌز إنقسام الخالٌا اللمفوٌة البشرٌة
تأثٌر الخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للعوالق الصلبة على الجهاز التنفسً فً الفئران
البٌض
تأثٌر التلوث البكتًري لنهر دٌالى فً بٌئة نهر دجلة
سمٌة مخلفات مصفى الدورة على بعض الالفقرٌات المائٌة
تأثٌر التلوث البكتٌري لنهر دٌالى فً بٌئة نهر دجلة

علٌاء عبد اللطٌؾ عبد الجبار

1999

ندى السٌد حسن أحمد

1999

رٌاض علً عكٌلً

1999

سهام عبد الرزاق سالم
الجبوري
علً ثابت عباس حمًد الشوك
ندى عبد الرحمن العٌساوي

2000

23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40

41
42
43
44

إٌثار كامل عباس المٌالً
محمد جابر العبٌدي
إٌثار كامل عباس المٌالً(نفس
رقم) 4
نهاٌة نعمة حسٌن التمٌمً

دراسة السلوك الكروموسومً فً الخالٌا األمٌة المولدة لحبوب اللقاح فً بعض أصناؾ
الحنطة فً العراق
عادل حسٌن طالب الزاملً
تأثٌر بعض الملوثات الهواء الؽازٌة فً الجهاز التنفسً للفئران البٌض
حيدر صاحب عبد الشيباني
تأثير األوكسينوسين في المحور العصبي –الصمي -المناعي للتوتة في الفأرة
رجاء عبد الرزاق العنبكً
تأثٌر الفورفورال على النشاط الحٌوي لبعض الفطرٌات الممرضة للنبات تحت ظروؾ
المختبر
األء عبد الحسٌن محسن
مكافحة عثة التٌن بإستعمال طفٌلً عثة التٌن واشعة كاما
دراسة السلوك الكروموسومً فً نباتات حنطة رباعٌة المجموعة الكروموسومٌة ذات نؽم عٌسى عبودي العٌسى
كروموسومات إضافٌة
رجاء عبد الرزاق العنبكً
تأثٌر الفورفورال على النشاط الحٌوي لبعض الفطرٌات الممرضة للنبات تحت ظروؾ
المختبر
جنان برهم علوان
التركٌب النسٌجً والتكوٌن الجٌنً لقلب سمكة البعوض
لمٌس طارق عبد عون الجنابً
تأثٌر المواد الدٌالٌة على سمٌة بعض ملونات المٌاه بإستخدام الدلٌل الباٌولوجً
لبرؼوث الماء
)(Daphnia magna strans
سارا قحطان سلٌمان الناصري
المقاومة اإلحٌائٌة لبعض فطرٌات تعفن جذور القرنفل وموتها بواسط ة
(أنواع الفطر ) Trichoderma
لٌلى محسن مهدي الرقٌعً
الوصؾ المظهري والتركٌب النسٌجً إل عضاء الشم فً سمكة الجري
الالسع Heterpneustes fossilisوالضفدعة العراقٌة Rana ridibundaبأستخدام
المجهر الضوئً واإللكترونً الماسح
آمنة كاظم مراد الجوري
تأثٌر بعض العوالق الصلبة فً الحٌاة على سمٌة مبٌد األعشاب الباراكوات بإستخدام
الدلٌل الحٌوي)Daphnia magna(straus
بشرى محمد جابر عبد الحسٌن
إنتاج النٌكوتٌن من كالس نبات التبػ  Nicotian tabacumصنؾ
علوش
بإستخدام تقانة زراعة األنسجةTurkish
سارا قحطان سلٌمان الناصري
المقاومة اإلحٌائٌة لبعض الفطرٌات تعفن جذور القرنفل وموتها بواسطة أنواع
الفطرTrichoderma
تأثٌر فئران الخزن والمعاملة بالفوسفٌن على المحتوى الفطري وانتاج االفالتوكسٌات سوزان عزٌز الحبٌب
فً الرز
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تأثٌر التسمٌد النتٌروجٌنً والفوسفاتً فً نمو نبات الحبة الحلوة Focniculum
 vulgare millوحاصل الزٌت الطٌار ونوعٌته وتأثٌره فً نمو بعض المجهرٌات
الممرضة
التأثٌرات السمٌة لمبٌدي األعشاب الكالٌفوسٌت والبروبانٌل فً النوع Limondrilus
( clapar edeanusدٌدان حلقٌة -قلٌلة األهالب)
إنتاج وتوصٌؾ أنزٌم االٌبٌز من عزلة فطرٌة محلٌة بطرٌقة ثمرات الحالة الصلبة
دراسة النشاط اإلشعاعً لبعض النباتات اإلقتصادٌة فً مدٌنة بؽداد
إستخدام المؤشرات الجزٌئٌة ال ُم عتمدة على التفاعل التضاعفً سلسلة النا فً دراسة
التنوع الوراثً للبطاطا Solomum tubrosum

