
    

 1 الصفحة
 

 

 علوم الحياة /رسائل الماجستير والدكتوراه  أوالً. 

 

 

سنة  الكلية -الجامعة  التخصص عنوان الرسالة او األطروحة اسم الباحث ت

 االنجاز

لدى المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي ( المنشط cتحديد عيارية بروتين ) تمارا عامر طه الزبيدي 1

 (الحاد والمزمنbنمط )

 2005 تربية-ديالى  احياء مجهرية

سندس عادل ناجي  2

 العزاوي

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

 العالج

 2005 تربية-ديالى  احياء مجهرية

عباس ياسين حسن  3

 ويالمهدا

دراسة تأثير مستخلص قشرة ثمار الرمان على البكتريا المعزولة من مرضى 

 التهاب اللوزتين في محافظة ديالى وبعض السمات المناعية لديهم

 2005 تربية-ديالى  احياء مجهرية

عدوية فاضل عباس  4

 الزبيدي

العوامل توزيع عيارية االضداد النوعية للسالمونيال في محافظة ديالى وتأثير بعض 

 عليها

 2005 تربية-ديالى  احياء مجهرية

 2005 تربية-ديالى  احياء مجهرية حدوث االصابات الفطرية الجلدية بين السكان في مدينة بعقوبة وضواحيها ميساء تقي عبد الحسن 5

والء نجم عبود السا  6

 مرائي

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

ايوب كاظم خميس  7

 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 الصالحي 8

Chalepnsisته الطيّار ومدى تأثيره في بعض األنواع البكتيرية ( واستخالص زي

 المرضية

 2005 تربية-ديالى  نبات

ضد العزالت  Quercusspدراسة الفعالية التثبيطية لمستخلص قلف نبات البلوط  مها علي عبد االمير 9

 البكتيرية المرضية

 2005 تربية-ديالى  نبات

 2005 تربية-ديالى  نباتفي انتاج الثمار والزيت في نباتي  مختلفة من الحديد المخلبيتأثير إضافة تراكيز  نغم سعدون ابراهيم 10



    

 2 الصفحة
 

  prroselinumCrispum( والمعدنوس).Apiumgraveolens  Lالكرفس )

L.) 

ضمياء ابراهيم علوان  11

 الجبوري

تأثير المستخلصات المائية لبعض النباتات في عيوشية طفيلي المتحولة الحالة 

 الزجاجللنسيج في 

 2005 تربية-ديالى  علم الحيوان

 Dipteraدراسة تصنيفية لبعض أنواع الحشرات عائلة ذباب اللحم) سناء نجم عبد الحديدي 12

,Sarcophagidaeفي محافظة ديالى ) 

 2005 تربية–ديالى  علم الحيوان

عمار احمد سلطان  13

 القره غلي

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

 :Lepidoptera(Zeller)(phthorimaeaOperculella)عثة درنات البطاطا

Gelechiidae 

 2005 تربية-ديالى  علم حيوان

 penicillium,trichoderma, andتأثير التلقيح بأنواع الفطريات  رباب مجيد عبد الذهبي 14

aspergilusوتداخلها مع فطر المايكورايزاglomusmosseae  في نمو وانتاج

 نبات الباذنجان

 2006 تربية-ديالى  نبات

بروج محمد ارزوقي  15

 العبيدي

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

حيدر حميد متعب  16

 الحميداوي

 Shigellasppدراسة مصلية لبكتيريا 

 

 2001 تربية-ديالى  احياء مجهرية

رجاء عبد الرزاق  17

 العنبكي

تأثير الفورفورال على النشاط الحيوي لبعض الفطريات الممرضة للنبات تحت 

 ظرف المختبر

 2001 بنات-تربية -بغداد نبات

عزل وتشخيص البكتريا الهوائية المسببة اللتهاب االذن الوسطى وحساسيتها لبعض  سيوف خومان  علوان 18

 الحياتية في مدينة الديوانيةالمضادات 

 2001 تربية-القادسية  احياء مجهرية

صفاء عبد الطيف  19

 المعيني

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

الرئوي عزل وتشخيص اإلحياء المجهرية من المرضى المصابين بالتدرن  حسنين خليل ابراهيم 20

 واإلصابات التنفسية االخرى

 2002 بابل علوم احياء مجهرية

علي عبد الطيف عبد  21

 الحسن العلي

والتغيرات المرضية النسبية Fasciolaogiganticaمراحل نمو وتطوير طفيلي 

 Lymnaeaauriculariaفي المضيف المتوسط 

 2002 تربية-البصرة انسجة

البكتيرية الهوائية والالهوائية لَحب الشباب ومقاومتها لمضادات  دراسة المسببات ياسمين حسن علي 22

 الحياة والمواد العالجية االخرى

 2001 علوم-بغداد  احياء مجهرية
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بلقيس عبد علي عبد  23

 علوان الطرفي

عزل وتشخيص الفطريات واالحياء المجهرية االخرى المسببة اللتهاب االذن 

 الوسطى

 2002 علوم-بابل  احياء مجهرية

 كريم شحل جياد الطائي 24

 

