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تمارا عامر طه 1ً
 الزبيدي

( المنشط لدى المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي cتحديد عيارية بروتين )
 (الحاد والمزمنbنمط )

 2005 تربية-ديالى  مجهريةاحياء 

سندس عادل ناجي 2ً
 العزاوي

دراسة تأثير عسل النحل على البكتريا التي تلوث الحروق وإمكانية استخدامه في 
 العالج

 2005 تربية-ديالى  احياء مجهرية

عباس ياسين حسن 3ً
 المهداوي

التهاب دراسة تأثير مستخلص قشرة ثمار الرمان على البكتريا المعزولة من مرضى 
 اللوزتين في محافظة ديالى وبعض السمات المناعية لديهم

 2005 تربية-ديالى  احياء مجهرية

عدوية فاضل عباس 4ً
 الزبيدي

توزيع عيارية االضداد النوعية للسالمونيال في محافظة ديالى وتأثير بعض العوامل 
 عليها

 2005 تربية-ديالى  احياء مجهرية

ميساء تقي عبد 5ً
 الحسن 

 2005 تربية-ديالى  احياء مجهرية حدوث االصابات الفطرية الجلدية بين السكان في مدينة بعقوبة وضواحيها

والء نجم عبود السا 6ً
 مرائي

 2005 تربية-ديالى  احياء مجهرية ( في محافظة ديالىeدراسة وبائية مصلية عن التهاب الكبد الفيروسي نمط )

ايوب كاظم خميس 7ً
 العبيدي

 2006 تربية-ديالى  نبات في العراق Trigonella. Lدراسة تصنيفية مقارنة ألنواع جنس 

– Rutaالكشف عن منتجات االيض الثانوي والعناصر المعدنية في نبات السذاب) شيماء حاتم الصالحي8ً
Chalepnsis واستخالص زيته الطّيار ومدى تأثيره في بعض األنواع البكتيرية )

 المرضية

 2005 تربية-الى دي نبات

ضد العزالت  Quercusspدراسة الفعالية التثبيطية لمستخلص قلف نبات البلوط  مها علي عبد االمير9ً
 البكتيرية المرضية

 2005 تربية-ديالى  نبات

في انتاج الثمار والزيت في نباتي  تأثير إضافة تراكيز مختلفة من الحديد المخلبي نغم سعدون ابراهيم10ً
  prroselinumCrispum( والمعدنوس).Apiumgraveolens  Lالكرفس )

 2005 تربية-ديالى  نبات



L.) 

ضمياء ابراهيم علوان 11ً
 الجبوري

تأثير المستخلصات المائية لبعض النباتات في عيوشية طفيلي المتحولة الحالة للنسيج 
 في الزجاج

 2005 تربية-ديالى  علم الحيوان

سناء نجم عبد 12ً
 الحديدي

 Dipteraدراسة تصنيفية لبعض أنواع الحشرات عائلة ذباب اللحم)
,Sarcophagidaeفي محافظة ديالى ) 

 2005 تربية–ديالى  علم الحيوان

عمار احمد سلطان 13ً
 القره غلي

في  sesbaniasesban(L.)دراسة تأثير المستخلص المائي لبذور السيسبان
حيائية عثة درنات 

 :Lepidoptera(Zeller)(phthorimaeaOperculella)البطاطا
Gelechiidae 

 2005 تربية-ديالى  علم حيوان

رباب مجيد عبد 14ً
 الذهبي

 penicillium,trichoderma, andتأثير التلقيح بأنواع الفطريات 
aspergilusوتداخلها مع فطر المايكورايزاglomusmosseae  في نمو وانتاج

 نبات الباذنجان

 2006 تربية-ديالى  نبات

بروج محمد ارزوقي 15ً
 العبيدي

 2006 تربية-ديالى  احياء مجهرية ألتهاب األذن الوسطى البكتيري في محافظة ديالى

حيدر حميد متعب 16ً
 الحميداوي

 Shigellasppدراسة مصلية لبكتيريا 
 

 2001 تربية-ديالى  احياء مجهرية

رجاء عبد الرزاق 17ً
 العنبكي

الحيوي لبعض الفطريات الممرضة للنبات تحت تأثير الفورفورال على النشاط 
 ظرف المختبر

 2001 بنات-تربية -بغداد نبات

سيوف خومان  18ً
 علوان

عزل وتشخيص البكتريا الهوائية المسببة اللتهاب االذن الوسطى وحساسيتها لبعض 
 المضادات الحياتية في مدينة الديوانية

 2001 تربية-القادسية  احياء مجهرية

عبد الطيف صفاء 19ً
 المعيني

 2001 علوم-بغداد  احياء مجهرية استخالص وتوصيف اللكتينات من بعض المصا   در الميكروبية

عزل وتشخيص اإلحياء المجهرية من المرضى المصابين بالتدرن الرئوي  حسنين خليل ابراهيم20ً
 واإلصابات التنفسية االخرى

 2002 بابل علوم احياء مجهرية

 2002 تربية-البصرة انسجةوالتغيرات المرضية النسبية Fasciolaogiganticaمراحل نمو وتطوير طفيلي علي عبد الطيف عبد 21ً



 Lymnaeaauriculariaفي المضيف المتوسط  الحسن العلي

دراسة المسببات البكتيرية الهوائية والالهوائية لَحب الشباب ومقاومتها لمضادات  ياسمين حسن علي22ً
 ياة والمواد العالجية االخرىالح

 2001 علوم-بغداد  احياء مجهرية

بلقيس عبد علي عبد 23ً
 علوان الطرفي

عزل وتشخيص الفطريات واالحياء المجهرية االخرى المسببة اللتهاب االذن 
 الوسطى

 2002 علوم-بابل  احياء مجهرية

كريم شحل جياد 24ً
 الطائي

واالصحاء حول النبيت الطبيعي  دراسة مقارنة بين مرضى الربو التحسسي
 والبكتريا المسببة اللتهاب المسالك التنفسية العليا واستجابتها للمضادات الحيوية

-المستنصرية  علوم حياة أحياء مجهرية
 علوم

2000 

المعزولة من  proteusmirabilisتأثير البروتسين الخام المستخدم من البكتريا  حسن علي حسن25ً
 خمج االذن الوسطى على الخاليا المناعية

 

-المستنصرية  احياء مجهرية
 علوم

2001 

اريج احمد محمد دخل 26ً
 هللا

دراسة بعض األوجه المناعية عند المرضى االمصابين بالتهاب االنف االرجي في 
 العراق

 2004 علوم-بغداد  علوم حياة أحياء مجهرية

 2002 تربية-البصرة  احياء مجهرية االخماج الجرثومي في المصابين بالسرطان غزوان طالب نوري27ً

 2001 علوم-بابل علم الحيوان - APismellifera-Lدراسة االختالفات الفردية بين بعض طوائف نحل العسل جنان محمد عبيد28ً

علي حازم عبد الكريم 29ً
 المنصور

 1998 علوم-االنبار احياء مجهرية األزوتوبكتر في  ترب محافظة األنبارالتحري عن عزالت عالية الكفاءة لبكتريا 

االصابات بالطفيليات المعوية وبقمل الرأس لدى تالمذة  بعض المدارس االبتدائية  نغم ياسين البياتي30ً
 في مركز قضاء الخالص, محافظة ديالى

ابن –تربية –بغداد  علم حيوان )طفيليات(
 الهيثم

2000 

محمد حسين سناء 31ً
 العزي

-المستنصرية  احياء مجهرية دراسة الفيروس المضخم للخاليا عند مرضى الكبت المناعي
 علوم

2002 

احمد سالم كاظم 32ً
 الخفاجي

دراسة تأثير ليزر للقدرة الواطئة على الجراثيم الملوثة لجروح الحروق بإضافة 
 الُمحسسات الضوئية خارج الجسم

 2002 علوم-بغداد  احياء مجهرية

المعزولة من عينات سريرية  .Providencia sppدراسة إمراضية جراثيم  منتهى حمزة33ً
 محلية

 2002 علوم-بغداد  احياء مجهرية



هنادي سالم عبد 34ً
 الصاحب

ابن –تربية –بغداد  علم االنسجة تأثير عقار السيميتيدين في االعضاء التوالدية الذكرية للفأر األبيض
 الهيثم

2001 

مؤيد جاسم ياسر 35ً
 العماري

في بعض جوانب  .Artemisiaherbaalba Lتأثير مستخلصات نبات الشح 
 .Pierisrapad Lاألداء الحياتي لفراشة اللهانة

 2001 علوم-بابل  علم الحيوان

 فاضل عباس راضي36ً
 

 2002 علوم-بابل  احياء مجهرية التحري عن بعض انواع االصابات الفطرية االنتهازية لدى مرضى داء السكري

المعزولة من  SCrratiamarcesensدراسة بكتريولوجية وراثية على بكتريا  وميض منذر دانيل37ً
 مصادر سريرية وبيئية

 2002 علوم-بغداد  تقنيات احيائية

غريبة هرمز دانيال 38ً
 هرمز

تأثير مثبطات تصنيع البروتين السايكلوهكسيمايدوالكلورمفينيكول في تحمل نباتات 
 للبرودة  .Triticumaestivum Lالحنطة 

 2002 تربية-الموصل نبات

ابن –تربية –بغداد  تقنية حياتية استخالص وتنقية وتوصيف اليوريزمن بعض البذور المحلية حنان ياسين محسن39ً
 الهيثم

2001 

خالدة جليل ابراهيم 40ً
 القيسي

عزل وتشخيص بعض البكتريا الهوائية المسببة اللتهاب القدم عند المرضى 
 المصابين بداء السكري ودراسة التأثير الخلطي للمضادات الحيوية عليها

-المستنصرية  احياء مجهرية
 علوم

2002 

فاضل حسن علوان 41ً
 الدليمي

في اسماك الكارب  .Lernaeacyprinacea Lانتشار االصابة بالدودة الكالبية 
 والسيطرة عليها باستخدام بعض المستخلصات النباتية

 2001 علوم-بابل  علم حيوان

عقيل حسين علي 42ً
 العاصي

 Hovdeumvulgarelاستخدام مؤثرات الدنا في تحليل التنوع الوراثي للشعير 
 المزروع في العراق

 ابن–تربية –بغداد  هندسة وراثية-دكتوراه
 الهيثم

2002 

 Lmmundogical and cytological Methodsihediaghosis of منال عدنان حبيب43ً
human cytomegalovirus in fectyon in Iragi infants 

احياء –فلسفة –دكتوراه 
 مجهرية طبية

 2000 

 2002 طب-المستنصرية احياء مجهرية النعمانيةالتهاب المفاصل البروسيلي بين مرضى داء البروستات في مستشفى  نازك منصور حسن44ً

سحر عبد الوهاب 45ً
 حسن الشالجي

باستخدام المؤثرات  pseudomonasaeruginosaدراسة وبائية لبكتريا 
 البكتيرية التقليدية والتفاعل التضاعفي لسلسة الدنا

 2001 علوم-بغداد  احياء مجهرية مرضية

استخدام الدراسات المظهرية الوراثية والجزئية والكيميائية والفسلجية لمحاولة تتبع  ايمان ابراهيم  يعقوب46ً
 HordeumVulgareسلوك تحمل الملوحة في الهجن من التضريب بين الشعير 

ابن –تربية –بغداد  وراثة-نبات
 الهيثم

2001 



L. المحلي واألجنبي 

هادي علوان محمد 47ً
 الساعدي

الموصاللزراعة  امراض نبات العراق-بادرات الباميا في محافظة نينوىدراسة تعفن بذور وسقوط 
 والغابات

1988 

هارون حمد عليوي 48ً
 المزروعي

أثر انموذج برونر التعليمي  في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي للمفاهيم 
 الزراعية واستبقائها

 2005 تربية -ديالى طرائق تدريس

تاميم  خضير علوان 49ً
 العنبكي

تربية  -ديالى طرائق تدريس فاعلية انموذج كمب في تحصيل طالبات الصف االول متوسط في مادة العلوم العامة
 اساسية

2005 

اثر انموذج جانيه التعليمي  في تحصيل طالب الصف الخامس العلمي للمفاهيم  فائق ابراهيم50ً
 االحيائية واستبقائها

علوم -طرائق تدريس
 حياة

 2005 بيةتر -ديالى

حسام يوسف صالح 51ً
 الجبوري

اثر استراتيجية تطبيق المبادئ في التحصيل والتفكير العلمي لدى طالب الرابع العام 
 في مادة األحياء

علوم -طرائق تدريس
 حياة

 2004 تربية -ديالى

غسان حمدان جميل 52ً
 القيسي

أثرالتفعيل المناعي في الحد من إمراضيه طفيلي المشوكاتالحبيبية 
EchinococcusGranulosus في الفئران البيض 

 2006 تربية -ديالى علم الحيوان

ابتهال جاسم علي 53ً
 الغريري

 العراق –دراسة مصلية وبائية لداء المقوسات في محافظة ديالى 
 

 2007 تربية -ديالى علم الحيوان

حسن علوان صبا 54ً
 خضير

 Glomustrichodermaharzianuamتقويم فاعلية التعقيم بالتربة وفطري 
,mosseaوحامض الحيوميك على نمو الذرة الصفراءZeamays L. 

 2007 تربية -ديالى علم النبات

ايمان خلف مهدي 55ً
 العتبي

مية مدى اكتساب تالمذة الصف السادس االبتدائي في محافظة ديالى للمفاهيم العل
 وعالقتها باتجاهاتهم نحو مادة العلوم

علوم -طرائق تدريس
 عامة

تربية  -ديالى
 اساسية

2006 

حياد جمعة حميد علي 56ً
 المشهداني

وزيت الحبة السوادء في وظائف الكبد والتوثة في ذكور الجرذان  F2Aتأثير الموثبن
 البيض

 2007 تربية -ديالى علم الحيوان

 التكوين الجيني للكيس الغازي لسمكة النعوض ذكرى عطا ابراهيم57ً
Gambusigaffihisbairdandgirard 

 2007 تربية -ديالى علم حيوان

صبا جاسم جواد 58ً
 الزبيدي

 2007 تربية -ديالى احياء مجهرية في مدينة بعقوبة Aدراسة مصلية عن التهاب الكبد الفيروسي النمط 



صالح عباس زيدان 59ً
 التميمي

الملوحة والكالسيوم وأثره في نمو وتطور نبات  التداخل بين
 ( باستخدام المزرعة المائية.Triticumaestivum Lالحنطة)

 2007 تربية -ديالى فسلجة نبات

دراسة عوامل الفوعة والحساسية الدوائية في المكورات المعوية المعزولة من  زينب حسين مهدي60ً
 المرضى

 2007 تربية -ديالى احياء مجهرية

وآثارها في زيادة تحمل  s)Sorghumbiccolour(L)Menchتقسية بذور   اسيل كاظم  االنباري61ً
 النبات للجفاف

 2007 تربية -ديالى نبات

ديار صكبان علوان 62ً
 المهداوي

تقويم و.Nigellasatvisa Lالكشف عن الفطريات المرافقة لبذور الحبة السوداء 
 تأثيرها على النبات ومقاومتها احيائيا

 2008 تربية -ديالى نبات

بأمالح الكالسيوم وأثره في تحمل Tvitichmaestiralucتقسية بذور الحنطة  نور صباح ناجي63ً
 النباتات للملوحة

 2008 تربية -ديالى علم النبات

بين تالمذة المدارس االبتدائية في قضاء  Enterobiasisوبائية  داء الدبوسات جابر عودة كاظم64ً
 بعقوبة
 