50

إنتاجٌة برؼوث الماء Daphoia magnaبإستخدام ثالثة أنواع من الطحالب الخضر
كؽذاء
دراسة التركٌب السكانً بعض الجوانب الحٌاتٌة للنوع
فً إحدى القنوات داخل مدٌنة بؽداد Brauchiura Sowerby Beddarard
تقويم تحمل الملوحة لتراكيب وراثية من الحنطة بأ ستخدام طريقة األعمدة
دراسة لبعض الظروؾ المناسبة لنمو الطحلب العصويNitzschia Palea
دراسة بٌئٌة وبكتولوجٌة فً الجزء الجنوبً لنهر دٌالى
دراسة سمٌة لهٌدروكاربونات الذائبة بالماء من النفط الخام العراقً بإستخدام برؼوث
الماء( Daphnia magna stranقشرٌات ،متفرعة اللوامس)
تؽذٌة روبٌان المٌاة المؽذٌة alyaephyra demaresti mecapoda, atyidae
تأثٌر إستخدام الخٌط ا لحرٌري كوسٌلة داخل رحمٌة على بعض معاٌٌر الدم والتؽٌٌرات
النسٌجٌة لرحم الفئرات البٌض
الوصؾ الشكلٌائً والتركٌب النسٌجً والمستدق لمقلة الخفاس
Pipstrellus Kuhli
دراسة فطرٌات الجلود وقابلٌة بعضها على إنتاج أنزٌم البروبنز
تأثٌر بعض المستخلصات النباتٌة الخام على اإلنقسام الخلوي
تأثٌر إستخدام الخٌط الحرٌري كوسٌلة داخل رحمٌة على بعض معاٌٌر الدم والتؽٌٌرات
النسٌجٌة لرحم الفئرات البٌض
التكوٌن الجٌنً والتركٌب النسٌجً للعٌن فً طائر السلوي البابانً
Coturnix Coturnx Japonlca
تأثٌر الزٌوت الطٌارة لبعض النباتات المحلٌة الطبٌة فً البكترٌا الشائعة إلتهاب اللوزتٌن
دراسة بٌئٌة وحٌاتٌة للنوع)Drissena Polymorpha(Pallas,1971
(نواعم ،ثنائٌة المصراع ) فً محطة المسٌب الحرارٌة لتولٌد الطاقة الكهربائٌة
تأثٌر عنصري النحاس والرصاص فً حٌاتٌة الطحلب األخضر
وبرؼوث الماء Scndesmus quadricauda
Daphnia magna straus
دراسة تشخٌصٌة ومناعٌة إل نواع المبٌضات المسببة إللتهاب المهبل
دراسة فعالٌة المستخلص المائً الخام لبعض النباتات الطبٌة فً التقلصات الرحمٌة
واإلجهاض فً الفئران البٌض
بعض التؽٌٌرات المناعٌة والنسٌجٌة المرضٌة لدى النساء ذوات اإلجهاض العفوي
دراسة الفعالٌة الحٌاتٌة إلشعة كاما ومستخلصات بعض النباتات البقولٌة لحشرة ثاقبة
الحبوب السقري(Fab) Rhycoperth dominica
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بعض التؽٌرات الفسلجٌة والنسٌجٌة الناجمة عن سمٌة الدٌازٌتون فً سمكة البعوض
)gambusia affinis (baird &giraad
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منال عبد اللطٌؾ حسن الخفاجً

2002

هدٌل هاشم الربٌعً

2002

ذكرى عبد الوهاب مصطفى
نشمٌل علً حسن الحواسً
خلود إبراهٌم حسن الحسنً

2002
2002
2002

إٌناس كنعان البٌاتً

2002

نبراس فالح جٌجان الخفاجً

2002

عبير محمد يوسف الحالق
جنان شاوي الحسانً
ساهرة حسٌن حسن الخالدي
رلى حسٌن نوري الٌاسري

2003
2003
2003
2003

سناء جواد طالب الربٌعً
جوان خالد حمودعبدهللا السعدون

2003
2004

جٌهان محمود رجب العانً

2004

شٌماء إسماعٌل كاظم
شٌماء صباح مهدي العبٌدي
جوان خالد حمود عبد هللا
السعدون
زٌنة فوزي حسٌن العبٌدي