 

دراسة مقارنة بين مرضى الربو التحسسي واالصحاء حول النبيت الطبيعي 

 والبكتريا المسببة اللتهاب المسالك التنفسية العليا واستجابتها للمضادات الحيوية

علوم حياة أحياء 

 مجهرية

-المستنصرية 

 علوم

2000 

المعزولة من  proteusmirabilisتأثير البروتسين الخام المستخدم من البكتريا  حسن علي حسن 25

 خمج االذن الوسطى على الخاليا المناعية

 

-المستنصرية  احياء مجهرية

 علوم

2001 

اريج احمد محمد دخل  26

 هللا

دراسة بعض األوجه المناعية عند المرضى االمصابين بالتهاب االنف االرجي في 

 العراق

حياة أحياء  علوم

 مجهرية

 2004 علوم-بغداد 

 2002 تربية-البصرة  احياء مجهرية االخماج الجرثومي في المصابين بالسرطان غزوان طالب نوري 27

 2001 علوم-بابل علم الحيوان - APismellifera-Lدراسة االختالفات الفردية بين بعض طوائف نحل العسل جنان محمد عبيد 28

الكريم علي حازم عبد  29

 المنصور

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

االصابات بالطفيليات المعوية وبقمل الرأس لدى تالمذة  بعض المدارس االبتدائية  نغم ياسين البياتي 30

 في مركز قضاء الخالص, محافظة ديالى

–تربية –بغداد  وان )طفيليات(علم حي

 ابن الهيثم

2000 

سناء محمد حسين  31

 العزي

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

 علوم

2002 

احمد سالم كاظم  32

 الخفاجي

دراسة تأثير ليزر للقدرة الواطئة على الجراثيم الملوثة لجروح الحروق بإضافة 

 الُمحسسات الضوئية خارج الجسم

 2002 علوم-بغداد  احياء مجهرية

 2002 علوم-بغداد  احياء مجهرية المعزولة من عينات سريرية محلية .Providencia sppدراسة إمراضية جراثيم  منتهى حمزة 33

هنادي سالم عبد  34

 الصاحب

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

 ابن الهيثم

2001 

مؤيد جاسم ياسر  35

 العماري

في بعض جوانب األداء  .Artemisiaherbaalba Lتأثير مستخلصات نبات الشح 

 .Pierisrapad Lالحياتي لفراشة اللهانة

 2001 علوم-بابل  علم الحيوان

 فاضل عباس راضي 36

 

 2002 علوم-بابل  احياء مجهرية االصابات الفطرية االنتهازية لدى مرضى داء السكريالتحري عن بعض انواع 
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المعزولة من  SCrratiamarcesensدراسة بكتريولوجية وراثية على بكتريا  وميض منذر دانيل 37

 مصادر سريرية وبيئية

 2002 علوم-بغداد  تقنيات احيائية

غريبة هرمز دانيال  38

 هرمز

صنيع البروتين السايكلوهكسيمايدوالكلورمفينيكول في تحمل نباتات تأثير مثبطات ت

 للبرودة  .Triticumaestivum Lالحنطة 

 2002 تربية-الموصل نبات

–تربية –بغداد  تقنية حياتية استخالص وتنقية وتوصيف اليوريزمن بعض البذور المحلية حنان ياسين محسن 39

 ابن الهيثم

2001 

 خالدة جليل ابراهيم 40

 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  41

 الدليمي

في اسماك الكارب  .Lernaeacyprinacea Lانتشار االصابة بالدودة الكالبية 

 والسيطرة عليها باستخدام بعض المستخلصات النباتية

 2001 علوم-بابل  علم حيوان

عقيل حسين علي  42

 العاصي

 Hovdeumvulgarelاستخدام مؤثرات الدنا في تحليل التنوع الوراثي للشعير 

 المزروع في العراق

هندسة -دكتوراه

 وراثية

–تربية –بغداد 

 ابن الهيثم

2002 

43 Manal Adnan 

Habib 

 منال عدنان حبيب

Lmmundogical and cytological Methodsihediaghosis of human 

cytomegalovirus in fectyon in Iragi infants 

–فلسفة –دكتوراه 

 احياء مجهرية طبية

 2000 

 2002 طب-المستنصرية احياء مجهرية النعمانيةالتهاب المفاصل البروسيلي بين مرضى داء البروستات في مستشفى  نازك منصور حسن 44

سحر عبد الوهاب حسن  45

 الشالجي

باستخدام المؤثرات البكتيرية  pseudomonasaeruginosaدراسة وبائية لبكتريا 

 التقليدية والتفاعل التضاعفي لسلسة الدنا

احياء مجهرية 

 مرضية

 2001 علوم-بغداد 

استخدام الدراسات المظهرية الوراثية والجزئية والكيميائية والفسلجية لمحاولة تتبع  ايمان ابراهيم  يعقوب 46