 2007 تربية -ديالى طفيليات

رؤى علي خضير 65ً
 العزاوي

اثر استخدام انموذجريجيليوت في اكتساب المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف االول 
 المتوسط في مادة العلوم العامة

علوم -طرائق تدريس
 عامة

 2008 تربية -ديالى

ثائر سلمان طامي 66ً
 حميد العبيدي

االستقصاء الموجه في اكتساب المفاهيم العلمية لدى تالميذ اثر استخدام طريقة 
 الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم العامة

تربية  -ديالى العلوم-طرائق تدريس
 اساسية

2005 

اثر استخدام استراتيجيتي التعليم الفردي والتعليم الجمعي في تحصيل طالبات الصف  مروة سالم نوري67ً
 ادة العلوماألول المتوسط في م

تربية  -ديالى علوم-طرائق تدريس
 اساسية

2007 

تربية  -ديالى علوم-طرائق تدريس المفاهيم البيئية في كتب األحياء للمرحلة اإلعدادية دراسة في تحليل المستوى نور طالب عويد68ً
 اساسية

2008 

المعزولة من خمج األذن الوسطى  .Proteus sppفوعة بعض انواع المتقلبات  آفاق رشيد سلمان69ً
 في بعقوبة وضواحيها

 2008 تربية -ديالى احياء مجهرية

الدراسة التركيبية الدقيقة للتغايراتالتنكسية في خاليا كبد الجرذان المعاملة  لمى طه احمد  الطائي70ً
 AspergilluFlavusالمنتج من  B1بالفالتوكسين

 2001 جامعة صدام-علوم تقانة االحيائية



تأثير التغذية الورقية بمراحل نمو مختلفة في نمو وحاصل نبات الحنطة  ياسر زيدان خلف71ً
Tviticumaestiray 

 2008 تربية -ديالى نبات

لقاء حسن توفيق 72ً
 البيضاني

دراسة وصفية تحليلية للممارسات التدريسية عند مدرسي ومدرسات االحياء 
 وعالقتها ببعض المتغيرات

علوم -تدريسطرائق 
 حياة

ابن –تربية –بغداد 
 الهيثم

2002 

بديعة ابراهيم عبد 73ً
 الكريم  الصالحي

اثر استراتيجية كلوزماير في تحصيل طالبات الخامس العلمي لتعليم مادة االحياء 
 واتجاهاتهن العلمية

علوم -طرائق تدريس
 حياة

ابن –تربية –بغداد 
 الهيثم

2001 

هادي علوان محمد 74ً
 الساعديشكير 

تقويم كيميائي واحيائي لفعالية اليوريا في معالجة كبستي زهرة الشمس والقطن 
 B1الملوثة باالفالتوكسين

كلية –بغداد  وقاية نبات
 الزراعة

2004 

دراسة العوامل الفيزيائية والكيمياوية على التلوث الميكروبي لمياه الشرب في مدينة  فرح علي حميد75ً
 بعقوبة وضواحيها

التربية -ديالى ء مجهريةاحيا
 -الرازي

2009 

اسماء حسيب هويد 76ً
 الجوراني

محافظة  –االنتشار المصلي للضدات النوعية لفيروس الحصبة االلمانية في بعقوبة 
 ديالى

تربية  -ديالى احياء مجهرية
 الرازي

2008 

انعام جمعة عبدهللا 77ً
 الشمري

 2001 علوم-بغداد  علم االرض االطفال في العراقمعدنية وكيميائية  الحصى البولية لفئة 

في  Hemipteria;Lygaeidaeدراسة تصنيفية لبعض حشرات عائلة بق البذور  حياة كنعان عبد78ً
 العراق –بعض مناطق ديالى 

تربية  -ديالى علم حيوان
 الرازي

2009 

فاتن علي احمد 79ً
 الجلبي

 Serratiamarcescensتأثير المطفرات الكيميائية والفيزيائية على قابلية بكتريا 
 في انتاج انزيم االسباراجنيز

 
 احياء مجهرية

تربية  -ديالى
 العلوم الصرفة

2011 

اثر المجال المغناطيسي ومنظمات النمو النباتية في نموواستحثاث الكالس في نباتي  نور صبري ناصر80ً
 Citrus Lوالليمون الحامض) (Citrus ReticulataL.Burumfالاللنكي )

imon L. Burumf خارج الجسم الحي 

تربية  -ديالى علم نبات
 العلوم الصرفة

2012 

احمد فرحان فليح 81ً
 الحسن

تأثير مواعيد الزراعة والتسميد الفوسفاتي في صفات النمو والحاصل لثالثة اصناف 
 .Zea  mays Lمن الذرة الصفراء

تربية  -ديالى اتنب
 العلوم الصرفة

2012 

سهاد ياسين عبد علي 82ً
 الفيلي

تربية  -ديالى احياء مجهرية دراسة عن الملوثات الميكروبية لعدسات العيون الالصقة
 العلوم الصرفة

2012 



فاطمة كاظم ابراهيم 83ً
 المهداوي

تربية  -ديالى علم حيوان الفشل الكلويدراسة  العالقة بين مؤشرات الدم ووظائف الغدة الدرقية لدى مرضى 
 العلوم الصرفة

2012 

التأثير التضادي لبعض نباتات االدغال في نمو وحاصل ونوعية نبات اللوبياء  اسراء طاهر عصفور84ً
VignaUnguiculata L. 

تربية  -ديالى علم النبات
 العلوم الصرفة

2010 

احمد عيسى جعفر 85ً
 التميمي

تربية  -ديالى احياء مجهرية المقاومة لمضاد الفانكومايسين .staphylococcus sppدراسة وراثية لبكتريا 
 العلوم الصرفة

2012 

عصام احسان حمد 86ً
 العزاوي

دراسة تأثير المستخلصات المائية والكحولية ألوراق نبات 
على فاعلية انزيم الكولين استريز فيمصل دم  NicotianaTabacumالتبغ

 االنسان

-المستنصرية  نبات
 علوم

2005 

دراسة بعض التغيرات الفسلجية والوراثية لصفة تحمل الملوحة في بعض التراكيب  بالل فاضل زكريا87ً
 (.Triticum sppالوراثية  المنتجة من الحنطة)

التربية -ديالى  علم نبات
 الرازي

2011 

خلف نجم  عماد88ً
 العزاوي

استجابة نبات الشليك لألكثار, ونشوء الكالس,وانتاج بعض المركبات الطبية خارج 
 الجسم الحي

تربية  -ديالى علم نبات
 العلوم الصرفة

2012 

غيث لطفي عارف 89ً
 عبداللطيف العزاوي

 معهد-بغداد تقنيات احيائية التحري عن الذرة المحورة وراثياً في األسواق العراقية
 الهندسة الوراثية

2011 

90ًDhia 
JawadKadhim 

 AL-Qadhi 

Immunogenetic Study in Endometriosis Patients المستنصرية  دكتوراه وراثة صناعية-
 علوم

2011 

دراسة بعض الخصائص الفيزيوكيميائية والملوثات البكتيرية وحساسيتها لبعض  صالح سعود يعقوب91ً
 اآلبار في مدينة بعقوبة ضواحيهاالمضادات الحياتية لمياه 

التربية -ديالى  احياء مجهرية
 الرازي

2011 

ضياء جواد كاظم 92ً
 القاضي

ابن –تربية –بغداد  علم وراثة MusMusculusالتأثيرات الوراثية الخلوية لكوسيبول القطن
 الهيثم

1997 

مسح الديدان الطفيلية في القناة الهضمية لقطط مدينتي بغداد وكركوك : مع دراسة  يحيى جرجيس سلمان93ً
 iToxocaraCat(Schrank, 1788بايولوجية للدودة ) 

 1987 علوم-بغداد  علم حيوان

 1986 علوم-بغداد  احياء مجهريةالقابلية التطفيرية لبعض المشروبات الكحولية العراقية باستعمال النظام البكتيري سلمان عزيز عدوس 94ً



 والتبادل الكروماتيديالشقيقي الجبوري

عبد هللا حسين عبد هللا 95ً
 الجبوري

 1987 علوم-بغداد  علم حيوان التكوين الجنيني للكلية األمامية في سمكة الكارب

انتصار مهدي حمد 96ً
 الحسيني

تربية  -ديالى طفيليات-علم حيون  في مدينة بعقوبة Giardia Lambliaالتحري الجزيئي ومدى انتشار طفيلي 
 العلوم الصرفة

2012 

ضياء جواد كاظم 97ً
 القاضي

-المستنصرية  وراثة صناعية دراسة وراثية مناعية للمصابات بداء انتباذ بطانة الرحم
 علوم

2011 

صالح كاظم امويش 98ً
 الالمي

في صناعات االغذية في   القابلية التطفيرية لبعض منضمات الحموضة المستعملة
 العراق تجاه سالالت السالمونيال تيفيميوريوم

 1986 علوم-بغداد  احياء مجهرية

الحان محمد علوان 99ً
 الشمري

التداخل بين الملوحة والهرمونات النباتية وأثره في نمو نبات الحنطة وتكشفه 
Triticum – aestivuml- 

تربية  -ديالى نبات
 العلوم الصرفة

2012 

في مجمل استجابة الجرثومة  B446Rالتقييم الكمي للدور الذي يلعبه البالزميد عباس عبود فرحان100ً
Escherichia-coli ymel لألشعة فوق البنفسجية 

  علوم-بغداد  احياء مجهرية
1987 

رائد فيصل عويس 101ً
 مشربش

الناتج عن دراسة مناعية عن المرضى المصابين بالتهاب المجاري البولية المزمن 
عزالت جلدية من جرثومة االشيرشياكوالي ودراسة كيميائية حياتية على 

 الاللفاهيموليثرين

 1986 علوم-بغداد  احياء مجهرية

المستخلص من سالالت محلية  DNAدراسة عن الحامض النووي الديوكسيرايبوز لينة عبد الكريم االمير102ً
 النوع سيدومونسايروجينيزا

 1987 علوم-بغداد  احياء مجهرية

عبدالكريم عبدالرزاق 103ً
 القزاز

عالقة البالزميدات في المقاومة المتعددة لمضادات الحيوية واالشعة فوق البنفسجية 
 Pseudomonas aeruginosaفي بكتريا 

 1985 علوم-بغداد  احياء مجهرية

التربية -ديالى  علم حيوان محافظة ديالىاثر المقوسات الكوندية على اظطرابات الشخصية في  لمياء سعود عبود104ً
 الرازي

2011 

التربية -ديالى  احياء مجهرية دراسة بكتريولوجية ومناعة مقارنة بين مرضى الربو والمدخنين حلى احمد داود105ً
 العلوم الصرفة

2012 

 2005 بابل-العلوم  علوم حياة الحلةتنوع الطحالب وعالقتها ببعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لنهر  نهى فالح كاظم106ً



هناء فرحان عباس 107ً
 الفرطوسي

المعزولة محلياً  V.choleraeتحديد المحتوى الوراثي الكامل لضمات الكوليرا 
 (PFGE)باستخدام تقنية الترحيل الكهربائي النبضي 

علوم حياة )احياء 
 مجهرية(

 2008 بغداد-العلوم 

هدى ضامن 108ً
 عبدالجبار

التاثير الحيوي لبعض المستخلصات النباتية الجرجير والفجل والخس في حياتية 
 خنفساء اللولبية الجنوبية

 **** تكريت-تربية علوم حياة)حشرات(

هيام خالص عمفوص  109ً
 المسعود

تاثير بعض المستخلصات النباتية واالدوية في انزيم السستينبروتينز المقيد لطفيلي 
Entamoeba histolysis  / المعزول من حاالت االسهال في مدينة االسكندرية

 محافظة بابل

              علوم حياة
 )علم الطفيليات(

 2009 بغداد-العلوم 

ابتهال قاسم محمد 110ً
 دنبوس

 تقييم فاعلية مستخلصات الخام لنباتي الزعتر
Thymus vulgaris  والنعناعMenthapiperyta  والمضادات الحياتية ضد

 المعزولة من االنسان في محافظة ديالى .Candida sppانواع 

-التربية الرازي علوم حياة)نبات(
 ديالى

2011 

نهاد كامل شعالن 111ً
 الدليمي

مدى انتشار اضداد فايروس التهاب الكبد )ج( بين المرضى المصابين ببعض 
 ديالىاالمراض الجلدية غير المعدية في محافظة 

علوم حياة)أحياء 
 مجهرية(

التربية -ديالى
 -للعلوم الصرفة

2011 

لينا عبد االميرسلمان 112ً
 السعدي

المعزولة من  pseudomonas Aeruginosaدراسة بكتريولوجية لبكتريا
 مصادر سريرية مختلفة في مدينة بعقوبة وضواحيها

التربية -ديالى احياء مجهرية
 للعلوم الصرفة

2011 

رجاء محمد عبيد 113ً
 التميمي

أثر بعض منظمات النمو والمغذيات والمجال المغناطيسي في نشوء الكالس ومحتواه 
 ( L. Nigella sativaمن الهرمونات وبعض الزيوت لنبات الحبة السوداء )

 

التربية -ديالى علم النبات
 للعلوم الصرفة

2012 

احمد  هاشم ابراهيم 114ً
 الجوراني

التربية –ديالى  علم النبات البيئي بالرصاص والكاديوم في مدينة بعقوبة وضواحيهادراسة التلوث 
 للعلوم الصرفة

2012 

ايمان عباس علي نور 115ً
 هللا

المعزولة من اصابات   KlebsillaSppدراسة بكتريولوجية ووراثية لبكتريا.   
 مرضية مختلفة

التربية –ديالى  احياء مجهرية
 للعلوم الصرفة

2012 

بثينة محمد حمود 116ً
 الصميدعي

  zea.Mays.lتأثير مغنطة  البذور ومياه  الري على تحمل نبات الذرة الصفراء)
 ( للجفاف

التربية –ديالى  علم النبات
 للعلوم الصرفة

2012 

جنان محمد حمود 117ً
 الصميدعي

(لزيادة تحملهما .Triticumaestivum Lحض بذور صنفين من الحنطة )
 للملوحة

التربية –ديالى  النباتعلم 
 للعلوم الصرفة

2012 



ياسر موفق مهدي 118ً
 الكرطاني

المنتج من عزلة  B1المستخلصات النباتية لبعض االنواع النباتية في سم االفال تأثير
 AspergillusFlavusالفطر 

التربية –ديالى  علم النبات
 للعلوم الصرفة

2012 

التربية –ديالى  علم الحيوان البكتيري وبعض المؤشرات المناعية الدالة على شفائهاتلوث الجروح  شيماء محمد علوان119ً
 للعلوم الصرفة

2012 

التربية –ديالى  احياء مجهرية انتشار مرض السل المقاوم في محافظة ديالى انعام علي عبد عباس120ً
 للعلوم الصرفة

2012 

رشا كاظم حسون 121ً
 الدوري

التربية –ديالى  علم الحيوان مضادات االكسدة البالزمية لدى المدخنين االصحاءاثر التدخين على بعض 
 للعلوم الصرفة

2012 

محمد علي محمد 122ً
 البدري

دراسة العالقة بين مستوى هرمون اللبتين مع حاالت العقم لدى الرجال والنساء في 
 محافظة ديالى

التربية –ديالى  علم الحيوان
 للعلوم الصرفة

2012 

دراسة مقارنة لثالثة تقنيات في الكشف عن الفيروس العجلي من مرضى االسهال  انسام داود سلمان123ً
 والحيوانات الداجنة