2004
2004
2004
2004

فاتن حمدان عبد هللا العزاوي
نٌران عدنان عباس النقٌب

2004
2004

وصال محمد عبد المنعم الحسٌنً

2004

هدٌل عبد اللطٌؾ مجٌد
صبا فائر جرمط

2004
2004

ملٌكة قاسم نجٌب البرواري
إخالص محمد علً الشرٌفً

2004
2004

مختار خمٌس حبة

2004

72
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بعض التقٌحات الوراثٌة المناعٌة لحمى مالطة (داء البروسٌال)فً مرضى عراقٌٌن
مستوٌات الرصاص فً الدم لسكان بؽداد والعوامل المؤثرة على ذل َك
دراسة وراثٌة لذبابة الخل Drosophila mclanogaster meger (Diptera
) :drosophilaeالمجموعة من منطقتً السٌدٌة والتوٌثة فً محافظة بؽداد
تعزٌز الفعالٌة الم ٌكروباٌولوجٌة فً تنقٌة مٌاه الصرؾ الصحً بإستعمال النباتات المائٌة
سمٌة الكروم السداسً والثالثً على أسماك الكوي
دراسة دٌنامٌة الجماعة السكانٌة المتشابهة األقدام األرضٌة فً منطقة الجادرٌة  /بؽداد /العراق

78

دراسة المحتوى الكٌمٌائً لنبات الختمة Alcea sulphniea
وتأثٌر مستخلصها الهالمً فً تبٌض بعض األنواع البكتٌرٌة الشائعة
ُ
تقدٌر تركٌز الرصاص وتأثٌره فً بعض معاٌٌر الدم للعاملٌن المدخنٌن له فً مدٌنة بؽد اد

80
81

تأثٌر الرواسب العقرٌة والملوحة على سمٌة بعض المعادن الثقٌلة فً بقاء النوع
دراسة تأثٌر مستخلص نبات زنابق المطر البٌضاء Zephyranthes Candida
وبعض مكونات على اإلنقسام الخلوي
دراسة تلوث بعنصر الرصاص فً مدٌنة بؽداد
تأثير بعض المركبات الفعالة المستخلصة من حشيشة الليمون Cymbopogon citrates
Thymus Vulgarisفي أنواع المبيضات والبكتيريا المعزولة من أقواة األطفال المصابين بداء
السالق العضمي Oral Thrush
التكوٌن الجٌنً للجهاز العصبً المركزي حتى مرحلة الوالدة لسمكة البعوض
)Gambusia of finis(Baird and Girard
دراسة بٌئٌة تصنٌفٌة للهائمات النباتٌة رافدي العظٌم ودٌالى وتأثٌرهما فً نه ر دجلة

85
86

بعض التقٌحات الوراثٌة_ المناعٌة للحمى التوتائٌة فً مرضى عراقٌٌن
دراسة السمٌة الحادةوالمزمنة للمبٌد الحشري الدورسٌان
فً النوع Dursbon
)Porcellio Scaber latec (Crustaacea-Isopoda
دراسة بعض الجوانب المناعٌة لمرضى االنسمام الدرقً فً مناعً المنشأ (داء جرٌؾ)ؼٌر
المعالجٌن
دراسة مختبرٌة لسمٌة الدورسٌان فً بعض الجوانب الحٌاتٌة للنوع
)Porcellio Scaber(Crustaceaisopoda
إستزراع روبٌان الممالح الحنسArtemia
مختبرٌا ً تحت ظروؾ ملحٌة وؼذائٌة مختلفة
تأثٌر المستخلص الكحولً الخام ومستخلص مادة الهابوتٌن لبذور الحلبة Fenugreek
 seedsفً خصوبة ذكور الفئران البٌض Albino male mice
التفاعل بٌن المتؽٌرات البٌئٌة وتركٌبة مجتمع الالفقرٌات القاعٌة الحٌاتٌة فً هورأبو زرك
/جنوب العراق
دراسة بٌئٌة وحٌاتٌة وتشخٌصٌة ألنواع دٌدان األرض فً بعض مناطق محافظة بؽداد 0

94
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إستزراع النوع  Artemia fransis canaمختبرٌا ً تحت ظروؾ ملحٌة وؼذائٌة مختلفة
دراسة بعض جوانب الؽبار المتساقط على مناطق متنحٌة فً بؽداد
إكثار بعض أصناؾ الكالدٌولٌس  Gladiolns sppخارج الجسم الحً

97

التكوٌن الجٌنً للجهاز العصبً المركزي من مرحلة المعٌدة حتى مرحلة الوالدة فً سمكة
البعوض)Gambusia of finis(Baird and Girard
إستجابة بعض هجٌن الباذنجان  Solanum Melongenalللزراعة خارج الجسم الحً
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أعٌاد حمٌد عاجل الركابً
نضال ٌاس ٌعقوب
هدى علً حسن الحبٌب

2005
2005
2005

طرفة عدنان مصطفى
لمٌس نوري حمٌد الكنانً
سعاد مجٌد حسن حسٌن
الطائً
نشأت عبد السالم بدٌوي
الحدٌثً
نضال ٌاس ٌعقوب