 HordeumVulgareسلوك تحمل الملوحة في الهجن من التضريب بين الشعير 

L. المحلي واألجنبي 

–تربية –بغداد  وراثة-نبات

 ابن الهيثم

2001 

هادي علوان محمد  47

 الساعدي

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

 والغابات

1988 

هارون حمد عليوي  48

 المزروعي

أثر انموذج برونر التعليمي  في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي للمفاهيم 

 الزراعية واستبقائها

 2005 تربية -ديالى طرائق تدريس

تاميم  خضير علوان  49

 العنبكي

فاعلية انموذج كمب في تحصيل طالبات الصف االول متوسط في مادة العلوم 

 العامة

تربية  -ديالى طرائق تدريس

 اساسية

2005 

 2005 بيةتر -ديالىعلوم -طرائق تدريساثر انموذج جانيه التعليمي  في تحصيل طالب الصف الخامس العلمي للمفاهيم  فائق ابراهيم 50
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 حياة االحيائية واستبقائها

حسام يوسف صالح  51

 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  52

 القيسي

أثرالتفعيل المناعي في الحد من إمراضيه طفيلي المشوكاتالحبيبية 

EchinococcusGranulosus في الفئران البيض 

 2006 تربية -ديالى علم الحيوان

ابتهال جاسم علي  53

 الغريري

 العراق –دراسة مصلية وبائية لداء المقوسات في محافظة ديالى 

 

 2007 تربية -ديالى علم الحيوان

حسن علوان صبا  54

 خضير

 Glomustrichodermaharzianuamتقويم فاعلية التعقيم بالتربة وفطري 

,mosseaوحامض الحيوميك على نمو الذرة الصفراءZeamays L. 

 2007 تربية -ديالى علم النبات

ايمان خلف مهدي  55

 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  56

 المشهداني

وزيت الحبة السوادء في وظائف الكبد والتوثة في ذكور  F2Aتأثير الموثبن

 الجرذان البيض

 2007 تربية -ديالى علم الحيوان

 التكوين الجيني للكيس الغازي لسمكة النعوض ذكرى عطا ابراهيم 57

Gambusigaffihisbairdandgirard 

 2007 تربية -ديالى علم حيوان

صبا جاسم جواد  58

 الزبيدي

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

صالح عباس زيدان  59

 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 مهدي 60

 المرضى

 2007 تربية -ديالى احياء مجهرية

وآثارها في زيادة تحمل  s)Sorghumbiccolour(L)Menchتقسية بذور   اسيل كاظم  االنباري 61

 النبات للجفاف

 2007 تربية -ديالى نبات

ديار صكبان علوان  62

 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 ناجي 63

 النباتات للملوحة

 2008 تربية -ديالى علم النبات

 2007 تربية -ديالى طفيلياتبين تالمذة المدارس االبتدائية في قضاء  Enterobiasisوبائية  داء الدبوسات جابر عودة كاظم 64
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 بعقوبة

 

رؤى علي خضير  65

 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 حميد  66

 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  مروة سالم نوري 67

 مادة العلومالصف األول المتوسط في 

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 عويد 68

 اساسية

2008 

المعزولة من خمج األذن الوسطى في  .Proteus sppفوعة بعض انواع المتقلبات  آفاق رشيد سلمان 69

 بعقوبة وضواحيها

 2008 تربية -ديالى احياء مجهرية

الدراسة التركيبية الدقيقة للتغايراتالتنكسية في خاليا كبد الجرذان المعاملة  لمى طه احمد  الطائي 70

 AspergilluFlavusالمنتج من  B1بالفالتوكسين

جامعة -علوم تقانة االحيائية

 صدام

2001 

تأثير التغذية الورقية بمراحل نمو مختلفة في نمو وحاصل نبات الحنطة  ياسر زيدان خلف 71

Tviticumaestiray 

 2008 تربية -ديالى نبات

لقاء حسن توفيق  72

 البيضاني

دراسة وصفية تحليلية للممارسات التدريسية عند مدرسي ومدرسات االحياء 

 وعالقتها ببعض المتغيرات

علوم -تدريسطرائق 

 حياة

–تربية –بغداد 

 ابن الهيثم

2002 

بديعة ابراهيم عبد  73

 الكريم  الصالحي

اثر استراتيجية كلوزماير في تحصيل طالبات الخامس العلمي لتعليم مادة االحياء 

 واتجاهاتهن العلمية

علوم -طرائق تدريس

 حياة

–تربية –بغداد 

 ابن الهيثم

2001 

هادي علوان محمد  74

 ساعديشكير ال

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 حميد 75

 بعقوبة وضواحيها

التربية -ديالى مجهريةاحياء 

 -الرازي

2009 

اسماء حسيب هويد  76

 الجوراني

محافظة  –االنتشار المصلي للضدات النوعية لفيروس الحصبة االلمانية في بعقوبة 

 ديالى

تربية  -ديالى احياء مجهرية

 الرازي

2008 

انعام جمعة عبدهللا  77

 الشمري

 2001 علوم-بغداد  علم االرض في العراقمعدنية وكيميائية  الحصى البولية لفئة االطفال 
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في  Hemipteria;Lygaeidaeدراسة تصنيفية لبعض حشرات عائلة بق البذور  حياة كنعان عبد 78