التربية –ديالى  احياء مجهرية
 للعلوم الصرفة

2012 

عبد الستار منصور 124ً
 عبد الزهيري

التربية –ديالى  علم الحيوان طفيليات وبائية بعض الطفيليات المعوية بين االطفال في بعض اقضية محافظة ديالى
 للعلوم الصرفة

2013 

جنان خليل ابراهيم 125ً
 الدهلكي

التربية –ديالى  الفسلجة الحيوانية النوع الثاني -تأثير فرط االكسدة في بعض المؤشرات الحيوية لدى مرضى السكري
 للعلوم الصرفة

2013 

دينا عبد الرزاق عبد 126ً
 هللا

التركيب النسجي  للكلى  في نوعين من الفقريات العراقية الوصف الشكليائي و
 Hyla( والضفدع الشجيري)Passer Domesticusالعصفور المنزلي )

arb0rea) 

التربية –ديالى  علم الحيوان
 للعلوم الصرفة

2013 

زينب عبد محمد 127ً
 التميمي

التربية –ديالى  احياء مجهرية دراسة عن النبيت الطبيعي البكتيري المنتج لرائحة االبط والقدم
 للعلوم الصرفة

2013 

فيحاء محمد نجم 128ً
 الباوي
 

المعالجة الحيوية لبعض العناصر النزرة الملوثة ألصبعياتاسماكالكارب باستخدام 
Pseudomonas aeruginosa ًالمعزولة محليا 

التربية –ديالى  احياء مجهرية
 للعلوم الصرفة

2013 

 2013التربية –ديالى  احياء مجهريةتقييم عملية موت الخاليا المبرمج لدى المرضى المصابين بالتهابالكبد الفايروسينمط مروج علي فهد 129ً



 للعلوم الصرفة ب الراوي

تأثيرموعد الرش ونوع مستخلص  نبات الداتورة في فعالية انـزيمي اليــوريــز و  سارة منذر مبدر130ً
 Triticumaestivumالنــمـو والحاصل لنـبـات  الحـنطة  .البـــروتــيــزوصفات 

  L 

التربية –ديالى  علم النبات
 للعلوم الصرفة

2013 

التربية –ديالى  احياء مجهرية دور بكتريا الزوائفالزنجارية في المعالجة الحيوية لبقايا بعض المبيدات الحشرية انوار علي كاظم131ً
 للعلوم الصرفة

2013 

في نمو بعض أصول  والتسميد العضوي Trichodermasppتأثير التلقيح بفطر  فاضل مصلحمنعم  132ً
 الحمضيات

ديالى/ كلية  البستنة وهندسة الحدائق
 الزراعة

2013 

عبد الرحيم عاصي 133ً
 عبد

تأثير ملوحة مياه الري ومغنطتها والرش ببعض المواد المقاومة للشد الملحي في 
 في البيئة المحمية . CucumissativusLنمو وحاصل الخيار 

ديالى/ كلية  البستنة وهندسة الحدائق
 الزراعة

2013 

عمر غازي يحيى 134ً
 سعود

في نمو وحاصل ثالثة هجن  طرائق التربيةالعضوية و سمدةتأثير الرش ببعض اال
 في البيوت المحمية  .Cucumissativus Lمن الخيار

التربية –ديالى  البستنة وهندسة الحدائق
 للعلوم الصرفة

2013 

تفاعل انزيم البلمرة المتسلسل لكشف التنميط الجيني لفايروس المليساء  المعدية في  رغد ابراهيم كاظم135ً
 محافظة ديالى

التربية –ديالى  احياء مجهرية
 للعلوم الصرفة

2013 

شهد خليل ابراهيم 136ً
 القيسي

)السيلياك(عند االطفال في  صالحية الفحوص المصلية لمرض حساسية القمح
 محافظة ديالى

التربية –ديالى  احياء مجهرية
 للعلوم الصرفة

2013 

محمد ياسين محي 137ً
 الجبوري

دراسة تأثيرات فترات الري ألصناف من حنطة الخبز على بعض الصفات 
 المظهرية والفسلجية

التربية –ديالى  علم النبات
 للعلوم الصرفة

2013 

التربية –ديالى  علم نبات تأثير معامالت نقع بذور الحنطة ومدد الري في انبات ونمو حاصل الحنطة هاديتمارا صباح 138ً
 للعلوم الصرفة

2013 

تأثير مغنطة البذور ومياه الري العذبة والمالحة في انبات ونمو وحاصل نبات الذرة  مهند وهيب مهدي139ً
 الصفراء

 تربية -ديالى علم نبات
 الرازي

2011 

ابتهال حميد محسن 140ً
 العزي

الكشف عن اصابات التهاب الكبد الفيروسي نمط)ب( الخفي بواسطة تقنية تفاعل 
 البلمرة المتسلسل في محافظة ديالى

التربية –ديالى  احياء مجهرية
 للعلوم الصرفة

2012 

 2013التربية –ديالى  علم نبات Zygophyllaceae R.Brدراسة تصنيفية مقارنة لمراتب العائلتين غسان ردام عيدان 141ً



 للعلوم الصرفة في العراق  Nitrariaceae Lindleyو الطائي

فاطمة عامر عبد 142ً
 الجبار الجوهر

مقارنة بين فحص الودال وتقنية االليزا مع تقييم بعض الجوانب المناعية الخلطية 
 لمرضى التيفؤيد في محافظة ديالى

التربية –ديالى  احياء مجهرية
 للعلوم الصرفة

2013 

 أحمد ثامر حومد143ً
 

موعد التلقيح ومصدر  اللقاح في نسبة العقد و صفات الحاصل لنخلة  الموقع , تأثير
 .Phoenix dactylifera Lالتمر صنف أشرسي

كلية -ديالى  البستنة
 الزراعة

2013 

دعاء عدنان كاظم 144ً
 العتبى

المعوية المعزولة من صاالت مستشفى دراسة بكتريولوجية لبعض أنواع العائلة 
 الوالدة في مدينة بعقوبة

التربية –ديالى  احياء مجهرية
 للعلوم الصرفة

2013 

التربية –ديالى  علوم حياة /نبات تأثير المستخلصات النباتية على بعض العزالت البكتيرية المرضية غسان علوان فرحان145ً
 للعلوم الصرفة

2013 

 ميادة نزار جبار146ً
 مصلح الخفاجي

 دراسة بعض المعايير الدموية هرمونات الدرقية في
 دم النساء الحوامل

التربية –ديالى  علوم حياة/حيوان
 للعلوم الصرفة

2013 

زينة سامي راشد 147ً
 يوسف

تأثير حامض االرجنين ونترات الكالسيوم في بعض صفات النمو والحاصل  والقدرة 
 Lycopersiconesculentum Millالتخزينية لثمار الطماطة صنف كنز

كلية -ديالى  البستنة وهندسة الحدائق
 الزراعة

2013 

محمد سلمان محمد 148ً
 الجواري

ملوحة مياه الري والرش باألحماض االمينية )البرولين , االرجنين( في نمو تأثير 

 . SolanumtuberosumLوحاصل البطاطا 

كلية -ديالى  البستنة وهندسة الحدائق
 الزراعة

2013 

تحسين علي ابراهيم 149ً
 العبطان

خارج  0Nigella sativa Lانتاج الثايمول ومشتقاته في نبات الحبة السوداء 

 .وداخل الجسم الحي

التربية –ديالى  علوم حياة/علم نبات
 للعلوم الصرفة

2013 

وئام احمد علوان 150ً
 الدليمي

في نهر دجلة ضمن  مدينة دراسة بيئية للطحالب الملتصقة على النباتات المائية 

 بغداد/العراق

التربية –ديالى  علوم حياة/علم نبات
 للعلوم الصرفة

2013 

التربية  -ديالى علوم حياة/أحياء مجهريه دراسة تاثير البكتريا المختزلة للكبريت على الخرسانة المسلحة سجى محمد محسن151ً
 للعلوم الصرفة

2013 

 2103التربية  -ديالى علوم حياة/أحياء مجهريه زينب عامر حاتم 152ً



المعزولة  Streptococcus pyogenesدراسة بكتريولوجية و وراثية لبكتريا  التميمي
 هاب اللوزتين في مدينة المقداديةمن مرضى مصابين بالت

 للعلوم الصرفة

لؤي قاسم عبد الحميد 153ً
 الحميري

في قضاء بعقوبة / محافظة  دراسة مرض فقر الدم عوز الحديد لدى النساء الحوامل
 ديالى

التربية  -ديالى حيوان علوم حياة/علم
 للعلوم الصرفة

2012 

زينة عبد المنعم عبد 154ً
 الرزاق

لدي المرض  Interleukin 8دراسةالتغييرات في بعض مؤشرات الدم ومستوى
 و B المصابين بالتهاب الكبدالفيروسي للنمطين

ية الترب-ديالى  حيوان علوم حياة/علم
 للعلوم الصرفة

2013 

هند قادر طاهر 155ً
 النجار

 Aدراسة وراثية لمرضى نزف الدم الوراثي نوع 
 

التربية -ديالى  حيوان علوم حياة/علم
 للعلوم الصرفة

2013 

مروج محمد صناع 156ً
 العبيدي

التربية -ديالى حياة/أحياء مجهريهعلوم  المعزولة محليا Bacillus subtilisمعالجة الشقوق الكونكريتية باستخدام بكتريا 
 للعلوم الصرفة

2013 

مروة نظام الدين نجم 157ً
 الدين

التربية -ديالى علم الحيوان-علوم حياة تعديل مستويات الدهون الثالثية في مصل الدم واثره في تحسين مستويات سكر الدم
 للعلوم الصرفة

2013 

المستخلصات النباتية والمضادات الحياتية علىبعض الممرضات تقدير أثر بعض  رقية احمد الماشي158ً
 البكتيرية

التربية -ديالى نبات-علوم حياة
 للعلوم الصرفة

2013 

المحورات المناعية المعزولة من توثة العجل على الخاليا البيض المعزولة من  طالب عبد هللا حسين159ً
 فئران تعاني من مرض الوهن العضلي الوبيل

-مناعة-حياةعلوم 
 فلسفه-دكتوراه

تربية ابن –بغداد 
 الهيثم

1998 

لمى صالح  الدين 160ً
عبد القادر العبد 

 الواحد

تربية ابن –بغداد  مناعة-علوم حياة جرثومية ومناعية لمرضى التهاب اللوزتين في بغداد
 الهيثم

2001 

ندى مسلم علي 161ً
 العبيدي

في الفئران Glycyrrhizagalabra بعض التأثيرات المناعية لجذور نبات السوس
 Musmusculusالبيض

تربية ابن –بغداد  مناعة-علوم حياة
 الهيثم

2002 

زهراء حسين محمد 162ً
 قدوري

في Hibiscus Sabdariffa بعض التأثيرات المناعية لألوراق الكاسية للكجرات
 Musmusculusالفئران البيض

تربية ابن –بغداد  مناعة-علوم حياة
 الهيثم

2002 

نبا مطيع عبد اإلله 163ً
 الهيتي

دراسة التغيرات الدموية لدى مرضى اليرقان من حديثي الوالدة والعوامل المؤثرة 
 على ظهوره في محافظة االنبار

 2002 العلوم-االنبار مناعة-علوم حياة/



 2002 كلية العلوم-بغداد علوم حياة/أحياء مجهريه الذئب االحمراري دراسة االستجابة المناعية واألنواع العامة لفقر الدم لمرضى داء وحيد احمد زيدان164ً

دراسة مناعية لبكتريا السالمونيا المعزولة من مرضى حمى التيفوئيد في مدينة  عبد النبي جويد165ً
 الرمادي

 2003 علوم-االنبار علوم حياة/أحياء مجهريه

نور عبد الحليم عبد 166ً
 الرحمن المشهداني

 2005 العلوم-االنبار علم الحيوان-علوم حياة التغيرات الدموية والمناعية لمرضى الربو في مدينة الرماديدراسة لبعض 

المستخلص من بكتريا المكورات العقودية TSST-1دراسة مناعية على الذيفان احمد عبد هللا سالم167ً
 الذهبية المعزولة من االخماج الجلدية

علوم حياة/أحياء 
 مناعة-مجهريه

 2005 علوم-المستنصرية

ابتسام بداي حسان 168ً
 الكناني

في تعديل التاثيرات المناعية والوراثية لعقار االيتوبوسيد في E,CAدور الفيتامينات 
 Musmusculusالفار البيض

تربية ابن -بغداد علم الحيوان-علوم حياة
 الهيثم

2005 

ميس قاسم عبادي 169ً
 العامري

المناعية لمرضى االنسمام الدرقي مناعي المنشأ )داء جريف( دراسة بعض الجوانب 
 غير المعالجين

 2006 بنات-علوم-بغداد مناعة-علوم حياة

على بعض الخاليا  pseudomonas aeruginosa تأثير عديد سكرايد بكتريا  عبد هللا اكرم داود170ً
 المناعية للفار االبيض

 2006 علوم-المستنصرية علم حيوان-علوم حياة

فاطمة شهاب 171ً
 الناصري

تربية ابن  –بغداد  علم الطفيليات-علوم حياة دراسة حياتية ومناعية لتكون االكياس العدرية في الفئران البيض
 الهيثم

2006 

دراسة بعض الجوانب المناعية اللتهاب المهبل ببكتريا االشريشيا القولونية النوع  فلاير جميل عبد172ً
 االنسان واالرنبفي K1المصلي 

علوم حياة/أحياء 
 دكتوراه فلسفة-مجهريه

 2006 علوم-بابل

هالة عبد الحافظ عبد 173ً
 الرزاق الجبوري

عزل ودراسة بعض المواد الفعالة المنتجة  من قبل بعض أجناس بكتريا 
Myxobacteria والعوامل المؤثرة عليها 

علوم حياة/أحياء 
 دكتوراه فلسفة-مجهريه

-المستنصرية 
 علوم

2006 

صدام جبر حسين 174ً
 الحيدري

علوم حياة/أحياء  دراسة مناعية ومايكروبية لمرضى بعض أنماط االرجية تحت تأثير العالج المناعي
 مناعة)دكتوراه(-مجهريه

 2007 ابن الهيثم -بغداد

علي حيدر عبد 175ً
 الهادي الساكني

تحضير عدة تشخيصية للكشف عن العنقوديات الذهبية باستعمال 
TnaseوCoagulase وProtein A 

علوم حياة/أحياء 
 مجهريه)دكتوراه فلسفة(

-المستنصرية
 العلوم

2007 

ومثبطاتها في  MMP-2-9 التعبير السايتوبالزمي لالنزيمات المحللة للبروتين مي خليل اسماعيل176ً
في  Fas  Ligandورابطه النوعي Fasوتعبيرمستقبل الموتTimp-1-2النسيج 

 2007 علوم -بغداد علوم حياة/أحياء مجهريه



 سرطان الخاليا االنتقالية للمثانة البولية

نرجس عبد الرحمن  177ً
 عودة

 2008 علوم-المستنصرية علم حيوان–علوم حياة  عالقة الحركات الخلوية بالتهاب المعدة المزمن لدى عينة من المرضى العراقيين

ميادة حسين علي 178ً
 الموسوي

قياس المستوى المصلي  للكلوبيولينات المناعية وبعض التغيرات  الدمية للمرضى 
 ( بنوعيها الحادة والمزمنةUrticariaالمصابين بالشري  )

علوم حياة/أحياء 
 مناعة-مجهريه

 2009 علوم بنات-بغداد

انتخابمحسن عبد علي 179ً
 االسدي

( في التحليالت الوراثية Rutachalepensisتأثير مستخلص نبات السذب )
 الخلوية والمناعية في  الفئران البيض