2005
2005
2005

حسناء سلمان فرمان
شٌماء ضمد حسن
العبودي
نور نزار عبد الكرٌم
سرى مؤيد عبد المجيد

2005
2005
2005
2005
2005
2006

رسل عبد اآللة الحبٌب

2006

منار عبد العزٌز عبد هللا
الصراؾ
هناء كرٌم ماٌخان
رنا شوقً عبد الرزاق
الخفاجً

2006

مٌس قاسم عبادي
العامري
رنا شوقً عبد الرزاق
الخفاجً
نادٌا عماد طارق األمٌن
أنعام علً سلمان
الربٌعً
محمد عبد هللا تقً
الصفار
نبراس فالح جٌجان
الخفاجً
نادٌا عماد طارق األمٌن
ورود علً الصفار
مائدة حسٌن محمد
الحسنً
رسل عبد اآللة الحبٌب
سمٌة فاضل محمد
الجبوري
ذكرى عبد األمٌر صاحب

2006
2006

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

100
102
103
104
104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

بالمبٌض فً أناث الجرذ
دراسة موروفولوجٌة مقارنة بٌن أكثر من ثالثٌن نوع للجنس () ) Salvia l.(labiataeفً
العراق
تأثٌر المستخلص المائً لبذور الحلبة Fenugreekفً بعض معاٌٌر الخصوبة والصفات
المناعٌة فً ذكور الفئرات البٌض
دراسة تأثٌر بكتٌرٌا Bacillus thuring iensis
عث البطاطا Phth orimaea operculella
فً السٌطرة على ة
تأثٌر مستخلصات المدٌد  Convolvulus arvenفً اإلنقسام الخلوي
دراسة وراثٌة لذبابة الخل )(Diptera :drosophilae
السٌدي والتوٌثة فً
ة
 Drosophila mclanogaster megerالمجموعة من منطقتً
محافظةبؽداد
تأثٌر األوزون فً بعض األحٌاء المجهرٌة المسببة لألخماخ الجلدٌة
دراسة كٌمٌائٌة وسمٌة لنبات البنفسج المزروع فً العراق

عبد الحسٌن
أسٌل فؤاد عباس
الحسنً
سوزان إبراهٌم علً
ٌاجالن
علٌاء عبد العزٌز
العزاوي
بٌداء عامر أحمد القٌسً
هدى علً حسن الحبٌب

ندى صباح الشٌخلً
بشرى محمد جابر
علوش
شهٌز سعد المستهدي
نسبة الخالٌا العدلة إلى اللمفٌة() NILوعالقتها بإنتاجٌة الماعز
إٌثار كامل عباس المثالً
إستخدام بعض أنواع الطحالب والبكتٌرٌا لمعالجة بعض ملوثات المٌاه
شٌالن خٌر هللا جبار
تأثٌر بعض المستخلصات النباتٌة فً الجهاز المناعً للفئران البٌضAlbino Mic
الزندي
اعراؾ حارث عبد
دراسة االمراضٌة والتدخل البكتٌري للفطرٌات الجلدٌة  dermatophytesفً بؽداد
الوهاب
مساهمة فً دراسة تصنٌفٌة وموروفلوجٌة للعامل الناقل لداء اللشمانٌة فً المنطقة الساحلٌة فً محمد عبدالهاالجزار
ٌكدش
سورٌا
أحالم شرٌؾ معروؾ
دراسة بٌئٌة وكٌمٌائٌة ألهم األنواع النباتٌة المنتشرة حول مملحة جٌرود
سمارة نزار ٌعقوب
دراسة التأثٌرات الوراثٌة لبعض النباتات الطبٌة العراقٌة فً نماذج حٌوانٌة ونباتٌة
لمٌاء عبد الزهرة نصر
تصنٌؾ أنواع الجنسٌن  Ammi L.Gapumالعائلة المظلٌة Umbelliferaeفً العراق
هللا
آمنة عامر جمٌل
عالقة حجم المبٌض بالهرمون المحفز للحوٌصالت( ) PSHوهرمون األسترابول() E2فً النساء
العامري
العقٌمات والخصبات.
شذى ذنون أحمد حسٌن
دراسة النمط البكٌري Eicoli, 57:H7المعزول من نبات اللحم والجبن ومن األطفال المصابٌن
باإلسهال
لقاء علً جزاع
إستخدام تقنٌة زراعة األنسجة النباتٌة فً إكثار نبات السنامكً (Cassia italica) Mill
اإلبراهٌمً
إبتهال محمد زاهر
دراسة وبائٌة بكترٌا المكرورات المسحٌة الحالة للدم والمعزولة عن األطفال فً مدٌنة
ٌوسؾ
بؽداد.تحديد صفات المقاومة لبعض المضادات الحٌوٌة
ماجدة عبد الستار شكر
تأثٌر مستخلصات دور نبات اللبٌترٌا وأوراق األس فً بعض المقاٌٌس الحٌاتٌة لذبابة ثمار
محمود
الفرعٌاتDacus Ciliatus bew
سمارة نزار ٌعقوب
دراسة التأثٌرات الوراثٌة لبعض النباتات الطبًة العراقٌة فً نماذج حٌوانٌة ونباتٌة
هالة هٌثم محمد علً
دراسة تأثٌري المستخلص النبانولً ألوراق الدورنتا  Duranta repensl.Beauveriaوفطر
 beauveria bassianaاألداء الحٌاتً لبعوضة Culex pipienhl pipiensl
ظافر علً محمد حسٌن
إنتاج وحؾظ األنزٌمات الصناعٌة من الفطر Aspergillus niger var curbonqriusخالل
الشٌبانً
عملٌة نقع جلود الحٌوانات
إخالص مشرؾ عٌدان
دور المحفزات المناعٌة النوعٌة والالنوعٌة فً توفٌر الحماٌة من اإلصابة بالشمرات المهبلٌة
فً الفئران البٌض
مروة عامر حسٌن
تأثٌر المستخلصات الكحولٌة الخام لبذور وأوراق نبات الكرفس  Apium graoeolensفً
التمًمً
سرطان الؽدة اللثٌة المؽروسة فً أناث الفئران البٌض
لؤي عبد القادر علً
دراسة مجتمع الالفقرٌات العٌائٌة فً الجزء الوسطً لنهر الؽراب الكبٌر /العراق
دراسة مرطبة نسٌجٌة للجهاز الهضمً فً البلبل العراقً Pycnonotus Lecuotis