 العراق –بعض مناطق ديالى 

تربية  -ديالى علم حيوان

 الرازي

2009 

 Serratiamarcescensكتريا تأثير المطفرات الكيميائية والفيزيائية على قابلية ب فاتن علي احمد الجلبي 79

 في انتاج انزيم االسباراجنيز

 

 احياء مجهرية

تربية  -ديالى

 العلوم الصرفة

2011 

اثر المجال المغناطيسي ومنظمات النمو النباتية في نموواستحثاث الكالس في نباتي  نور صبري ناصر 80

 Citrus Lوالليمون الحامض) (Citrus ReticulataL.Burumfالاللنكي )

imon L. Burumf خارج الجسم الحي 

تربية  -ديالى علم نبات

 العلوم الصرفة

2012 

احمد فرحان فليح  81

 الحسن

تأثير مواعيد الزراعة والتسميد الفوسفاتي في صفات النمو والحاصل لثالثة اصناف 

 .Zea  mays Lمن الذرة الصفراء

تربية  -ديالى نبات

 العلوم الصرفة

2012 

عبد علي سهاد ياسين  82

 الفيلي

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

 العلوم الصرفة

2012 

فاطمة كاظم ابراهيم  83

 المهداوي

تربية  -ديالى علم حيوان دراسة  العالقة بين مؤشرات الدم ووظائف الغدة الدرقية لدى مرضى الفشل الكلوي

 العلوم الصرفة

2012 

التأثير التضادي لبعض نباتات االدغال في نمو وحاصل ونوعية نبات اللوبياء  اسراء طاهر عصفور 84

VignaUnguiculata L. 

تربية  -ديالى علم النبات

 العلوم الصرفة

2010 

احمد عيسى جعفر  85

 التميمي

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

 العلوم الصرفة

2012 

عصام احسان حمد  86

 العزاوي

دراسة تأثير المستخلصات المائية والكحولية ألوراق نبات 

 على فاعلية انزيم الكولين استريز فيمصل دم االنسان NicotianaTabacumالتبغ

-المستنصرية  نبات

 علوم

2005 

التغيرات الفسلجية والوراثية لصفة تحمل الملوحة في بعض التراكيب دراسة بعض  بالل فاضل زكريا 87

 (.Triticum sppالوراثية  المنتجة من الحنطة)

التربية -ديالى  علم نبات

 الرازي

2011 

عماد خلف نجم  88

 العزاوي

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

 الجسم الحي

تربية  -ديالى باتعلم ن

 العلوم الصرفة

2012 

غيث لطفي عارف  89

 عبداللطيف العزاوي

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

 الهندسة الوراثية

2011 

90 Dhia 

JawadKadhim  

AL-Qadhi 

Immunogenetic Study in Endometriosis Patients وراثة  دكتوراه

 صناعية

-المستنصرية 

 علوم

2011 
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دراسة بعض الخصائص الفيزيوكيميائية والملوثات البكتيرية وحساسيتها لبعض  صالح سعود يعقوب 91

 المضادات الحياتية لمياه اآلبار في مدينة بعقوبة ضواحيها

التربية -ديالى  احياء مجهرية

 الرازي

2011 

ضياء جواد كاظم  92

 القاضي

–تربية –بغداد  علم وراثة MusMusculusالوراثية الخلوية لكوسيبول القطنالتأثيرات 

 ابن الهيثم

1997 

مسح الديدان الطفيلية في القناة الهضمية لقطط مدينتي بغداد وكركوك : مع دراسة  يحيى جرجيس سلمان 93

 iToxocaraCat(Schrank, 1788بايولوجية للدودة ) 

 1987 علوم-بغداد  علم حيوان

سلمان عزيز عدوس  94

 الجبوري

القابلية التطفيرية لبعض المشروبات الكحولية العراقية باستعمال النظام البكتيري 

 والتبادل الكروماتيديالشقيقي

 1986 علوم-بغداد  احياء مجهرية

عبد هللا حسين عبد هللا  95

 الجبوري

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

انتصار مهدي حمد  96

 الحسيني

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

 العلوم الصرفة

2012 

ضياء جواد كاظم  97

 القاضي

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

 علوم

2011 

صالح كاظم امويش  98

 الالمي

القابلية التطفيرية لبعض منضمات الحموضة المستعملة  في صناعات االغذية في 

 العراق تجاه سالالت السالمونيال تيفيميوريوم

 1986 علوم-بغداد  احياء مجهرية

الحان محمد علوان  99

 الشمري

اتية وأثره في نمو نبات الحنطة وتكشفه التداخل بين الملوحة والهرمونات النب

Triticum – aestivuml- 

تربية  -ديالى نبات

 العلوم الصرفة

2012 

في مجمل استجابة الجرثومة  B446Rالتقييم الكمي للدور الذي يلعبه البالزميد عباس عبود فرحان 100