 2009 علوم-المستنصرية حيوان-علوم حياة 

علوم حياة/أحياء  دراسة بعض الجوانب  المناعية والهرمونية للذكور العقيمين سحر منفي احمد180ً
 مناعة-مجهريه

 2010 بنات-علوم-بغداد

انتصار حسين علي  181ً
 الموسوي

 salvia  officinalis  )   استخالص وتنقية االبجنين من نيات الميرمية )
واختبار تاثيراته الوراثية قبل وبعد المعاملة بالمطفر رابع كلوريد الكاربون في 

 الفئران البيض

في الهندسة –علوم حياة
الوراثية والتقنيات 

 اإلحيائية

معهد -بغداد
الهندسة الوراثية 

والتقنيات اإلحيائية 
 للدراسات العليا

2010 

 2010 علوم-المستنصرية أحياء مجهرية-علوم حياة دراسة جوانب من االستجابة  المناعية لإلصابات الكلية عند األطفال إيمان عباس محسن182ً

هبه حسين عزيز 183ً
 الهويدي

تربية ابن   -بغداد علم الوراثة-علوم حياة الربو دراسة وراثية و إنزيمية لالناث المصابات بداء
 الهيثم

2011 

أسيل فخري خلف 184ً
 عبد هللا

المنظمة في مصول   Tوخلية Th17,Th2,Th1 دراسة الحركات الخلوية لخاليا
النساء ذوات اإلجهاض التلقائي المتكرر غير المعروف السبب والمصابات 

 بالمقوسات الكونيدية

علوم حياة/أحياء 
 مناعة-هريةمج

 2012 علوم بنات-بغداد

هبة صالح مهدي 185ً
 الشمري

 دراسة شكليائية ونسجية لكبد أفعى الماء العراقية
Natrixtessellatatessellata ( Khalaf , 1959 ) 

 

علوم الحياة / علم 
 الحيوان)علم النسج (

التربية -ديالى
 للعلوم الصرفة

2013 

فيصل موفق 186ً
 مزهرالمفرجي

نوع السماد في صفات نمو وحاصل الطماطة        تأثير 
(Lycopersecunesculantum Mill.وتقدير بعض المعالم الوراثية ) 

 2014 زراعة-ديالى بستنة وهندسة حدائق

 2014التربية -ديالى علوم حياة/أحياء مجهريةالمعزولة من اخماج سريرية  Proteus mirabilisدراسة بكتريولوجية لبكتريا إبراهيم عدنان محمود 187ً



 للعلوم الصرفة المقداديةمختلفة في مدينة  الرجب

أحمد ظاهر محمود 188ً
 الدليمي

لدى   C , D3 , Eتأثير الجهد ألتأكسدي على بعض المعايير الدموية وفيتامينات 
 مرضى كثرة الحمر

 

التربية -ديالى حيوانعلم –علوم حياة 
 للعلوم الصرفة

2014 

هاشم نسرين صبار  189
 المهداوي

التربية -ديالى نبات-علوم حياة  المراتب التصنيفية للنباتات البرية  من ذوات الفلقتين في منطقة الصدور /ديالى
 للعلوم الصرفة

2014 

غفران علي حسين  190
 العبيدي

استعمال التقانة الجزيئية في تشخيص التباين ا لوراثي  في تراكيب وراثية  من 
 للملوحةالحنطة  المتحملة 

 التربية-ديالى نبات-علوم حياة
 للعلوم الصرفة

2014 

رغد عبد الحمزة 191ً
 جوامير الشمري

و الحديد المخلبي في إكثار أصل األجاص ماريانا  BAتأثير 
Prunuscerasifera) xPrunusmunsonianaخارج الجسم الحي ) 

 2014 كلية الزراعة بستنة و هندسة الحدائق

192ً
ً

عبد أيمن  احمد 
 الكريم

 

أثر التغذية الورقية بالبوتاسيوم والحديد المخلبي في نمو وحاصل الذرة 
 (تحت نظام الري بالتنقيطmays L.Zeaالصفراء)

 التربية-ديالى علوم الحياة )نبات(
 للعلوم الصرفة

2014 

محمد سلمان كريم 193ً
 الزبيدي

 أصنافتأثير الكثافة النباتية ومستويات التسميد في نمو وحاصل 
 (.Helianthus annuusLمختلفة من نبات زهرة الشمس )

 التربية-ديالى علوم الحياة )نبات(
 للعلوم الصرفة

2014 

محمد خضير عباس 194ً
 النعيمي

 دراسة بكتريولوجية لبعض االجناس البكتيرية السالبة لصبغة غرام المقاومة
 البولية في محافظة ديالى.لمضادات البيتاالكتام والمعزولة من اخماج المجاري 

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

 التربية-ديالى
 للعلوم الصرفة

2014 

في عينة من 2,1دراسة مصلية النتشار اإلصابة بفايروس الحأل البسيط نمط  عمار طالب ناصر 195
 األشخاص في مدينة بعقوبة

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

 التربية-ديالى
 الصرفةللعلوم 

2014 



دراسة بعض المؤشرات المناعية لدى بعض المرضى المصابين بفيروس المليساء  رغد ياسين عويد 196
 المعدية في محافظة ديالى=

A Study of some Immunological Parameters in Some 
Patients with Molluscum Contagiosum in Diyala Province 

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

 التربية-ديالى
 للعلوم الصرفة

2014 

قاسم حسن رضا  197
 السعدي

 α1–MIPو  IP-10و 17A -ILو IL- 4قياس الحركيات الخلوية
 لألستجابة المناعية عند المصابين باللشمانيا الجلدية

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

 التربية-ديالى
 للعلوم الصرفة

2014 

األحياء  –علوم الحياة  دراسة عن البكتريا المختزلة للكبريت المعزولة من حاالت تسوس األسنان لقاء محمد خضير198ً
 المجهرية

 التربية-ديالى
 للعلوم الصرفة

2014 

 هديل احمد مهدي 199
 ألساعدي

 تأثير مواعيد الزراعة واألصناف في نمو وحاصل زهرة الشمس
 (Helianthus  annuus  L. ) 

النبات في علوم الحياة ) 
) 

 التربية-ديالى
 للعلوم الصرفة

2014 

 خمائل علي كريم200ً
 

تأثير إضافة الكالسيوم للتربة والرش بالبورون في صفات نمو وحاصل الحنطة 
Triticum aestivum L . 

 التربية-ديالى نبات –علوم الحياة 
 للعلوم الصرفة

2014 

الرة محمود شفيق 201ً
 السوره ميري

المعزولة من حاالت  E.coliدراسة االنماط المصلية وعوامل الضراوة لبكتريا 
 خمج المجاري البولية لدى النساء في محافظة ديالى

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

 التربية-ديالى
 للعلوم الصرفة

2014 

 احمد جاسم محمد202ً
 

الكلوي المزمن التفاعلي لدى مرضى العجز  C وظائف الغدة الدرقية وبروتين
 المستمرين على الديلزة الدموية ومرضى الزرع الكلوي

علم الحيوان / الفسلجة 
 الحيوانية

 

 التربية-ديالى
 للعلوم الصرفة

2014 

سيف علي محمد  203
 الحيالي
 

و  .Staphylococcus sppمقارنة وراثية و بكتريولوجية بين 

Streptococcus spp.  المقاومة لمضادات الــMacrolide  و المعزولة من

 إصابات سريرية مختلفة .

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

 

التربية -ديالى
 للعلوم الصرفة

2014 



مهند رشيد حسين 204ً
 الزبيدي

  Phoenixتقدير البعد الوراثي لبعض أصناف نخيل التمر العراقي)

Dactylifera L.( المزروعة في العراق باستعمال تقانة )RAPD) 

التربية -ديالى نبات-علوم حياة 
 للعلوم الصرفة

2014 

بتول  حسن هاشم   205
  Batoolالحسيني =

Hassan  
Hashem  Al 
Husseiny 

 دراسة مناعية وكيميائية حياتية للدم في مرضى االلتهاب الجلدي المتماحل)
Atopic  Dermatitis      )Immunological  and            =     

Biochemical  study  to Blood  in patients  with Atopic  
Dermatitis 

-المستنصرية علم الحيوان مناعة
 -علوم

1999 

فضل احمد سعيد  206
 الجشاعة

( Pseudomonas aeruginosaدراسة عالقة مقاومة عزالت بكتريا )
 للمضادات الحيوية  مع إنتاجها للبايوسين

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

-المستنصرية
 -علوم

2001 

زينة قاسم خليل  207
 الطائي

دور جرثومة السالمونيال  المنشأ الحيواني كمسبب لإلسهال في األطفال في محافظة 
 بغداد

 –علوم الطب البيطري 
 الصحة العامة

علوم الطب -بغداد
 البيطري

2002 

خديجة شعبان  208
 المزوري

ذات الرئة المكتسب من المجتمع لدى المصابين دراسة بكتيرية مصلية  لمسببات 
 باالنسداد الرئوي المزمن

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

-المستنصرية
 -علوم

2002 

محمد خماس عبد  209
 الكريم الالمي

تحضير األمصال المضادة  ودراسة بعض العوامل االمراضية  لبكتريا ايشيريشيا  
 ة من إسهال األطفال الرضعالقولون الممرضة لألمعاء والمعزول

-المستنصرية أحياء المجهرية
 -علوم

2002 

سوسن عبد عبد هللا  210
 العبيدي

دراسة االلتصاق والتوازن الدموي وعوامل الضراوة االخرى لبعض افراد العائلة 
 المعوية والزائفة  الزنجارية المسببة اللتهاب السبيل البولي

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

-المستنصرية
 -علوم

2002 

نعمان  داود صالح  211
 المشهداني

دراسة بعض االوجه المناعية عند المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الرثياني  
 وداء الذاب االحمراري

 -علوم الحياة-دكتوراه 
 المناعة-علم الحيوان 

-المستنصرية
 -علوم

2004 



مهند عبد االله  قاسم  212
 عيسى

المرضى المصابين بقرحة الفراش  وتأثير مستخلص نبات دراسة عن 
 (  على بعض البكتريا المسببة للخمج Thymbra  Spicataالزعتر)

-المستنصرية علم الحيوان -علوم الحياة
 -علوم

2004 

دراسة بعض الجوانب المناعية والوراثية للمرضى المصابين بالتهاب الكبد  أيسر عصام محمود 213
                    =  نمط)ج(أثناء عملية الغسل الكلويالفايروسي 

Immunological study  of Viral Hepatitis  C  patients at 
Hemodialysis Units 

أحياء   دكتوراه  فلسفة
 مجهريه فايروسات

 2005 علوم-بغداد 

 األسباب في ديالىبعض األوجه المرضية للمصابين بالحمى غير المعروفة  علي جبار عليوي 214
Certain Pathologigal Aspects  on fuo Patients  in diyala== 

أحياء -  دكتوراه  فلسفة
 مجهريه

-المستنصرية
 -علوم

2008 

ً
215ً

سوسن محمد عبد هللا 
 السورجي

العوامل المسببة لإلسهال لدى األطفال  في اربيل وتأثير بعض المستخلصات النباتية 
     Causative  Agents of Diarrhea  in== البكتيريةعلى العزالت 

Erbil Children  and the Effect of  some  Plant   Extracts on 
bacterial Isolates 

أحياء   دكتوراه  فلسفة
 مجهريه

 2009 ابن الهيثم –بغداد 

شيرين احمد سليمان 216ً
 دزه يى

 العالج على سرطان الثديدراسة مقارنة للتأثير المناعي لنظامين من 
=Comparative study  of  the  Immunological  Effects  of  

two  different medical  regimens on the breast  cancer 
 

فلسفة )أحياء مجهريه 
علم المناعة –طبية 

 السريري(

–جامعة هولير 
 كلية الطب

2009 

مثنى عبد القادر 217ً
 صالح المهداوي

تقنيات –فلسفة -دكتوراه وراثية خلوية بكتريولوجية  لمرضى سرطان القولون المستقيمدراسة 
 احيائية

 2007 بغداد علوم

مناعة -علوم حياة  =Eبعض التغيرات المناعية والهرمونية عند النساء ذوات  مقدمة االرتعاج= سعاد الماس براخاس218ً
 فلسفة -دكتوراه

 2010 علوم بنات–بغداد 

التحري عن الضدات النوعية للكارديولبين لدى المصابين بالعقم والنساء المتكررات  عدي حسينرفاه  219

 Eاإلجهاض في محافظة ديالى =

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

 

تربية -ديالى
 الرازي

2009 



الطبية  األحياء المجهرية Eتقدير بعض السايتوكاينات مع احد بروتينات الطور الحاد في مرضى الحروق= دلدار عمر صديق 220
 "المناعة السريرية"

-هولير الطبية
 الطب

2011 

واإلصابات الميكروبية في  70-بروتين الصدمة الحرارية–دور بعض السايتوكينات  هند مزهر موسى 221

 Eالمرضى العراقيين المصابين بأورام المثانة البولية=

االحياء المجهرية 
 فلسفة -دكتوراه -/مناعة

علوم –بغداد 
 البنات

2013 

محمد فرج شذر 222ً
 المرجاني

المعزولة   Serratia  Marcescenدراسة وراثية وبكتريولوجية على بكتريا 

  E.Coliمن مصادر سريرية  ودراسة امكانية نقل بعض صفات الضراوة من 

O157:h7 اليها 

األحياء  –علوم الحياة 
 -دكتوراه -المجهرية

 فلسفة
 

 2005 علوم-المستنصرية

 -علوم حياة دكتوراه تأثير األوزون في بعض األحياء المجهرية المسببة لالخماج الجلدية ندى صباح الشيخلي223ً
 -فلسفة 

 2006 علوم بنات-بغداد

قدس علي احمد 224ً
 العنبكي

 2002 علوم-المستنصرية حيوان-علوم حياة  Giardid  Lamblidدراسة بعض الجوانب المناعية والمرضية لإلصابة بطفيلي 

وعالقته ببعض المؤشرات المناعية  وشدة المرض لدى  IL-17التحري عن دور  رياض سعدون وهاب225ً

 المصابين  بالربو االرجي

-المستنصرية علوم حياة
 التربية األساسية

2013 

من مصادر مرضية مختلفة  Enterococcus Faecalisعزل وتشخيص  عباس ياسين حسن226ً

 ودراسة أمراضيتها في الفئران المختبرية

األحياء  –علوم الحياة 
 -دكتوراه -المجهرية

 فلسفة

 2012 تربية-تكريت

دراسة لبعض الجوانب  البكتريولوجية والمناعية لألطفال حديثي الوالدة المصابين  وسيم فائق محمد227ً

 بإنتان الدم في بغداد

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

 2012 علوم-المستنصرية



دراسة مقارنة لتأثير بعض المستخلصات النباتية وبعض األحماض الكاربوكسيلية  سعاد خليل إبراهيم228ً

 في البكتريا المسببة اللتهابات الحروق

األحياء المجهرية/بكتريا 
فلسفة  -مرضية دكتوراه

- 

تربية ابن  -بغداد
 الهيثم

2009 

حسون حمادي كريمة  229
 الشمري

مقارنة كفاءة الفحوصات الزرعية والمصلية في تشخيص بكتريا البروسيال للمرضى 

 في بعض المراكز الصحية في بغداد

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

 2001 علوم-المستنصرية

 حال ياسين كاظم 230
 

 التغيرات النسيجية في المشايم واالجنة المجهضةنتيجة االصابة
 IgGالمقوسات في النساءالمشخصة بقياس ال بداء

 