رنا ماجد عبد األمٌر
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2006
2006
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2006
2006
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2007
2007
2007
2007
2007
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2007
2007
2007
2007
2007
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131
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 mesoptamiaeالمصاب بطفٌلٌات معوٌة
تأثٌر المستخلص الزٌتً لثمار نبات ا لسبٌح والفطر فً األداء الحٌاتً لحشرة خنساء اللوبٌا
الجنوبٌة تحت الظروؾ المختبرية
تأثٌر المستخلصات الخام لحبوب الكلخام  mariannml Silybumعلى الخطوط الخلوٌة
السرطانٌة والطبٌعٌة
تأثٌر المستخلص القلوٌدي الخام ألوراق نبات المدٌد () Convolvnlus arvensislاإلنقسام
الخلوي
دراسة تأثٌر المستخلصات (المائٌة والكحولٌة)لنبات السذب Ruta chalepensis c.فً اإلنقسام
الخلوي
تأثٌر المستخلص الكحولً والمائً الخام ألوراق نبات الكرفس Apium graoeolens var
 dulceعلى الخصوبة فً أناث الفئران البٌض
تأثٌر المستخلصات الخام لسٌقان نبات Serriolal Lactucaعلى الخطوط الخلوٌة السرطانٌة
والطبٌعٌة
تأثٌر المركبات القلوٌة والزٌتٌة لنبات أم الحلٌب Euphorbia peplasفً األداء الحٌاتً للذبابة
المنزلًة () Diplera Muscaidede
تقٌٌم بعض التأثٌرات الوراثٌة – الخلوٌة والمناعٌة للمستخلص الهكسان لنبات القصب
() tribules terrestrisفً الحً ( ذكور الفأر األبٌض)والزجاج(خالٌا لمفٌة بشرٌة )
تقٌٌم بعض التأثٌرات الوراثٌة – الخلوٌة والمناعٌة للمستخلص الكحولً لنبات القصٌوم
( ) Achillea millefoliumفً الحً (ذكور الفأر األبٌض )والزجاج(خالٌا لمفٌة بشرٌة)
دراسة وبائٌة إلتهاب الكبد الفاٌروسً لسكنة هور الجباٌش فً العراق

إنتصار أدهم البتانً

2007

إسراء سكر سلمان

2008

نمارق هادي منصور
السعدي
سمراء عبد الهادي أحمد

2008

نضال طالب شهٌب
الؽرباوي
إٌمان إسماعٌل عبد
الحمٌد
رشا أٌاد جواد الجرٌان

2008
2008
2008

رسل رضا ممدوح
الفقشلً
شٌماء ٌوسؾ عبد الفتاح 2008
العبٌدي
علٌاء محمد عبد الهادي 2008
2008