Escherichia-coli ymel لألشعة فوق البنفسجية 

  علوم-بغداد  احياء مجهرية

1987 

رائد فيصل عويس  101

 مشربش

دراسة مناعية عن المرضى المصابين بالتهاب المجاري البولية المزمن الناتج عن 

عزالت جلدية من جرثومة االشيرشياكوالي ودراسة كيميائية حياتية على 

 الاللفاهيموليثرين

 1986 علوم-بغداد  احياء مجهرية

المستخلص من سالالت محلية  DNAالحامض النووي الديوكسيرايبوزدراسة عن  لينة عبد الكريم االمير 102

 النوع سيدومونسايروجينيزا

 1987 علوم-بغداد  احياء مجهرية

عبدالكريم عبدالرزاق  103

 القزاز

عالقة البالزميدات في المقاومة المتعددة لمضادات الحيوية واالشعة فوق البنفسجية 

 Pseudomonas aeruginosaفي بكتريا 

 1985 علوم-بغداد  ياء مجهريةاح

 2011التربية -ديالى  علم حيوان اثر المقوسات الكوندية على اظطرابات الشخصية في محافظة ديالى لمياء سعود عبود 104
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 الرازي

التربية -ديالى  احياء مجهرية دراسة بكتريولوجية ومناعة مقارنة بين مرضى الربو والمدخنين حلى احمد داود 105

 الصرفةالعلوم 

2012 

 2005 بابل-العلوم  علوم حياة تنوع الطحالب وعالقتها ببعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لنهر الحلة نهى فالح كاظم 106

هناء فرحان عباس  107

 الفرطوسي

المعزولة محلياً  V.choleraeتحديد المحتوى الوراثي الكامل لضمات الكوليرا 

 (PFGE)باستخدام تقنية الترحيل الكهربائي النبضي 

علوم حياة )احياء 

 مجهرية(

 2008 بغداد-العلوم 

التاثير الحيوي لبعض المستخلصات النباتية الجرجير والفجل والخس في حياتية  هدى ضامن عبدالجبار 108

 خنفساء اللولبية الجنوبية

 **** تكريت-تربية علوم حياة)حشرات(

هيام خالص عمفوص   109

 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 

محمد ابتهال قاسم  110

 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  111

 الدليمي

اضداد فايروس التهاب الكبد )ج( بين المرضى المصابين ببعض مدى انتشار 

 االمراض الجلدية غير المعدية في محافظة ديالى

علوم حياة)أحياء 

 مجهرية(

التربية -ديالى

 -للعلوم الصرفة

2011 

لينا عبد االميرسلمان  112

 السعدي

المعزولة من مصادر  pseudomonas Aeruginosaدراسة بكتريولوجية لبكتريا

 سريرية مختلفة في مدينة بعقوبة وضواحيها

التربية -ديالى احياء مجهرية

 للعلوم الصرفة

2011 

رجاء محمد عبيد  113

 التميمي

أثر بعض منظمات النمو والمغذيات والمجال المغناطيسي في نشوء الكالس 

 L. Nigellaومحتواه من الهرمونات وبعض الزيوت لنبات الحبة السوداء )

sativa ) 

 

التربية -ديالى علم النبات

 للعلوم الصرفة

2012 

احمد  هاشم ابراهيم  114

 الجوراني

التربية –ديالى  علم النبات دراسة التلوث البيئي بالرصاص والكاديوم في مدينة بعقوبة وضواحيها

 للعلوم الصرفة

2012 

ايمان عباس علي نور  115

 هللا الزنكنة

المعزولة من اصابات   KlebsillaSppدراسة بكتريولوجية ووراثية لبكتريا.   

 مرضية مختلفة

التربية –ديالى  احياء مجهرية

 للعلوم الصرفة

2012 

بثينة محمد حمود  116

 الصميدعي

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

 للجفاف

التربية –ديالى  علم النبات

 للعلوم الصرفة

2012 
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جنان محمد حمود  117

 الصميدعي

التربية –ديالى  علم النبات (لزيادة تحملهما للملوحة.Triticumaestivum Lحض بذور صنفين من الحنطة )

 للعلوم الصرفة

2012 

ياسر موفق مهدي  118

 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 تلوث الجروح البكتيري وبعض المؤشرات المناعية الدالة على شفائها شيماء محمد علوان 119

 لوم الصرفةللع

2012 

التربية –ديالى  احياء مجهرية انتشار مرض السل المقاوم في محافظة ديالى انعام علي عبد عباس 120

 للعلوم الصرفة

2012 

رشا كاظم حسون  121

 الدوري

التربية –ديالى  علم الحيوان اثر التدخين على بعض مضادات االكسدة البالزمية لدى المدخنين االصحاء

 الصرفةللعلوم 

2012 

محمد علي محمد  122

 البدري

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

 محافظة ديالى

التربية –ديالى  علم الحيوان

 للعلوم الصرفة

2012 

االسهال دراسة مقارنة لثالثة تقنيات في الكشف عن الفيروس العجلي من مرضى  انسام داود سلمان 123