علوم الحياة / الحيوان ) 
 األنسجة (

التربية علوم -ديالى
 صرفة

2014 

حارث برع حسن  231
 علي األوسي

تقييم بعض المؤشرات المـناعية للتفاعالت األلتهابيـة المتـرافقـة مـع األصابة بطفيلي 
 األكيـاس المائية

علوم -فلسفة  -دكتوراه
 اةالحي

 علم الحيوان
 

التربية علوم -ديالى
 صرفة

2014 

دراسة لبعض الجوانب المناعية والوبائية للمشعرات المهبلية والمبيضة البيضاء  سهيلة نافع داروغة232ً

 ونيسيريا السيالن في محافظة

علم -فلسفة  -دكتوراه
 إحياء مجهرية-المناعة

 2005 ابن الهيثم-بغداد

سيناء مهدي شاكر 233ً
 الخفاجي

وتاثيرها  على Acinetobacter         Baumanniiدراسة عن كبسولة بكتريا 

 االستجابة المناعية

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

-المستنصرية 
 علوم

2006 

علي محمد نجاتي 234ً
 رؤوف

مقاومة االيشريكيا القولونية السريرية والبيئية للمضادات الحيوية وتحييد محتواها 

 الدنا البالزميديمن 

األحياء  –علوم الحياة 
 المجهرية

 2013 علوم-كركوك

التربيه -ديالى نبات-ماجستير  تاثير الرش بالبرولين واالرجنين في نمو وحاصل الباذنجان في الزراعة المحمية زينب نبيل ابراهيم 235
 للعلوم الصرفه

2014 



ساره علي محمد عبد  236
 الحياني
 

للنمو واإلكثار في Arizonaصنف  .Dahlia variabilis Lالداليااستجابة نبات 
 ظروف الحقل و خارج الجسم الحي

 2014 زراعه-ديالى بستنه -زراعه -ماجستير

بستنه وهندسه -ماجستير  تأثير الرش بحامض الهيوميك في تحمل بعض أصول الحمضيات لملوحة ماءالري نسرين محمد هذال 237
 حدائق

 2014 زراعه-ديالى

معد رشيد مطلك  238
 الزبيدي

تأثير بعضز الظروف البيئية على النظام الدفاعي المضاد للتأكسد خارج الخلوي لدى 
 المدخنين والعاملين في مجال اللحام واإلشعاع

علم - ماجستير
 حيوان/فسلجة حيوانية

التربيه -ديالى
 للعلوم الصرفه

2014 

تأثير التكييس و الرش باالثيفون و االنضاج في الصفات الكمية و النوعية لثمار  روى عبد حسن 239
 صنف الزهدي . Phoenix dactylifera Lنخلة التمر 

 2014 زراعه-ديالى بستنه

 عبدالستارعبدالجبار 240
 

تعيين بعض الظروف الزراعيه النتاج انزيم السليليز والكحول االثيلي من بعض 
 المعزوله من التربهانواع البكتريا 

علوم - ماجستير
 حياه/احياء مجهريه

التربيه -ديالى
 للعلوم الصرفه

2014 

 بشار حمد مطلك 241
 

فرط األكسدة وآثره على بعض المعايير الكيموحيوية لدى مرضى السكري النوع 
 الثاني وإرتفاع ضغط الدم

 علوم الحياة-ماجستير
 علم الحيوان

التربية علوم -ديالى
 صرفة

2015 

فراس نايف صالح  242
 العزاوي

من الناحيتين الفسلجية  ( Triticum aestivum L.) دراسة صنفين من الحنطة

 هوالتشريحية لتحمل الملوح

التربيه -ديالى نبات-ماجستير 
 للعلوم الصرفه

2014 

الملتحمه  دراسه مقارنه لبكتريا العيون لدى المصابين وغير المصابين بالتهاب محمد خليفة خضير 243
 التحسسي واستجابتها للمضادات الحيويه

 2000 علوم-مستنصريه  ماجستير -أحياء مجهرية

 -حيوان-علوم حياة ه وناقالته في محافظه بغداددراسه واقع داء الليشمانيا الجلدي وداد جمعة حميد علي 244
 ماجستير

 2002 علوم-بغداد



محمد خماس عبد  245
 الكريم

المضاده ودراسة المحتوى البالزميد لبكتريا ايشيريشيا القولون تحضير االمصال 
 الممرضه االمعاء المعزوله من اسهال االطفال الرضع

 2002 علوم-مستنصريه  ماجستير -علوم حياة

المعزوله من التهابات  pseudonasدراسه وراثيه جزيئيه عن مقاومه بكتريا  ساهرة نصيف مسلم 246
 الحيويهالحروق للمضادات 

 2000 علوم-مستنصريه  ماجستير أحياء مجهرية

عبد الوهاب بديوي  247
 حسين الكبيسي

  Entamoebaدراسه مناعيه وبائيه للمرضي المصابين باالميبا الحاله للنسج
histolytica 

حيوان -علوم حياه
 ماجستير

 2002 علوم-مستنصريه

 2008 طب-بغداد احياء مجهريه طبيه الجراحه في مستشفى بعقوبه العامااللتهابات المكتسبه في طابق  محمد احمد سلمان 248

مها عبد الجبار  249
 العبودي

المعزوله من streptococcusجزئيا من بكتريا streptolysinOعزل وتقنيه 
 االطفال ودراسه فعاليته

 2002 علوم-مستنصريه  ماجستير -علوم حياة

 Triticumالبوتاسي والشد الرطوبي في نمو وحاصل الحنطة )تاثير السماد  نور سالم لطيف 250
aestivum L.) 

نبات  -علوم حياة
  ماجستير

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

حسام هاشم محمد  251
 العزاوي

ومستويات ALP و  AST , ALTتأثير تدخين السكائر على فعالية إنزيمات 
 الشوارد في مصل دم المدخنين

/الفسلجة علم الحيوان 
 ماجستير-الحيوانية

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

منى حميد أحمد 252ً
 العزاوي

علم الحيوان )علم  دراسة التغايرات النسجية والمناعية لمرضى اللشمانيا الجلدية في محافظة ديالى
 الطفيليات(ماجستير

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

تأثيرالملوحة في نمو ونشاط بكتريا األزوتوباكتر وأثرهما في نمو نبات الحنطة  آية خالد كريم 253

Triticum aestivum L. 

نبات  -علوم حياة
  ماجستير

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 



رنا صالح مهدي  254
 الزبيدي

خصائص المطثيات الجرثومية والسمية وعالقتها بتناول المضادات الحيوية  في 

 بتول التعليمي في مدينة بعقوبةمستشفى ال

تربية للعلوم -ديالى  ماجستير أحياء مجهرية
 الصرفة

2015 

 دور بعض الحركيات الخلويه واضداد الكاليكان لدى مرضى االمعاء االلتهابي مها فالح نزال صخي255ً
 

 / مناعة علوم حياة
 

بغداد التربية 
للعلوم الصرفة 

 )ابن الهيثم

2014 

ً
256ً

عباس نضال ياسر 
 الغركان

.الربيعية zea mays Lتأثير طريقة الزراعة  بالشتل لصنفين من الذرة الصفراء 

 تحت نظام الري بالتنقيط

نبات  -علوم حياة
 ماجستير 

التربية -ديالى
-للعلوم الصرفة 

 نبات

2015 

عراقيين مع بعض انتشار األجسام المضادة اللولبية  في بعض عينات دم للمتبرعين  انس وسام مالك257ً
 التقييمات المناعية

تربية للعلوم -ديالى  ماجستير أحياء مجهرية
 الصرفة

2015 

هشام هاشم صالح 258ً
 الزبيدي

اإلضافة األرضية والتغذية الورقية بالبوتاسيوم في بعض صفات النمو  تأثير
 .(.Zea mays L)والحاصل للذرة الصفراء 

تربية للعلوم -ديالى  ماجستيرنبات 
 الصرفة

2015 

 مناعة–علوم حياة  تقييم بعض المؤشرات الكيموحيوية و المناعية في النساء الحوامل محمد حسين علوان259ً
 ماجستير

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

صبا صبحي خميس 260ً
 ُجنيد

 2015 الزراعة-ديالى وهندسة الحدائق(البستنة  تأثير نوع السماد في صفات النمو الخضري والحاصل في ثالث هجن من القرنابيط

رســـــل مهــدي 261ً
 صالـــــح

تأثير األسمدة العضـوية والتلقيح الحيـوي بالمايكورايزا في نمـو وتزهير نبات 
 الكـالديولس

 2015 الزراعة-ديالى البستنة وهندسة الحدائق(

 إنتاج و نمو في الهيومك بحامضالتسميد  و الجبرلين و اإلرتباع تأثير نشوان  عبد الحميد262ً
 اللهانة

 2015 الزراعة-ديالى البستنة وهندسة الحدائق(



ريم قاسم محمد 263ً
 الحديدي

دراسة بعض المؤشرات المناعية لدى بعض المرضى المصابين بداء السكري النوع 
 الثاني في محافظة ديالى

احياء –علوم حياة 
 ماجستير مجهرية

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

مريم ماجد محمد  264ً
 النصراوي

على مستويات مضادات  Hydatid Cysts تاثير االصابة باالكياس المائية 
 االكسدة في مصول المصابين

 -علم حيوان–علوم حياة 
 ماجستير طفيليات

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

بالجبرلين وكلوريد البوتاسيوم وحامض االسكوربيك تأثير نقع البذور قبل الزراعة  رغد حسين عبود265ً
 في صفات نمو وحاصل الذرة البيضاء
Sorghum bicolor(L.)moench 

جامعة ديالى ماجستير 
 نبات –في علوم الحياة 

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

أيمن إبراهيم محمد 266ً
 الجبوري

 Vigna) لبعض أصناف اللوبياصفات النمو والحاصل في تأثير التسميد البوتاسي 
unguiculata L.) البعد الوراثي باستخدام تقنية الرابد دراسةو 

 البستنة وهندسة الحدائق
 

كلية -ديالى
 الزراعة

2015 

اسراء عبد القادر عبد 267ً
 الوهاب

مقارنة بين تقنية الفحص الشريطي السريع وتقنية االليزا و تفاعل البلمرة المتسلسل 
 االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي ) ج (في تشخيص 

 -علم حيوان–علوم حياة 
 ماجستي

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

نور غسان كاظم 268ً
 الدليمي

 البدانة عامل خطورة لإلصابة بأمراض القلب التاجية
 

 -علم حيوان–علوم حياة 
 ماجستير

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

 -علم حيوان–علوم حياة  القيم الكيميائية الحيوية في مصل الدم للمدخنين االصحاء بعض تأثير التدخين على انفال كاظم عبد269ً
 ماجستير

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

 عبدالقادر يحيى حمد270ً
 العزاوي

انتــشـار إصـابــات الفـيـروس الـعـجـلـي والمسببات الجرثومية والطفيلية األخرى 
 في مدينة بعقوبةلإلسهال 

احياء –علوم حياة 
 ماجستير -مجهرية

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 



تأثير المستخلصات المائية والكحولية لنباتات ليمون بصرة والرمان والبلوط على  نور جبار احمد علي271ً
 البكتريا المسببة لإلسهال

 -نبات–علوم حياة 
 ماجستير

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

احياء –علوم حياة  بعض المؤشرات المناعية عند مرضى الحروق في مدينة بعقوبة عبد هللا خزعل محسن272ً
 ماجستير -مجهرية

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

سرمد قاسم محمد 273ً
 التميمي

احياء –علوم حياة  متالزمة األبنية المريضة بين الحضر والريف: دراسة مقارنة
 ماجستير -مجهرية

تربية للعلوم -ديالى
 الصرفة

2015 

ودراسة تأثيرها في بعض   Bacillus thuringiensisالبكتيريا  عزل وتشخيص ادريس صالح خليل274ً
 (    Diptera : Tephritidaeالمقاييس الحياتية لذبابة ثمار القرعيات )

Dacus ciliatus 

احياء –علوم حياة 
 ماجستير -مجهرية

للعلوم تربية -ديالى
 الصرفة

2015 

محمد قاسم بالسم 275ً
 الخيالني

تقييم الفعالية المضادة لألكسدة والمضادة لحيوية االطوار المختلفة لذبابة المنزل 
Musca domestica L.  للمستخلص المائي لمخلفات العنبVitis vinifera 

L. 

تربية للعلوم -ديالى علم الحيوان / الطفيليات
 الصرفة

2015 

صفا ماجد محمد 276ً
 الباجالني

التحري عن جينات المقاومة لمضادات البيتاالكتام واسعة الطيف في بكتريا 
Acinetobacter baumannii المعزولة من مصادر سريرية 

 2015 جامعة ديالى االحياء المجهرية

 هدى نافع كريم277ً
 

دور الجبرلين و السالساليك و البوتاسيوم في تقليل التاثيرات الضارة لملوحة التربة  
 .Triticum aestivum Lفي صنفين من الحنطة الناعمة 

 اختصاص نبات
 

 2015 جامعة ديالى

ريا خليل ابراهيم 278ً
 القيسي

 2015 جامعة ديالى األحياء المجهرية دراسة بكتريولوجية لبعض مسببات االسهال لدى االطفال



عمار صباح غني 279ً
 كاظم الدايني

 L.Walpتأثير الصنف وفترات الري والكثافة النباتية في نمووحاصل اللوبيا    
Vigna unguiculata 

 -كلية الزراعة البستنة وهندسة الحدائق
 جامعة ديالى

2015 

أُسامة غازي إسماعيل 280ً
 الّزهيري

المستخلصات النباتية مع عدد من    المضادات الحياتية مقارنة تأثير أنواع وتراكيز 
 على البكتريا المسببة اللتهاب اللثة

 2015 جامعة ديالى علوم الحياة)النبات(

وضاح عبد الجبار 281ً
 محمد الفدعم

 Allium sativumتأثير األوساط الزراعية والكثافة النباتية في نمو وانتاج الثوم 
L 

 2016 جامعة ديالى البستنة وهندسة الحدائق

غزوان مهدي جعفر 282ً
 الربيعي

دراسة بايوكيميائية لمكونات االكياس العدرية المستأصلة من األغنام واألبقار في 
 محافظة ديالى

 2015 جامعة ديالى علم الحيوان

حنان رحيم حسوني 283ً
 الخشالي

بالمشعرات تأثير االصابات المجهرية المهبلية وبعض الهرمونات على االصابة 
 محافظة ديالى –المهبلية عند النساء في بعقوبة 

 2015 جامعة ديالى علم الحيوان

إيمان سلمان خميس 284ً
 محمود

جامعة ديالى /  علم الحيوان العالقة المحتملة بين مرض االكياس المائية وسرطان الكبد والرئتين
 التربية 

2015 

ورقاء خليل ابراهيم 285ً
 العزي

 المعاملة بتراكيز الكولشيسين في نمو و تزهير صنفين من القرنفلتأثير 
Dianthus  caryophyllus L. 