تأثٌر المستخلص الكحولً الخام لبذور الحلٌة  Fenugreek(Trigonella foenum graecumرنا إبراهٌم محمود
الجبوري
 ) l. seedsفً الكبد والكلى ومستوى هورمونً البروالكتٌن  Prolactinوهورمون اللوتبٌنً
 Lutnizingفً ذكور األرنب hormone
نور سعد رؤوؾ
دراسة وبائٌة وأنزٌمٌة لخمٌرة  Candida albicansالمسببة لداء المبٌضات المهبلً وتدخلها
المشهدانً
مع البكترٌا المرافقة لها
هدٌل مكً حبٌب المؤمن
أكثار نبات الصبار  Aloe veraخارج الجسم الحً
تقوٌم بعض التأثٌرات المناعٌة والنسٌجٌة لنباتً لسان الثور Borago officinalisوزنبق المطر
 zephyranthesفً تثبٌط فعل خالت  Candidaالبوراثٌل فً ذكور الجرذ البٌض
دراسة مظهرٌة ونسٌجٌة مقارنة للعٌن فً نوعٌن من أسماك المٌاه العذبة العراقٌة Silurus
 triostegusوالجري األسٌوي Heckelوالحفشً Lizaabu
إزال ة عنصري النحاس والرصاص من نظام بٌئً مائً بواسطة نبات زهرة النٌل Eichnornia
carssipes(Martius)Solms
تأثٌر بعض العوامل الداخلٌة فً الحفظ بالتجمٌد العمٌق ألجنحة أسماك الكارب
اإلعتٌادٌةCyprinus carpiol.
فعالٌة نبات زهرة النٌل Eichnornia carssipes (Martius) Solmsالمضاد للبكتٌرٌا
دراسات وراثٌة خلوٌة ومظهرٌة لثالث أنواع من شٌوطات المٌاه العذبة العراقٌة Barbus
Luteus , Cyprinion macrostomus,chondrostoma regius
دراسة بٌئٌة لمجتمع الالفقرٌات القاعٌة فً أهوار جنوب العراق
تأثٌر المستخلصٌن المائً والكحولً لثمرتً التٌن Cficuscaricaوالزٌتون Oleaeuropaeaفً
بعض الصفات الفسلجٌة والنسٌجٌة ألناث األرنب
تقٌٌم فعالٌة منتجات بعض الطحالب الخارج خلوٌة  Extracellular Productsضد األحٌاء
المجهرٌة الممرضة
تأثٌر عقار البتنوسام فً بعض المعٌٌر الفسٌولوجٌة والنسٌجٌة لذكور الفئران البٌض

2008

2008

2008
2008

آمال خضٌر عباس

2008

إٌمان سامً أحمد
الجمٌلً
شكران محسن حسن
البٌاتً
محسن جواد كاظم
الردٌنً
هدى أٌاد خلٌل القٌسً
أسماء سامً إبراهٌم

2008

حسٌن علً سبتً
سهى عبد الخالق عبد
الستارالجواري
إٌمان محمد صادق
السعدي
رسل حمٌد حسن

2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
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تقٌٌم بعض التأثٌرات الوراثٌة -الخلوٌة والمناعٌة لمستخلصات نبات لسان الحمل( Plantago
) majorفً القمم النامٌة لجذور البصل ((mus musclus)) Allium cepa

بسمة مهدي محمد
رضا

2009

150

تأثيز الدايكىفيناك(الفىلتارين)في الجىانب الىظيفية والنسيجية للجهاس الذكزي التناسلي لألرنب
المحلية() Oryctolagus cuniculus

زٌنب كرٌم خربٌط
التمٌمً

2009

151

تأثٌر بعض القلوٌدات المستخلصة من نبات الزنابق المطر البٌضاء Cephyranthes
 Candidaالمٌفوزي فً الخالٌا الحٌوانٌة
دراسة حٌاتًة مقارنة لروبٌان الممالح Artimiaالمنزوعة من عٌنات مختلفة من الحوٌصالت
بإستخدام ثالثة أنواع مختلفة من الؽذاء
تقوٌم الكالس المستخلص من ثالث تراكٌب وراثٌة من زهرة الشمس لتحمل ملح كلورٌد
الصودٌوم خارج الجسم الحً
التقوٌم الجٌو كٌمٌائً لبعض العناصر الثقٌلة فً هور الحماربإستخدام نظام المعلومات الجؽرافٌة

إنتصار عبد هللا حسن

2009

157

دراسة بٌئٌة وسكانٌة ألربعة أنواع فً متشابهة األقدام األرضٌة  Terrestial Isopodsفً منطقة
الجادرٌة-بؽداد -العراق
تقدٌر بعض المعدن الثقٌلة فً أهوار وادي الرافدٌن

159

تأثٌر مستخلصً الكحول والماء الحار ألوراق نبات حلق السبع فً بعض الجوانب الحٌاتٌة
 Adhatada VASICAوالفطر لحشرة الذبابة المنزلٌة Musca
)domesticate(Diptera:Muscidae
مقٌاس المستوى المصلً للكلوبد ونبات المناخٌة وبعض التؽٌرات الدمٌة للمرضى المصابٌن
بالشري() Urticrioبنوعٌها الحادة والمزمنة
تأثٌر المستخلص الكحولً والمائً ألوراق نبات حلق السبع التسمٌري Adhatoda vasicaؾي
الجوانب الحٌاتٌة لذبابة البحر األبٌض المتوسط Ceratera capitata Diptera: tephritidae
تأثٌر مستخلصات بذور القطن على التكاثر فً ذكور الفئران البٌض