 والحيوانات الداجنة

التربية –ديالى  احياء مجهرية

 للعلوم الصرفة

2012 

عبد الستار منصور  124

 عبد الزهيري

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

 للعلوم الصرفة

2013 

جنان خليل ابراهيم  125

 الدهلكي

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

 للعلوم الصرفة

2013 

دينا عبد الرزاق عبد  126

 هللا

الوصف الشكليائي والتركيب النسجي  للكلى  في نوعين من الفقريات العراقية 

 Hyla( والضفدع الشجيري)Passer Domesticusالعصفور المنزلي )

arb0rea) 

التربية –ديالى  علم الحيوان

 للعلوم الصرفة

2013 

زينب عبد محمد  127

 التميمي

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

 للعلوم الصرفة

2013 

 فيحاء محمد نجم الباوي 128

 

المعالجة الحيوية لبعض العناصر النزرة الملوثة ألصبعياتاسماكالكارب باستخدام 

Pseudomonas aeruginosa ً  المعزولة محليا

التربية –ديالى  احياء مجهرية

 للعلوم الصرفة

2013 

سينمط تقييم عملية موت الخاليا المبرمج لدى المرضى المصابين بالتهابالكبد الفايرو مروج علي فهد الراوي 129

 ب

التربية –ديالى  احياء مجهرية

 للعلوم الصرفة

2013 

 2013التربية –ديالى  علم النباتتأثيرموعد الرش ونوع مستخلص  نبات الداتورة في فعالية انـزيمي اليــوريــز و  سارة منذر مبدر 130
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  Triticumaestivumالبـــروتــيــزوصفات النــمـو والحاصل لنـبـات  الحـنطة  .

 L 

 للعلوم الصرفة

التربية –ديالى  احياء مجهرية دور بكتريا الزوائفالزنجارية في المعالجة الحيوية لبقايا بعض المبيدات الحشرية انوار علي كاظم 131

 للعلوم الصرفة

2013 

في نمو بعض أصول  والتسميد العضوي Trichodermasppتأثير التلقيح بفطر  منعم  فاضل مصلح 132

 تالحمضيا

البستنة وهندسة 

 الحدائق

ديالى/ كلية 

 الزراعة

2013 

تأثير ملوحة مياه الري ومغنطتها والرش ببعض المواد المقاومة للشد الملحي في  عبد الرحيم عاصي عبد 133

 في البيئة المحمية . CucumissativusLنمو وحاصل الخيار 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

ديالى/ كلية 

 الزراعة

2013 

عمر غازي يحيى  134

 سعود

في نمو وحاصل ثالثة هجن  طرائق التربيةالعضوية و سمدةتأثير الرش ببعض اال

 في البيوت المحمية  .Cucumissativus Lمن الخيار

البستنة وهندسة 

 الحدائق

 

التربية –ديالى 

 للعلوم الصرفة

2013 

الجيني لفايروس المليساء  المعدية في  تفاعل انزيم البلمرة المتسلسل لكشف التنميط رغد ابراهيم احمد 135

 محافظة ديالى

التربية –ديالى  احياء مجهرية

 للعلوم الصرفة

2013 

شهد خليل ابراهيم  136

 القيسي

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

 محافظة ديالى

التربية –ديالى  احياء مجهرية

 للعلوم الصرفة

2013 

محمد ياسين محي  137

 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 تمارا صباح هادي 138

 للعلوم الصرفة

2013 

تأثير مغنطة البذور ومياه الري العذبة والمالحة في انبات ونمو وحاصل نبات الذرة  مهند وهيب مهدي 139

 الصفراء

 تربية -ديالى علم نبات

 الرازي

2011 

ابتهال حميد محسن  140

 العزي

تقنية تفاعل الكشف عن اصابات التهاب الكبد الفيروسي نمط)ب( الخفي بواسطة 

 البلمرة المتسلسل في محافظة ديالى

التربية –ديالى  احياء مجهرية

 للعلوم الصرفة

2012 

غسان ردام عيدان  141

 الطائي

 Zygophyllaceae R.Brدراسة تصنيفية مقارنة لمراتب العائلتين 

 في العراق  Nitrariaceae Lindleyو

التربية –ديالى  علم نبات

 للعلوم الصرفة

2013 

فاطمة عامر عبد الجبار  142

 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 

 2013كلية -ديالى  البستنةموعد التلقيح ومصدر  اللقاح في نسبة العقد و صفات الحاصل لنخلة  الموقع , تأثير أحمد ثامر حومد 143
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 الزراعة .Phoenix dactylifera Lالتمر صنف أشرسي 