جامعة ديالى /  البستنة وهندسةالحدائق
 الزراعة 

2015 

علي جليل إبراهيم 286ً
 الفّياض

 العالقة بين وزن الجسم و بعض الصفات التناسلية ومعايير الدم
 للكباش العواسي التركي

جامعة ديالى /  الحيوانيةالثروة 
 الزراعة 

2016 

فاطمة عمران يوسف 287ً
 جاسم

 البكتريا انواع بعض على النباتات وبعض العكبر مستخلصات تأثير
 

ديالى /  جامعة النبات/ الحياة علوم
 التربية 

2015 



التربية في نمو وحاصل تأثير التركيب الوراثي والماء المعالج مغناطيسياً وطريقة  رموش حقي اسماعيل288ً
 البطيخ في الزراعة المحمية

جامعة ديالى /  البستنة وهندسة الحدائق
 الزراعة 

2016 

رهام إبراهيم خليل 289ً
 إسماعيل

تأثير بعض المعامالت الكيميائية وطرائق التجفيف والخزن في الصفات النوعية 
 لثمار المشمش صنف زاغنيا

 البستنة وهندسة الحدائق
 

/  الىجامعة دي
 الزراعة 

2016 

والفيبرينوجين كدليل على   6عالي الحساسية , االنترلوكين  C–البروتين التفاعلي  فـــرح حـقي عـــزت290ً
 امراض القلب التاجية

/  ديالى جامعة علم الحيوان
 التربية 

2015 

محمد حاتم رشيد 291ً
 التميمي

 .Allium cepa Lتأثير التركيب الوراثي واالرتباع في نمو وحاصل بذور البصل 
 وتحديد البعد الوراثي للتراكيب الوراثية باستخدام البصمة الوراثية

 البستنة وهندسة الحدائق
 

/  جامعة ديالى
 الزراعة 

2016 

تطعيم ونمو بعض اصناف تأثير المخصبات الحيوية وموعد التطعيم في نجاح  محمد عبدهللا مهجهج292ً
 المشمش

جامعة ديالى /  البستنة وهندسة الحدائق
 التربية 

2016 

حنين ثائر هادي 293ً
 الزهيري

جامعة ديالى /  البستنة وهندسة الحدائق تأثير التسميد العضوي والكثافة النباتية في نمو وحاصل القرنبيط
 الزراعة 

2016 

رغــدة صفاء الدين 294ً
 الخالدياحمد حمدي 

تأثير إفرازات ومخلفات جذور بعض المحاصيل الصيفية في إنبات ونمو وحاصل 
 .Triticum aestivum Lحنطة الخبز 

/  جامعة ديالى علوم الحياة/النبات
 التربية 

2016 

 Helianthus annuus تأثير حامض الهيومك والحديد المخلبي في نمو هبه محمود احمد295ً
L.  وحاصل زهرة الشمس 

 

علوم الحياة 
 النبات

 

/  جامعة ديالى 
 التربية 

2016 

 عالي الحساسية منبئ لوفيات C -البروتين التفاعلي  ايمان عدنان مزهر296ً
 مرضى الغسيل الدموي

علوم حياة فرع 
 الحيوان

جامعة ديالى /     
 التربية

 

2016 



محمد احمد علي 297ً
 حسين

والقــــرفـــــة Pimpinella  anisumتـــأثــير اضــــافة  اليــانسـون 
Cinnamomum verum  في معايير النمو والصفات الفسلجية لعالئق

 .Cyprinus carpio Lأسماك الكــارب الشــائـع 

/  جامعة ديالى  الثروة الحيوانية
 الزراعة 

2016 

تمارا حسين علي  298
 السامرائي

الصفات االنتاجية والتناسلية لالغنام دراسة التاثيرات الوراثية والبيئية في بعض 
 العواسي التركي والمحلي

 2016 جامعة ديالى   االنتاج الحيواني

شهد نزار مصطفى 299ً
 العزي

/  جامعة ديالى األحياء المجهرية دراسة متالزمة األبنية المريضة في مدينة بعقوبة
 التربية

2016 

المختزلة للكبريت من االمعاء الغليظة للمرضى الراقدين عزل وتشخيص البكتريا  عبير يونس محمد300ً
 في مستشفى الخالص العام

/  جامعة ديالى   األحياء المجهرية
 التربية

2016 

 دراسة األداء اإلنتاجي لثالثة عروق من السمان الياباني خالل علي رافع عبد الستار 301
 فصلي الخريف والربيع في العراق

 

 2016 جامعة ديالى علوم االنتاج الحيواني

مدين عبد المهدي 302ً
 حسين التميمي

 Pseudomonasالفعالية ضد الميكروبية للبايوسيانين المنتج من   بكتريا
aeruginosa                               ًالمعزولة محليا 

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية

منى عصام عدنان  303
 العزاوي

والكثافة النباتية في نمو وحاصل البطاطاتأثير سماد الدواجن   Solanum 
tuberosum L 

 2016 جامعة ديالى البستنة وهندسة الحدائق 

مصـطـفى عـطـا  304
 حـمـدي

  أنبات بذور الكيوي ونمو الشتالت واقلمتها في ظروف   
 الحقل وبالزراعة النسيجية

علوم البستنة وهندسة 
 الحدائق 

 2016 جامعة ديالى

علي عباس عبود  305
 الدليمي

دراسة لبعض المؤشرات المناعية لمرضى الجلطات القلبية والمصابين بفايروس 
 المضخم للخاليا في محافظة ديالى

 2016  جامعة ديالى األحياء المجهرية

ســـارة سعـــــد  306
 عبدهللا

 استعمال ومشروعية االجنة الفائضة من عمليات الحقن المجهري بوصفها خزيناً 
 للخاليا الجذعية

 2016  جامعة ديالى علم الحيوان



باسم يوسف جميل  307
 الــمشاري

إستجابة شتالت البرتقال أبوسرة والليمون الحامض المحلي للرش بالمحلول المغذي 
Green planet  والسايتوكاينينCPPU  

 2016 جامعة ديالى البستنة وهندسة الحدائق

حسين محمد بريسم 308ً
 التميمي

دراسة العالقة الوراثية الجزيئية والكمية بين ثالثة مجتمعات سكانية لذبابة الدودة 
  Villeneuve, 1914Chrysomya bezzianaالحلزونية للعالم القديم   

(Diptera:Calliphoridae ) 
 في  العراق+

 2016 جامعة ديالى علم الحيوان

على نمو    Lactobacillus  acidophilusتأثير المعزز الحيوي لبكتريا      فاتن صالح مهدي309ً
 المعزولة محلياً والمشـخصــة مناعياً    Helicobacter  pyloriبكتريا 

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية

رقاد فيصل علي 310ً
 البياتي

استخدام الخليط الحيوي التآزري العراقي مع مستويات مختلفة من مسحوق السماق 
Rhus coriaria محفزاً للصفات االنتاجية لدجاج البيض لوهمان البني 

 اإلنتاج الحيواني
 

 2016 جامعة ديالى

عالء ياسين طه 311ً
 الخزرجي

 Iraqi Probioticتأثير االضافة المفردة والمتداخلة للمعزز الحيوي العراقي 
 الى العليقة في االداء االنتاجي للدجاج البياض Citric Acidوحامض الستريك 

 2016 جامعة ديالى اإلنتاج الحيواني

 2016 جامعة ديالى الفسلجة الحيوانية البدانة عامل خطورة في حدوث امراض القلب و االوعية الدموية  االء سهام عبد الرزاق 312ً

                             Staphylococcus sppالتأثير الخلطي للمضادات الحيوية على بكتريا    جياد أسماء أحمد313ً
 المعزولة من أخماج سريرية مختلفة   

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية

محمد عادل حسن 314ً
 الزهيري

في األداء  تأثير إضافة حامض الالكتيك وحامض الخليك إلى عليقة الدجاج البياض
 اإلنتاجي وإعداد بكتريا النبيت المعوي 

 2016 جامعة ديالى اإلنتاج الحيواني  

, أألول الفا و 2, 6  10العالقة بين عامل النخر الورمي الفا والبين ابيضاضي مالك هادي قدوري315ً
 بعض القيم الكيموحيوية لدى مرضى سرطان الكبد 

 2016 جامعة ديالى فسلجة حيوانية

زويدة كاظم خضير 316ً
 الخالدي

دراسة بكتريولوجية لبعض أجناس البكتريا السالبة لملون غرام المعزولة من أخماج 
 المهبل

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية



مالك فاضل مهدي 317ً
 الدليمي

 تقييم  بعض المؤشرات المناعية لدى المرضى المصابين بمتالزمة تهيج القولون
 محافظة ديالىالعصبي في 

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية

أمجد شاكر حمود 318ً
 الباوي

تأثير مواعيد الزراعة والتغذية الورقية بحامض الهيوميك والحديد المخلبي في نمو 
 .(  الباقالءVicia faba Lوإنتاج نبات   )

 2016 جامعة ديالى علوم الحياة / النبات

فاطمة يوسف ماطر 319ً
 الدليمي

الفعالية البيولوجية للمستخلصات المائية والكحولية لنباتي البابونج والحلبة ضد 
 البكتريا المعزولة من مصادر سريرية مختلفة   

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية

  تأثير اضافة حامض الهيوميك والتسميد الورقي بالبوتاسيوم عدي صالح مهدي320ً
  الصفراءفي نمو وحاصل نبات الذرة 

علوم الحياة                
 ) النبات (

 2016 جامعة ديالى

سعد علي حسين  321
 العكابي

( NPK)تأثير التسميد االرضي والتغذية الورقية بسماد ال 
 في نمو وحاصل نبات الذرة الصفراء 

علوم الحياة               
 ) النبات (

 2016 جامعة ديالى

محمـد علي حسيـن 322ً
 العزاوي

والهوموسستين بأمـراض القلــب   Cعالقـة الفيبـرينوجين , البروتيـن التـفاعلي 
 الوعــائي

 2016  جامعة ديالى علم الحيوان

دراسة بعض التغيرات المناعية والفسلجية والهرمونية والكيموحيوية  خالل مراحل  إيناس سعد صبيح323ً
 في محافظة ديالىالحمل الثالثة لعينة من النساء الحوامل 

 2016  جامعة ديالى علم الحيوان

شهد عبد الجبار محمد 324ً
 فدعم

 2016   جامعة ديالى علم الحيوان تحديد االنتشار المصلي لداء المقوسات بين  مرضى السرطان

دراسة بعض المؤشرات الوراثية الجزيئية والفسلجية لمرضى الثالسيميا في محافظة  نور عويد عودة325ً
 ديالى

 2016   جامعة ديالى علم الحيوان

ياسر ياسين خضير  326
 البياتي

تأثير التظليل والرش بحامض السالسليك في نمو وحاصل الطماطة باستخدام طريقة 
 التربية العمودية 

 2016 جامعة ديالى البستنة وهندسة الحدائق

بالكولسيشين الحداث التغايرات الوراثية استجابة بعض اصناف البطاطا للمعاملة  زينب حسن أكرم  327
 واثره في نمو وحاصل النبات.

 2016 جامعة ديالى العلوم الزراعية



مالح نورالدين   328
 عيسى 

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية دراسة مقارنة لبعض الممرضات البكتيرية السريرية والبيئية 

مقارنة طريقتي النشر والطمر في إنتاج ستيرويد الوذونواليد في المعلقات   بتول محمد علوان 329
 .Withania somnifera Lالخلوية   لنبات الوذانيا 

 2016 جامعة ديالى علوم حياة / نبات

 ســــارة مطشـر حاتـم 330ً
 

في  Physalinأألكثار ألدقيق وأستحثاث ألكالس والكشف عن مركب 
 .Physalis angulata Lنبات كرز أألرض 

جامعة ديالى /  علوم حياة / نبات
 التربية 

2016 

تأثير التضريب التبادلي بين ثالثة عروق من السمان الياباني على بعض الصفات  إســراء عبــود حسيـن331ً
 االنتاجية والفسلجية 

 االنتاج الحيواني   
 

جامعة ديالى / 
 الزراعة

2017 

عصام هادي رشيد 332ً
 الدايني                                                         

 Toxoplasmaدراسة مصلية لمدى انتشار اإلصابة بطفيلي المقوسة الكوندية 
gondii  بين مرضى السرطان في العراق 

جامعة ديالى /  علوم حياة
 كلية العلوم

2017 

في العزالت الضارية ذات المقاومة  CTX-M-3و  CTX-M-1تحديد جينات  زينب محمد حميد333ً
 المتعددة لبكتريا الزائفة الزنجارية

جامعة ديالى /  علوم حياة
 كلية العلوم

2017 

 إستجابة نبات الراننكيل للمعاملة بالمركبات عديدة األمين  مريم رفعت طاهر 334ً
(Spermidin & Putrescine  وحامض السالسيلك قبل وبعد الحصاد ) 

جامعة ديالى /  البستنة وهندسة الحدائق
 الزراعة

2017 

فهد عبد اللطيف 335ً
 صادق

تأثير إِضافة طلع النخيل في العليقة على االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية 
 لدجاج البيض لوهمان البني

جامعة ديالى /  اإلنتاج الحيواني
 الزراعة

2017 

احمد ابراهيم 336ً
 اسماعيل البياتي

تأثير بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه بعض المفاقس الواقعة على نهري 
 Cyprinusدجلة والفرات في نسبة البقاء ألجنة أسماك     الكارب الشائع 

carpio L )). 

جامعة ديالى /  اإلنتاج الحيواني
 الزراعة

2017 

مريم حكمت 337ً
 عبداللطيف

على  Melia azedarachتأثير المستخلص الكحولي و القلويدي لنبات السبحبح 
 انقسام الخاليا اللمفاوية و الخاليا السرطانية 

جامعة ديالى /   علوم الحياة
 كلية العلوم

2017 

محمد عباس حميد 338ً
 العبيدي

 L.  ( Vitis)تأثير طريقة التربية والرش ببعض المغذيات في نمو شتالت العنب  
viniferaصنف حلواني 

جامعة ديالى /  البستنة وهندسة الحدائق
 الزراعة

2017 



نور منعم فاضل 339ً
 الشمري                                                

المعزولة  Campylobacter sppدراسة بكتريولوجية ووراثية على بكتريا 
 محلياً 

/ جامعة ديالى  االحياء المجهرية
 التربية 

2017 

دراسة واقع حال متنزه مابين الجسرين في مدينة بعقوبة واعداد مقترح تصميمي  ميسررياض زمان340ً
 لتطويره

جامعة ديالى /  البستنة وهندسة الحدائق
 الزراعة 

 

2017 

341ً
ً

تأثير مكافحة االدغال والرش بحامض االسكوربك وبعض المغذيات في كمية  مهيمن خليفة قهار
 حاصل الرمان صنف سليمي ونوعيته 

كلية الزراعة  البستنة وهندسة الحدائق
 /جامعة ديالى

2017 

علوم الحياة /اختصاص  استجابة الذرة الصفراء للتغذية الورقية بالحديد والبورون                           لقاء نزار عبد الحسين342ً
 نبات

 جامعة ديالى /
 التربية 

2017 

أشواق عبد الرزاق 343ً
 يوسف

دراسة الفعالية المضادة لالكسدة لثفل صنفين من التمور العراقية وتأثيرها على 
  Echinococcus granulosusالرؤيسات االولية للمشوكة الحبيبية 

 علوم الحياة /
 علم الحيوان 

جامعة ديالى /  
 كلية التربية

2017 

جامعة ديالى /   علوم حياة / نبات  دور حامض البرولين واالرجنين في صفات نمــو وحـــاصل الذرة الصفراء ازهار عامر غليم344ً
 كلية التربية

2017 

قُصي َحميد ُمحمد 345ً
 الَجباري

كلية الزراعة/  البستنة وهندسة الحدائق تأثير السماد العضوي الحيواني في نمو وحاصل ثالثة ُهجن من البروُكلي
 جامعة ديالى

2017 

 إسـراء داود فرحان 346ً
 

  Fenugreekتأثير المستخلص المائي لبذور الحلبة  
 المستحثة بمرض السكري  Mus musculusفي معثكلة الفئران البيض 