نهلة كاظم سلٌمان
الحٌثً
سحر فؤاد عباس
الطان
رٌام ناجً عجمً
المالكً
إسراء محسن جاسم
النوري
محمد جواد صالح
الحٌدري
نور سعدي عٌد

2009

163

التؽٌرات الفسلجٌة الكٌموحٌوٌة المرافقة لمستوٌات هرمون كبرٌتات اللدٌهدروبٌن
أندروسبتورن() DHEA-Sفً مرضى السكري النوع الثانً ومرضى تصلب الشراٌٌن
دراسة بٌئٌة فً الهائمات النباتٌة واإلنتاجٌة األولٌة ألهوار جنوب العراق
دراسة مستضدات مقٌد التطابق النسٌجً وبعض الجوانب المناعٌة والدموٌة لمرضى تصلب
األعصاب الم تعددة فً العراق
دراسة تشرٌحٌة مقارنة ألنواع مختارة من العائلة المركبة Compositaeالنامٌة ضمن منطقة
الجادرٌة-جامعة بؽداد
إزال ة عنصري الزنك والكادمٌوم من الماء بإستخدام زهرة النٌلEichnornia carssipes
دراسة بٌئٌة وسكانٌة لقواقع الحدائق  Brown Garden SnailالنوعCornuaspersum
تأثٌر المستخلص المائً والقلوٌدي للمدٌد  Cornuaspersumفً بعض أنواع الخالٌا
السرطانٌة خارج الجسم الحً
توظٌؾ تقانة زراعة االنسجة النباتٌة فً زٌادة انتاج المركب النانوي (حامض الروزماٌنك RH
لنبات السجاد coleus blumei
دراسة تأثٌر التدخٌن على األشخاص األصحاء العراقٌٌن من خالل قٌاس بعض المعاٌٌر األحٌائٌة فً
الدم واللعاب
دراسة حقلٌة لبعض الجوانب البٌئٌة والحٌاتٌة لذبابة الشوٌد الثانوي )chrysomya(fabricius
( ) Diptera:Calliphoridaeضمن ظروؾ محافظة بابل
تأثٌر بعض العوامل البٌئٌة على مجتمع الالفقرٌات الفاعٌة فً موقعٌن على نهري دجلة ودٌالى
جنوب بؽداد

152
153
156

158

160
161
162

164
164
165
166
167
168
168
169
170
171

مٌادة حسٌن علً
الموسوي
هبة شاكر أحمد

2009
2009
2009
2009
2009

2009
2009

أنعام نوري علً
الخفاجً
شٌماء مهدي عبد
الجواد النفاخ
عادل حسٌن طالب
رشا ماجد عبد األمٌر

2009
2009

سكٌنة عباس علٌوي

2009

آمال فوزي الجنابً
دولوفان كمال عبد هللا
إبراهٌم هادي محمد
الربٌعً
ؼصون صائب صالح
العبٌدي
أنعام علً سلمان
الربٌعً
رٌاض علً عكٌلً

2009
2009
2009

دالٌا محمد علً
حسن الكنانً

2009
2009

2009
2010
2010
2010

أوراس ناجً حسن
سوسن طالب حنون
الهاللً
نور هاشم إسماعٌل
لمٌاء كاظم عبٌد
اللهٌبً

172
173

تحدٌد الظروؾ المثلى والتحري عن جٌن  MDR1لمرضى سرطان الدم النخاعً الحاد فً العراق
دراسة بعض العوامل اإلستعانة لدى عٌنة من مرضى إعتالل الشبكٌة السكري النمط الثانً

174
175

دراسة وراثٌة خلوٌة لمرضى إبٌضاض الدم الحاد والمزمن
تقٌٌم إستعمال الفطر() METARHIZIUM ANISOPLIAE METCHNIK OFF
 SOROKINكمبٌد إحٌائً فً بعض الجوانب الحٌاتٌة لخنفساء ذات الصدر
المنشاريORYZAEPHILUS SURINAMOMSl
تأثٌر المستخلص الزٌتً لثمار الزٌتون () Olea europaeaفً بعض المؤشرات الوراثٌة والجٌنٌة
فً الفئران البٌض
دراسة نوعًة للطحالب فً القناة الهضمٌة لبعض األسماك العراقٌة فً هوري الجباٌش وأبو زرك

178

تأثٌر كلورٌد المنؽنٌز فً التركٌب النسٌجً للمبٌض والخصوبة فً الفئران البٌض

179

تأثٌر كلورٌد المنؽنٌز فً بعض المظاهر النسٌجٌة الفسلجٌة للجهاز التكاثري الذكري للفئران

180

تأثٌر المستخلص المائً الحار الخام لبذور فول الصوٌا فً الخصوبة وبعض المعاٌٌر الفسلجٌة فً
أناث الفئران البٌض
دراسة المستخلصات الكٌمٌائٌة من الطحالب ضد بعض أنواع البكتٌرٌا والفطرٌات وأحد الخطوط
الخلوٌة السرطانٌة