دعاء عدنان كاظم  144

 العتبى

دراسة بكتريولوجية لبعض أنواع العائلة المعوية المعزولة من صاالت مستشفى 

 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 فرحان 145

 للعلوم الصرفة

2013 

ميادة نزار جبار مصلح  146

 الخفاجي

 فيدراسة بعض المعايير الدموية هرمونات الدرقية 

 دم النساء الحوامل

التربية –ديالى  علوم حياة/حيوان

 للعلوم الصرفة

2013 

زينة سامي راشد  147

 يوسف

تأثير حامض االرجنين ونترات الكالسيوم في بعض صفات النمو والحاصل  

 Lycopersiconesculentum Millوالقدرة التخزينية لثمار الطماطة صنف كنز

البستنة وهندسة 

 الحدائق

كلية -ديالى 

 الزراعة

2013 

محمد سلمان محمد  148

 الجواري

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

 . SolanumtuberosumLوحاصل البطاطا 
البستنة وهندسة 

 الحدائق

كلية -ديالى 

 الزراعة

2013 

تحسين علي ابراهيم  149

 العبطان

خارج  0Nigella sativa Lومشتقاته في نبات الحبة السوداء انتاج الثايمول 

 .وداخل الجسم الحي

التربية –ديالى  علوم حياة/علم نبات

 للعلوم الصرفة

2013 

وئام احمد علوان  150

 الدليمي

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

 بغداد/العراق

التربية –ديالى  نباتعلوم حياة/علم 

 للعلوم الصرفة

2013 

علوم حياة/أحياء  دراسة تاثير البكتريا المختزلة للكبريت على الخرسانة المسلحة سجى محمد محسن 151

 مجهريه

التربية  -ديالى

 للعلوم الصرفة

2013 

زينب عامر حاتم  152

 التميمي

المعزولة من  Streptococcus pyogenesدراسة بكتريولوجية و وراثية لبكتريا 

 مرضى مصابين بالتهاب اللوزتين في مدينة المقدادية

علوم حياة/أحياء 

 مجهريه

التربية  -ديالى

 للعلوم الصرفة

2103 

لؤي قاسم عبد الحميد  153

 الحميري

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

 ديالى

التربية  -ديالى حيوان علوم حياة/علم

 للعلوم الصرفة

2012 

زينة عبد المنعم عبد  154

 الرزاق

لدي المرض  Interleukin 8دراسةالتغييرات في بعض مؤشرات الدم ومستوى

 و B المصابين بالتهاب الكبدالفيروسي للنمطين

التربية -ديالى  حيوان علوم حياة/علم

 للعلوم الصرفة

2013 

 Aدراسة وراثية لمرضى نزف الدم الوراثي نوع  النجارهند قادر طاهر  155

 

التربية -ديالى  حيوان علوم حياة/علم

 للعلوم الصرفة

2013 

مروج محمد صناع  156

 العبيدي

علوم حياة/أحياء  المعزولة محليا Bacillus subtilisمعالجة الشقوق الكونكريتية باستخدام بكتريا 

 مجهريه

التربية -ديالى

 الصرفةللعلوم 

2013 

 2013التربية -ديالىعلم -علوم حياة تعديل مستويات الدهون الثالثية في مصل الدم واثره في تحسين مستويات سكر الدممروة نظام الدين نجم  157
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 للعلوم الصرفة الحيوان الدين

الممرضات تقدير أثر بعض المستخلصات النباتية والمضادات الحياتية علىبعض  رقية احمد الماشي 158

 البكتيرية

التربية -ديالى نبات-علوم حياة

 للعلوم الصرفة

2013 

المحورات المناعية المعزولة من توثة العجل على الخاليا البيض المعزولة من  طالب عبد هللا حسين 159

 فئران تعاني من مرض الوهن العضلي الوبيل

-مناعة-علوم حياة

 فلسفه-دكتوراه

تربية ابن –بغداد 

 الهيثم

1998 

لمى صالح  الدين عبد  160

 القادر العبد الواحد

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

 الهيثم

2001 

في الفئران Glycyrrhizagalabraبعض التأثيرات المناعية لجذور نبات السوس  ندى مسلم علي العبيدي 161

 Musmusculusالبيض

تربية ابن –بغداد  مناعة-علوم حياة

 الهيثم

2002 

زهراء حسين محمد  162

 قدوري

في Hibiscus Sabdariffa بعض التأثيرات المناعية لألوراق الكاسية للكجرات

 Musmusculusالفئران البيض

تربية ابن –بغداد  مناعة-علوم حياة

 الهيثم

2002 

نبا مطيع عبد اإلله  163

 الهيتي

الدموية لدى مرضى اليرقان من حديثي الوالدة والعوامل المؤثرة  دراسة التغيرات

 على ظهوره في محافظة االنبار

 2002 العلوم-االنبار مناعة-علوم حياة/

علوم حياة/أحياء  دراسة االستجابة المناعية واألنواع العامة لفقر الدم لمرضى داء الذئب االحمراري وحيد احمد زيدان 164

 مجهريه

 2002 العلوم كلية-بغداد

دراسة مناعية لبكتريا السالمونيا المعزولة من مرضى حمى التيفوئيد في مدينة  عبد النبي جويد 165

 الرمادي

علوم حياة/أحياء 

 مجهريه

 2003 علوم-االنبار

نور عبد الحليم عبد  166

 الرحمن المشهداني

علم -علوم حياة الرماديدراسة لبعض التغيرات الدموية والمناعية لمرضى الربو في مدينة 

 الحيوان

 2005 العلوم-االنبار

المستخلص من بكتريا المكورات العقودية TSST-1دراسة مناعية على الذيفان احمد عبد هللا سالم 167