علوم الحياة / علم 
 الحيوان

جامعة ديالى /  
 كلية التربية

2017 

مهدي صالح نبراس 347ً
 البياتي

في الوسط الزرعي  Conocarpus erectusاالكثار الدقيق لنبات الكينوكاربس 
 ودور بعض المركبات في اكسدة المواد الفينولية

جامعة ديالى /   علوم حياة / نبات 
 كلية التربية

2017 

أحمد علي أحمد 348ً
 حسين

أستخدام معامالت كيمياوية مختلفة لتحسين القيمة الغذائية ومعامل الهضم لبعض 
 المواد العلفية الخشنة المنخفضة النوعية 

 األنتاج الحيواني
 

جامعة ديالى /  
 كلية الزراعة

2017 



تأثير إضافة المخصبات االحيائية والسماد الكيميائي في نمو وحاصل ثالثة اصناف  أثير عبد الوهاب علي349ً
 Abelmoschus esculentusمن الباميا 

جامعة ديالى /   البستنة وهندسة الحدائق.
 كلية الزراعة

2017 

وعالقتها بأمراض  Faecalibacterium  prausnitziiعزل وتشخيص بكتريا  أماني  رشيد مصطفى350ًً
 التهاب القولون المزمن

 األحياء المجهرية
 

جامعة ديالى /  
 كلية التربية

2017 

تأثير غرز ثيران الهولشتاين بهرمون الميالتونين في نوعية السائل المنوي الطازج  زيـد حسـن علـي351ً
 والمحفوظ بالتجميد

 األنتاج الحيواني
 

جامعة ديالى /  
 كلية الزراعة

2017 

 زينب سامي خليل352ً
 

دراسة تأثير العوامل الوراثية والالوراثية في انتاج الحليب وبعض مكوناته في 
 ساللتي الماعز المحلي و الشامي

 االنتاج الحيواني   
 

جامعة ديالى /  
 كلية الزراعة

2017 

ميرفت عدنان عبد 353ً
 الرحمن

جامعة ديالى /   علموم الحياة / نبات فاعمية الرش بالزنك والنحاس في نمو وحاصل الذرة الصفراء 
 كلية التربية

2017 

وسن عبد اللطيف 354ً
 مجيد العزاوي

 10-التحري عن المؤشرات المناعية والتباين الوراثي في جين البين األبيضاضي 
 لذئب األحمراري في عينة من المرضى العراقيين المصابين بداء ا

جامعة ديالى /   األحياء المجهرية
 كلية التربية

2017 

علي حسين محمد 355ً
 العبيدي 

خفض التغيرات الفسلجية لتقليل الخسائر االقتصادية خالل عمليات نقل فروج  اللحم 
 في ظروف العراق 

 االنتاج الحيواني   
 

جامعة ديالى /  
 كلية الزراعة

2017 

عناد مريم حبيب 356ً
 مشاري

تأثير الصنف واالصل والرش باالرجنين في بعض صفات النمو لنوعين من 
 الحمضيات 

جامعة ديالى /   البستنة وهندسة الحدائق.
 كلية الزراعة

2017 

 

ً
ً
ً
ً
ً



ًرسائلًالماجستيرًوالدكتوراهً/ًعلومًًفيزياءً-ثانيااً
  

سنةًًالكلية-الجامعةًالتخصصًعنوانًالرسالةًاوًالطروحةًاسمًالباحثًت
ًالنجاز

الرقيقة بالتبخير الحراري ودراسة خواصها  ZnSتحضير اغشية  عماد نصيف كشكول 1ً
 الضوئي  p,nالكهربائية والبصرية وتأثير سمكها على مفرق 

 2001 العلوم-المستنصرية علوم فيزياء

علي حسين خضير 2ً
 حمزة الحميري

 2001 العلوم-بغداد علوم فيزياء تحليل اشارة ضوئية مر سلة خالل نظام اتصاالت باالياف البصرية 

التنصت على المعلومات المنتقلة عبر ليف بصري ذو معامل انكسار  عدي فالح امين سعيد 3ً
 ثابت متعدد االنماط 

اتصاالت 
 ضوئية 

كلية -الموصل
 التربية

2001 

 sriyالتحاليل الحرارية ودرجة الحرارة االنتقالية للمركب        غزالة يلدا هرمز حيدو4ً
\BAY)2 CA2  CU3 OL0 )2(BIL*BP) 

اتصاالت 
 ضوئية

 2001 العلوم-بغداد

دكتوراه فلسفة  لتصنيع كواشف حرارية  pbSn TEتحضير ودراسة مادة  صبا جميل حسن 5ً
 فيزياء 

 2001 العلوم-المستنصرية

عزمي توفيق حسين 6ً
 الراوي 

 2001 العلوم-المستنصرية = بعض التطبيقات لتقنيات النمذجةالكسورية على الصور الرقمية 

دراسة نظرية لترانسستور تأثير المجال والضوء للسليكون العشوائي  سوزان ملك شاقولي 7ً
 المهدرج 

التربية ابن –بغداد  فيزياء 
 الهيثم

2001 

دراسة تاثير عوامل التحضير على الخواص التركيبية والكهربائية  غصون جليل ابراهيم 8ً
 (CDSE-x TEx)الغشية

 2001 العلوم-بابل فيزياء 

تصنيع نظام زجاج التيلريتمولبيدنوم شبة الموصل ودراسة البنى  هيفاء علوان عبود الحلي9ً
 التركيبية والخواص البصرية والكهربائية 

 2001 التربية بنات–بغداد  فيزياء

قسم -التكنولوجية فيزياء مايكرون(1-5)تصنيع نافذة بصرية لالشعة تحت الحنراء في منطقة  هاوري عمر مجيد 10ً
 العلوم التطبيقية

2001 

 2001 العلوم-المستنصرية فيزياءدراسة تاثير   التلدين والتشوببااللمنيوم على بعض الخواص الفيزيائية  مصطفى زعين محمد 11ً



 CDO      الغشية
 الرقيقة وتطبيقاتها 

دراسة نظرية لسرعة االنجراف لاللكترون في الخليط  الغازي لسداسي  ضحى سعدي عبد المجيد 12ً
 (SF6-N2)فلوريد الكبريت والنتروجين 

التربية ابن –بغداد  فيزياء
 الهيثم

2001 

حازم محمد ناصر 13ً
 المشهداني

قسم -التكنولوجية فيزياء النحاس(بواسطة تشتيتااللومينا-)االلمنيومتصليد سبيكة 
 العلوم التطبيقية

2001 

 2001 العلوم-بابل فيزياء تاثير النشاط الشمسي على مدارات االقمار الصناعية واطئة االرتفاع  رواء مزهر عبيد 14ً

غادة صباح كرم 15ً
 الشعباني

 2001 العلوم-المستنصرية فيزياء حساب االستضاءة الكلية في صورة جسم نقطي 

--دكتوراه المواد السنية فحص المتانة والكسر في سبائك الملغم  دنيا كامل مهدي 16ً
 فيزياء

 2002 العلوم -بغداد

افنان كمال يوسف 17ً
 المقدسي  

دراسة تاثير درجة الحرارة على الخصائص الكهروبصرية لبعض 
 المواد 

قسم -التكنولوجية فيزياء ليزر
 العلوم التطبيقية

2002 

ياسين زيدان داود 18ً
 الحريثي

تصنيع ودراسة الخصائص الكهروبصرية والتركيبية لكاشف المفرق 
 PB TE\SIالهجين 

قسم -التكنولوجية فيزياء ليزر
 التطبيقيةالعلوم 

2002 

نضير جاسم محمد 19ً
 العبيدي 

غاز االلكترون الحر والمتذبذ ب التوافقي اليقاف  \النظريات الحركية 
 جسيم في المادة 

 2002 العلوم-المستنصرية فيزياء

رغد صبحي عباس 20ً
 الخفاجي

التربية ابن –بغداد  فيزياء MNSBدراسة االنتشارية الحرارية للمركب السيني 
 الهيثم

2002 

مي فضيل اسطيفان 21ً
 المعالن 

 2002 الطب-المستنصرية فيزياء الطبية  تقيم تأثير بعض المتغيرات الفيزيائية على استجابة العصب البصري 

عبد هللا احمد علي 22ً
 الشامي

( لبعض العناصر المستخدمة في (HPدراسة المقاطع العرضية لتفاعل 
 التطبيقات الطبية 

--دكتوراه
 فيزياء

التربية ابن –بغداد 
 الهيثم

2002 

صدام عبد الجبار 23ً
 عالوي مزبان الجبوري

 2002 العلوم -بغداد فيزياء حساب الطاقة الكلية في صورة مصدر خطي        متشاكه



دراسة توزيع الكثافة االلكترونية لكل االغلفة االلكترونية في ايون  بشرى خماس عباس 24ً
 الليثيوم السالب 

 2002 العلوم-المستنصرية فيزياء

عبد الرزاق عيادة محمد 25ً
 اللهيبي

اثر تدريب مدرسي الفيزياء على بعض استراتيجيات التدريس في 
 ادائهم الصفي وفي تحصيل طلبتهم 

طرائق تدريس 
 فيزياء-

التربية -ديالى
 االساسية

2005 

فاعلية  االستسقاء الموجه إلجراء التجارب الفيزيائية في التحصيل  ازهار برهان اسماعيل 26ً
 والثقة بالنفس لدى طلبة اقسام العلوم في كليات التربية االساسية 

طرائق تدريس 
 فيزياء-

التربية -ديالى
 االساسية

2005 

قة البينية على الخصائص البصرية والكهربائية لنبائط شوكتي تأثير الطب براق يحيى كاظم 27ً
GA-AS عند درجات حرارة واطئة 

 2001 العلوم-المستنصرية فيزياء

تطوير كفاءة الخلية السليكونية باستخدام تصاميم بصرية مركزة الشعة  بتول درعمبالوه28ً
 الشمس 

دكتوراه فلسفة 
 فيزياء-

 2001 التربية بنات–بغداد 

قسم -التكنولوجية ليزر تحضير وتقييم المواد الفرايتية لتطبيقات الموجات المايكروية صباح محمد علي رضا 29ً
 العلوم التطبيقية

2000 

خلدون عبد البديع سلمان 30ً
 احمد الربيعي

دراسة تاثير الكثافة وحجم القشرة على الخواص الميكانيكية للكرافيت 
 المرن ودراسة شغل التكسر لمادة البولي اثيلين عالي الكثافة  

 2001 التربية-المستنصرية فيزياء

هيفاء عبد الهادي نوري 31ً
 الغانم 

تقويم منهج مادة الميكانيك الكمي لطلبة المرحلة الرابعة في قسم 
 ء في كليات التربية من وجهة نظر الطلبة الفيزيا

طرائق تدريس 
 فيزياء-

 2001 التربية-البصرة

 2001 العلوم-بابل فيزياء استرجاع وترميم الصور الفلكية باستخدام طريقة االلتفاف التكعيبي  وسناء جعفر  حمد وتوت32ً

ابتسام خليل علوان 33ً
 البياتي

 Ba2 Caلمركبات Tcالحرجة  على درجة الحرارة  Nتأثير تغير 
n-1 Cu NO2n+2+(Hg0.8TL0.2 ) 

 2007 العلوم-بغداد فيزياء

اثر استخدام خرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم الفيزيائية لدى طالب  حسن عارف عبدال34ً
 الصف الثانب المتوسط 

طرائق 
 فيزياء-تدريس

التربية -ديالى
 االساسية

2008 

 ارام كريم مجيد35ً
 

-Bi1) لفيرات البزموث )والعزلية  الخواص التركيبية

XSrXFeO3الجل(-المحضرة بطريقة )المحلول 
 -الفيزياء

 ماجستير
 20014 علوم-ديالى

احمد محمد شنو 36ً
 العسكري

تأثير موالرية المحلول  على الخواص التركيبية والبصرية  ألغشية 
كوبالت الرقيقة المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي –اوكسيد النيكل 

 ماجستير
  -فيزياء

 2014 علوم-ديالى 



 الحراري

تحضير ودراسه الخصائص  التركيبيه والكهربائيه لمساحيق فيرايت   جيا حسيب كريم 37ً
 النانويهالبزموث  

 ماجستير
  -فيزياء

 2014 علوم-ديالى 

 محمد حسين محمود= 38ً
 

-بوليمير (تحضير ودراسة بعض الخصائص الفيزيائية لمركبات 
(PVA)امالح النيكل( =Preparation and study of some 

physical properties of  (Polymer (PVA) - Nickel 
Salts) Composites 

 ماجستير
 
 
 

 2014 علوم-ديالى 

رسل كريم إسماعيل 39ً
 العكيدي

دراسة تاثير السمك والتلدين على الخصائص التركيبية والبصرية 
  المحضرة بطريقة التحلل  الكيميائي الحراري ZNFe2O4ألغشية 

 2014 علوم-ديالى  ماجستير

إسراء علي غالب سعيد 40ً
 الجلبي

كوبالت –الخارصين الخواص التركيبية والبصرية ألغشية اوكسيد 
الرقيقة المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري :تأثير موالريه 

 المحلول

 ماجستير
 
 

 2015 علوم-ديالى 

تحضير ودراسة بعض الخواص الفيزيائية ألغشية المتراكب    )بولي  مروه رشيد جوامير41ً
 ) امالح النحاس-فنايل الكحول

 ماجستير
 

 2015 فيزياء علوم–ديالى 

الخصائص التتركيبة و الكهربائية لدقائق الكوبلت النانوني المعضوضه  أسماء أحمد حقي42ً
 بأيونات أاللمنيوم

 ماجستير
 

 2015 فيزياء علوم

 سحر جميل عبد43ً
 

دراسـة تأثير درجة حرارة القاعدة والتلدين على الخصائص التركيبية 
الكيميائي المحضـرة بطريقة التحلل  CoFe2O4والبصرية ألغشية 

 الحراري

 ماجستير
 
 

 2015 فيزياء علوم

 ( تحضيرCoLaxFe2-xO4) باسم عـــبد أبــــراهـــيم44ً
 كمتراكب نانوي بطريقة المحلول الغروي الهالمي

 ماجستير
 
 

 2015 فيزياء علوم

 
 



ًعلومًكيماءًً/رسائلًالماجستيرًوالدكتوراهًً-ثالثا
 
 

ً-الجامعةًًالتخصصًالطروحةعنوانًالرسالةًاوًًاسمًالباحثًت
ًالكلية

سنةً
ًالنجاز

ازهار عبد الكريم كامل 1ً
 النعيمي

منظومة قياس مبتكرة لتقدير غاز اوكسيد النتروجين المتحرر 
من النتريت والنترات من خالل ظاهرة البريق الكيمياوي 

 غاز -لسطح سائل 

 2002 علوم-بغداد 

وال  dnaامين اوكسيديسوعالقتة مع ال فعالية انزيم بولي لنا عبد منصور ميخا2ً
RNA والبتريانين في السائل المخي الشوكي عند االطفال

 المصابين بالسحايا الفايروسية

 2002 تربية-الموصل  حياتية -كيمياء

التحفيز بانتقال الطور بعض تفاعالت التكاثف للبنزيليدين  اميرة محمد فرج  الربيعي3ً
 اسيتون 

 2001 علوم-الموصل  

مها ذنون حسين عبد هللا 4ً
 العبيدي

تطوير طريقة طيفية لتقرير بعض المركبات االمينية االولية 
باستخدام الكاشف رباعي سيا نواثيلين وتطبيقها 

علىالسيفالكسينوبعض مستحضراته الصيدالنية في المحلول 
 المائي 

 2001 تربية-الموصل  تحليلية-كيمياء

مطاع عبد المطلب عبد 5ً
 إسماعيل 

طب -الموصل  كيمياء حياتية تأثير بعض النباتات الطبية على مرض السكري في الجرذان 
 بيطري