182

دراسة بٌئٌة وتنوع الطحالب الملتصقة على بعض النباتات المائٌة فً هور الحوٌزة جنوب العراق

183

دراسة تأثٌر طرزمثلٌة الدنا فً تبٌر جٌن  MDR1فً مرض إبٌضاض الدم اللمفاوي الحاد

جنات شاوي
الحسانً
آسٌا فٌصل خلؾ

2010

184
185

دراسة بعض الجوانب المناعٌة والهورمونٌة للذكور العقٌمٌن
بعض التأثٌرات البكتٌرٌة والمناعٌة للمعزز الحٌاتً Lastobacillus,ssp.المعزول من األطفال
الرضع
متابعة التؽٌرات الكروموسومٌة وبعض التؽٌرات الجٌنٌة فً خط اورام

سحر منفً أخمد
أزهار جبار بوهان

2010
2010

اسماء عامر احمد
المختار

2010

187

السٌطرة اإلحٌائٌة لخنفساء اللوبٌاء الجنوبٌة Colloosobruchus
) maculalus(coleopteran:Bruchidaeبإستعمال الفطرMetarhizium
METARHIZIUM ANISOPLIAE METCHNIK OFF)sorokin
تأثٌر الماء المعامل مؽناطٌسٌا ُ فً بعض الجوانب الحٌاتٌة لنوعٌن من القشرٌات

مروة ثامر عبد
الستار

2011

189

دراسة بٌئٌة وتشخٌصٌة لألسماك الكارب اإلعتٌادٌة المصابة بالفطر Saprolegniaفً مزارع
المناهل والوحدة
التحري عن عنصر الرصاص فً نوعٌن من القواقع أرضً ومائً من منطقتً الكاظمٌة والكرادة
ببؽداد
الترابط المحتمل بٌن مستضدات خالٌا الدم البٌضاء البشرٌة الصنؾ األول وبعض المعالم المناعٌة
لدى المرضى المصابٌن بأورام الدماغ.
دراسة تأثٌر بعض العوامل البٌئٌة لسدة الكوت فً أحٌاء القاع لنهر دجلة

قطر الندى علً ؼانم
العبادي
رنا هادي حمٌد
الشمري
إٌمان ضٌاء حمدي
العبٌدي
سلوى ؼازي تركً

2011

193
194

تواجد بعض المعادن الثقٌلة فً سكان ومٌاه بكتٌرٌا األشرٌشٌا القولو تٌة فً األهوار العراقٌة.
تاثٌر المستخلص المائً والفٌنولً لؽالؾ ثمرة الموز  musa paradisiacaفً بعض خط الخالٌا
السرطانٌة فً الزجاج invitro

195

تأثٌر بكترٌا  aeromonas hydrophilaعلى التركٌب النسٌجً للجهاز الهضمً

176
177

181

186

188

190
191
192

بان نعمان عبادة
الكبٌسً
جمٌلة وثٌج عكٌلً
الركابً
أحالم شاكر حمود
الربٌعً
سحر فتاح محمود
الخطٌب
عذراء حسٌن علً
الجبوري
ؼٌداء حسٌن عبد
علً الربٌعً

روٌدا عبد الرحمن
جبار القرٌشً
محمد فاضل خضٌر
زٌنب عبد االمٌر
حسن

االء سعدي عبود

2010
2010
2010
2010

2010
2010
2010
2010
2010
2010

2010

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

196
197
198
199
200
201

فً ذكور الفئران البٌض
درا سة المسببات البكتٌرٌة لمرضى االسهال الحاد وحساسٌتها للمضادات الحٌاتٌة
دراسة شكلٌائٌة ونسٌجٌة للجهاز التكاثري النثوي لسمكة الشبوط barbusgrypus
 (1843) Hecelفً بؽداد
استخدام الطرق الجزٌئٌة فً الكشؾ عن جٌنات المقاومة للمضادات فً بكترٌا
التاٌفؤٌد salmonella typhi
تقٌم مقاومة بكترٌا التدرن  mycobacterium tubercolosisللمضادات الحٌوٌة
والتحري عن البكترٌا المرافقة فً المصابٌن
دراسة مناعٌة وفسلجٌة للنساء المصابات بداء الموقوسات
الوصؾ الشكالئً والتركٌب النسٌجً والمستدق للجهاز التكاثري الذكري لسمكة
الشبوط )barbus grypus (heekal ,1843

رنا علً حسن
افٌن رمضان
محسن العانً
ساهرة ٌاكوت
روٌح االسدي
سلوى ؼالً
بدٌوي
اسراء عبد الرزاق
عبد المالك
ٌاسمٌن جبار
نصٌؾ

2011
2011
2011
2011
2011
2011