2002 

معالجة الصخور الطبيعية الحاوية على معدن االلونايت  سرى سالم حامد 6ً
.دراسة الخصائص الفيزيائية والتركيبية ومجال استخدامها في 

 تصفية مشتقات النفط العراقي 

كيمياء ال 
 عضوية

 2001 تربية-الموصل 

تربية -بغداد  استرداد العناصر من بعض النفايات الصلبة الصناعية  ذكرى احمد حسن 7ً
 بنات

2001 

 2001 -المستنصريةكيمياء -دكتوراهدراسة تاثير بعض المركبات الحلقية الغير متجانسة على فعالية محمود شاكر عبد الحسين  8ً



 علوم حياتية انزيم الكولين استير في مصل دم االنسان  المال خلف

دراسة تاثير بعض المضافات الالعضوية على الخواص  علي زبون ثاني الساعدي9ً
 يكانيكية الم

 والحرارية والكهربائية لراتنج البولي استر الغير مشبع

–بغداد  تربية  
 ابن الهيثم

2002 

تحضير ودراسة تحليلية لبعض قواعد شف المشتقة من  جاسم محمد صالح الشاوي10ً
 السلسلديها يدور غواتهااليوريثانيةالجديدة   

 2002 تربية-البصرة 

علي عدنان عبد الجبار 11ً
 المشهداني

 -المستنصرية كيمياء حياتية مستوى هرمون النمو وتحفيزه في قصار القامة 
 علوم

2002 

الكيل الفينولية واستخدامهافي فلكنة  -تحضير راتنجات  البارا خالدة عباس عمران 12ً
المطاط البيوتيلي بوجود عوامل مساعدة مختلفة ودراسة 

 لهذه المفلكناتالصفاة الفزيوميكانيكيةوالفزيوكيميائية 

فلسفة –دكتوراه 
 كيمياء صناعية

–بغداد  تربية 
 ابن الهيثم

2001 

سهى حنون حسن 13ً
 النصيري

التوصيف الجزيئي للهرمون المحفز للدرقية في اورام الغدة 
 الدرقية بتقنيات اختبار االرتباط االشعاعي 

كيمياء حياتية 
 سريرية

 2002 علوم-بغداد

دراسة بعض الخواص الميكانيكية والحرارية والكهربائية  هادي غني الخزرجي14ً
 لراتنجااليبوكسي المدعم ببعض المضافات الالعضوية 

–بغداد  تربية  
 ابن الهيثم

2002 

علي حسين رحيمة 15ً
 الدراجي

–o-3-ايزوبروبايلدين o-2,1–تحضير وتشخيص مشتقات 
زايلوفيورانوز ودراسة خواصها البلورية -D.A-بنزويت
 السائلة 

–بغداد  تربية  
 ابن الهيثم

2001 

تحضير ودراسة تفاعالت مركبات حلقية غير متجانسة مشتقة  وفاء فيصل روضان 16ً
 و ثايون- 3 -(اندول و b,6,5(ترايازينو) (4,2,1من 

 -المستنصرية كيماء عضوية
 علوم

2002 

دراسة امتزاز بعض المركبات االلديهايديةاالروماتية من  السرمدظافر تموين عجيل 17ً
 محاليلها المائية على سطح الزيواليت

–بغداد  تربية  
 ابن الهيثم

2002 

تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية البايولوجية  لبعض  ريتا سالم ادم مارديروس18ً
 ازوكسازولين (الجديدة 2مركبات).

 2002 علوم-البصرة 

 2001–بغداد  تربية  دراسة امتزاز االمبيسيلينواالموكسيسلين من محاليلها المائية عبد الكريم محمد وسن 19ً



 ابن الهيثم على سطوح اطيان عراقية مختارة  الحيالي

ميسون عبد الرزاق شاهين 20ً
 الحمندي

التحضير الكيميائي والدراسة البايولوجية لمعقدات جديدة 
 (11(والنحاس )11)( والنيكل 11للكوبلت )

كيمياء ال 
 عضوية

 2001 الموصل تربية

دراسة تاثير بعض مركبات البريميدين على فعالية انزيم  اثير عواد مهدي الدليمي21ً
 الفوسفاتير القاعدي في مصل دم االنسان 

كيمياء حياتية 
 سريرية

 -المستنصرية
 علوم

2001 

السكرية الموجودة في السائاللمنوي االنزيمات والبروتينات  باسل يونس صالح 22ً
 عند المصابين بمرض العقم

كيمياء حياتية 
 طبية

-المستنصرية
 طب

2001 

اثر استخدام التعلم التعاوني في القدرة على حل المسائل  عفراء صبري محمد23ً
 الكيميائية واستبقائها لدى طالبات الصف الرابع العام 

طرائق تدريس 
 كيمياء –

التربية –ديالى 
 االساسية

2005 

مها ابراهيم صالح 24ً
 السامرائي

الهندسة  تنشيط محلول ازالة النخاس
 الكيميائية

الهندسة -تكريت
 الكيميائية

2001 

فاعلية نمطين عالجيين مقترحين لتعلم الرموز والصيغ  علياء حميد نصيف البياتي 25ً
 الكيميائية في تمكن طالبات الصف الثاني المتوسط 

طرائق تدريس 
 كيمياء –

التربية –ديالى 
 االساسية

2005 

فاعلية استراتيجية كلوزماير في تحصيل واستبقاء مادة الكيمياء  هيام غائب حسين الخيالني26ً
 لدى طالبات الصف الثاني متوسط 

طرائق تدريس 
 كيمياء –

التربية –ديالى 
 االساسية

2006 

في تحصيل طالبات الصف الخامس  اثر انموذج جيرالك وايلي جميلة كاظم مجيد الزهيري27ً
 العلمي في مادة الكيمياء وتفكيرهن العلمي 

طرائق تدريس 
 كيمياء –

التربية –ديالى 
 االساسية

2006 

منذر مبدر عبد الكريم 28ً
 العباسي

فاعلية انموذج لندا في تحصيل واتجاه طالب الصف الرابع 
 االعدادي نحو الكيمياء 

طرائق تدريس 
 كيمياء –

التربية –ديالى 
 االساسية

2005 

دراسة الملوثات في أجواء بعض المناطق الصناعية في جانب  جاسم داود سلمان القيسي29ً
 الرصافة من مدينة بغداد

ابن -بغداد علوم كيمياء
 الهيثم

1990 

ازالة بعض ايونات العناصر الثقيلة بأستخدام طين االتابلغايت  فيحاء فاضل هادي30ً
 المحلي من مياه الصرف الصحي في مدينة بعقوبة                                           

كلية العلوم _  علوم الكيمياء
 جامعة ديالى

2017 

ناصر دراسة عملية ونظرية لتحضير معقدات بعض ايونات الع رهام مهند نوري 31ً
مع ليكندات متعددة المنح و تقييم فعالياتها كمواد مضادة 

جامعة ديالى /  علوم كيمياء 
 كلية العلوم

2017 



 للبكتريا 

تحضير و تقييم الفعالية البايولوجية لمعقدات بعض ايونات  اسماء عبدالكريم رشيد32ً
 العناصر االنتقالية مع مزيج من الليكندات ومعالجاتها نظرياَذ

جامعة ديالى /  كيمياءعلوم 
 كلية العلوم

2017 

  دراسة الخواص الثرموفيزيائية لبعض االحماض االمينية     اَسيا عصام أيوب 33ً
N-NDMF+Water, Water   %40  عند درجات

 حرارية مختلفة 

جامعة ديالى /  علوم كيمياء 
 كلية العلوم

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ًالرياضياتً/رابعا:رسائلًالماجستيرًوالدكتوراهً                                           
 
 

سنةًًالكليةً-الجامعةًًالتخصصًعنوانًالرسالةًاوًالطروحةًاسمًالباحثًت
ًالنجاز

استخدام مقدر بيزويزالتجربي لتقدير معالم بعض  علي شياع حسين 1ً
 التوزيعات 

رياضيات 
 تطبيقية

 2001 الجامعة التكنولوجية

 2001 علوم-بغداد   التطبيقات المركزية على الحلقات الشبة اولية  سمير كنعان حسن االسدي2ً

هدى عبد الستار عبد عون 3ً
 الكناني

حل المعادالت التفاضلية الجزئية الالخطية بطريقة 
 المتاخمة المعممة 

 2002 علوم-المستنصرية 

حول تماثل المعادالت التفاضلية االعتيادية وتطبيقه  شذى سامي سجاد الطائي4ً
 للمعادالت البالستية

 2002 علوم-المستنصرية 

السيطرة االنية التربيعية الستقرارية مجموعة  صالح الدين احمد محمد الطاهر5ً
منتهية من األنظمة الدينامية الغير مؤكدة الالخطية 

 باستخدام دالة ليابانوف المشتركة 

ابن –ربية ت-بغداد 
 الهيثم

2001 

الخصائص المفتوحة للتطبيقات المعرفة على انماط  ليث عبد اللطيف مجيد العميري6ً
 معينة من الفضاءات المترابطة 

 2000 التربية-المستنصرية 

استخدام مقدارات التقلص ذات المراحل الواحدة  خولة لعيبي شمخي الربيعي7ً
لتقدير معالم انموذج االنحدار الخطي البسيط 

 للبيانات غير تامة المشاهدات 

 2002 علوم-المستنصرية 

حول الفضاءات المشتتة ووجود المجموعات  صبيحة ابراهيم محمود الزبيدي8ً
 االصغرية

 2002 علوم-المستنصرية 

 2002 علوم-المستنصرية  حول تمثيل زمروية تفاضلية  هللا الخطاويخليل خير هللا اسد 9ً



ساللة تفرعات مضاعفة  الرتبة للدوال احادية  خالد احمد علي الدوة10ً
 النمط والدوال ثنائية النمط الفردية المتناظرة 

 2001 علوم-بغداد 

طرق عددية في المعادالت التكاملية من النوع  زينب صادق االسدي 11ً
 ول اال

 2002 علوم-المستنصرية 

 2002 علوم-البصرة   المقومات الضبابية في الحلقات الضبابية  عدي ادريس حمود12ً

 2002 تربية بنات-تكريت  تطبيقات في السالسل الزمنية غير الخطية  سندس نوري شكر العجيلي13ً

سامي شارلمانشموئيلخوشابة  14ً
 البازي

 2002 التربية-المستنصرية  حول الدوال المتعددة القيم 

حول طريق االجاره المترافق لحل مسائل البرمجة  بان احمد حسن15ً
 غير الخطية 

-دكتوراه
فلسفة 

 رياضيات

علوم –الموصل 
 حاسبات ورياضيات

2000 

–الحلول العددية لمعادالت فولتيرا التكاملية  شازاد شوقي احمد محمد 16ً
 الخطية –التفاضلية 

علوم –التكنولوجية  
 تطبيقية

2002 

علوم –التكنولوجية   حول تعددية الشواخص الغير قابلة لالختزال نغم علي حميد الجنابي17ً
 تطبيقية

2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ًعلمًالحاسباتً/خامسا:ًرسائلًالماجستيرًوالدكتوراهً
 

سنة  الكلية -الجامعة  التخصص عنوان الرسالة او االطروحة اسم الباحث ت
 االنجاز

التداخل: هجين من الخوارزميات الجينية واالستراتيجيات  براء علي عطية1ً
 Interdigitation :A Hybridالقديمة ألمثليه المعادالت = 

0f Genetic Algorithms And Evolution 
Strategies For Parametric Optimization 

دكتوراه في 
 علم الحاسبات

قسم  -التكنولوجية
علوم الحاسبات ونظم 

 لمعلوماتا

2001         

 :263Hضغط الصور المتسلسلة باستخدام  أمل عباس طه2ً
 H.263 Image Video Compression 

قسم  -التكنولوجية 
علوم الحاسبات ونظم 

 المعلومات

2002 

كلية –جامعة بابل    ضغط الصور الملونة باستخدام التحويل الموجي  سهاد احمد علي القرغلي3ً
 العلوم

2002 

خطة بديلة ال عادة الخلط في الخوارزميات الجينية ثنائية  ميادة فيصل عبد الحليم4ً
 Al Alternative  المجموعة  الكروموسومية =

Recombination Dioloid Genetic Algorithms 

دكتوراه في 
 علم الحاسبات

قسم  -التكنولوجية
علوم الحاسبات ونظم 

 المعلومات

2001 

 صبا عبد الواحد صدام5ً
 العبودي

كلية  -جامعة البصرة  تمييز الفونيمات العربية باستخدام  شبكة انسياب الخطأ  خلفا
 العلوم

2002 

كلية  -جامعة البصرة  معالجة رسوم بيانية ثناية االبعاد باستخدام  سلسلة فريمان فاطمة محمد جبر6ً
 العلوم

2001 

غصون محمد وليد 7ً
 سعدون 

 Using =الجينية في تحسين الصوراستخدام الخوارزميات 
Genetic Algorithms For Image 

Enhancement 

 
 
 

معهد الدراسات العليا 
للحاسوب 

 والمعلوماتية

2001 

كلية  -جامعة البصرة  استغالل نمذجة الدماغ في تمييز الحروف العربية ساهرة عبيد سعد 8ً
 العلوم

2001 



عمار اسامة حوري 9ً
 الراوي

 Novel Neuro Andومضببة مبتكرة = مسيطرات عصبية
Fuzzy Controllers 

كلية –جامعة بغداد  
قسم هندسة –الهندسة 

 الحاسبات

2002 

استخدام الخوارزميات الجينية الختيار االنماط المناسبة    نغم سعدون ابراهيم 10ً
 لتدريب الشبكات العصبية ذات االنسياب الخلفي للخطأ

كلية  -جامعة البصرة 
 العلوم

2001 

-أفراح محمود عبد هللا11ً
AfrahMahmood 

Abdullah 

Simple Control System Using Classifier 
System  

 2002 الجامعة التكنولوجية 

 ياسمين مكي محي الدين 12ً
 
 

 An Automatic توليد برنامج شيئي اوتوماتيكيا =
Object Oriented Program Generation 

معهد الدراسات العليا  
للحاسوب 

 والمعلوماتية

2002 

 Keyتوليد المفتاح االنسيابي باستخدام الماكنة الخلوية = سامر سعيد عباس13ً
Stream Generation Using Cellular 

Automata  

قسم  -التكنولوجية 
علوم الحاسبات ونظم 

 المعلومات

2001 

كلية –جامعة بابل   نات تصميم واجهة مستفيد صوتية لنظام قاعدة بيا أشوان انور العلي 14ً
 علوم

2001 

استخراج الحواف والزوايا باستخدام اثنين من المؤشرات  اسماء صادق عبد الجبار 15ً
 Two Oriented Crossاالتجاهية  المتقاطعة = 

Operators For Extracting Edges And 
Corners 

معهد الدراسات العليا  
للحاسوب 

 والمعلوماتية

2002 

تمييز االنماط الضوئي باستعمال تطابق التحويلة المشتركة =  خنساء ناصر دراج 16ً
0ptical Pattern Recognition Using Joint 

Transform C0rrelation  

كلية  -جامعة البصرة 
 العلوم

2001 

نمذجة التغطية الرادارية ثالثية االبعاد لطوبغرافية  االرض =  يسرى حسين علي 17ً
Modeling Of Three Dimensional Radar 

قسم  -التكنولوجية 
علوم الحاسبات ونظم 

2001 



Coverage Of Land Topography المعلومات 

 
 
 
 