 الذهبية المعزولة من االخماج الجلدية

علوم حياة/أحياء 

 مناعة-مجهريه

-المستنصرية

 علوم

2005 

ابتسام بداي حسان  168

 الكناني

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

 Musmusculusالفار البيض

علم -علوم حياة

 الحيوان

تربية ابن -بغداد

 الهيثم

2005 

ميس قاسم عبادي  169

 العامري

دراسة بعض الجوانب المناعية لمرضى االنسمام الدرقي مناعي المنشأ )داء 

 ر المعالجينجريف( غي

 2006 بنات-علوم-بغداد مناعة-علوم حياة

على بعض الخاليا  pseudomonas aeruginosa تأثير عديد سكرايد بكتريا  عبد هللا اكرم داود 170

 المناعية للفار االبيض

-المستنصرية علم حيوان-علوم حياة

 علوم

2006 

 2006تربية ابن  –بغداد علم -علوم حياة االكياس العدرية في الفئران البيضدراسة حياتية ومناعية لتكون  فاطمة شهاب الناصري 171



    

 14 الصفحة
 

 الهيثم الطفيليات

دراسة بعض الجوانب المناعية اللتهاب المهبل ببكتريا االشريشيا القولونية النوع  فريال جميل عبد 172

 في االنسان واالرنبK1المصلي 

علوم حياة/أحياء 

دكتوراه -مجهريه

 فلسفة

 2006 علوم-بابل

هالة عبد الحافظ عبد  173

 الرزاق الجبوري

عزل ودراسة بعض المواد الفعالة المنتجة  من قبل بعض أجناس بكتريا 

Myxobacteria والعوامل المؤثرة عليها 

علوم حياة/أحياء 

دكتوراه -مجهريه

 فلسفة

-المستنصرية 

 علوم

2006 

صدام جبر حسين  174

 الحيدري

علوم حياة/أحياء  ومايكروبية لمرضى بعض أنماط االرجية تحت تأثير العالج المناعيدراسة مناعية 

-مجهريه

 مناعة)دكتوراه(

 2007 ابن الهيثم -بغداد

علي حيدر عبد الهادي  175

 الساكني

تحضير عدة تشخيصية للكشف عن العنقوديات الذهبية باستعمال 

TnaseوCoagulase وProtein A 

علوم حياة/أحياء 

يه)دكتوراه مجهر

 فلسفة(

-المستنصرية

 العلوم

2007 

ومثبطاتها في  MMP-2-9 التعبير السايتوبالزمي لالنزيمات المحللة للبروتين مي خليل اسماعيل 176

في  Fas  Ligandورابطه النوعي Fasوتعبيرمستقبل الموتTimp-1-2النسيج 

 سرطان الخاليا االنتقالية للمثانة البولية

علوم حياة/أحياء 

 مجهريه

 2007 علوم -بغداد

نرجس عبد الرحمن   177

 عودة

علم –علوم حياة  عالقة الحركات الخلوية بالتهاب المعدة المزمن لدى عينة من المرضى العراقيين

 حيوان

-المستنصرية

 علوم

2008 

ميادة حسين علي  178

 الموسوي

الدمية للمرضى قياس المستوى المصلي  للكلوبيولينات المناعية وبعض التغيرات  

 ( بنوعيها الحادة والمزمنةUrticariaالمصابين بالشري  )

علوم حياة/أحياء 

 مناعة-مجهريه

 2009 علوم بنات-بغداد

انتخابمحسن عبد علي  179

 االسدي

( في التحليالت الوراثية الخلوية Rutachalepensisتأثير مستخلص نبات السذب )

 والمناعية في  الفئران البيض

-المستنصرية حيوان-ة علوم حيا

 علوم

2009 

علوم حياة/أحياء  دراسة بعض الجوانب  المناعية والهرمونية للذكور العقيمين سحر منفي احمد 180

 مناعة-مجهريه

 2010 بنات-علوم-بغداد

انتصار حسين علي   181

 الموسوي

واختبار  salvia  officinalis  )   استخالص وتنقية االبجنين من نيات الميرمية )

تاثيراته الوراثية قبل وبعد المعاملة بالمطفر رابع كلوريد الكاربون في الفئران 

 البيض

في –علوم حياة

الهندسة الوراثية 

 والتقنيات اإلحيائية

معهد -بغداد

الهندسة الوراثية 

والتقنيات 

اإلحيائية 

2010 
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 للدراسات العليا

أحياء -علوم حياة المناعية لإلصابات الكلية عند األطفال دراسة جوانب من االستجابة  إيمان عباس محسن 182

 مجهرية

-المستنصرية

 علوم

2010 

هبه حسين عزيز  183

 الهويدي

علم -علوم حياة دراسة وراثية و إنزيمية لالناث المصابات بداء الربو

 الوراثة

تربية ابن   -بغداد

 الهيثم

2011 

أسيل فخري خلف عبد  184

 هللا

المنظمة في مصول   Tوخلية Th17,Th2,Th1 الخلوية لخاليادراسة الحركات 

النساء ذوات اإلجهاض التلقائي المتكرر غير المعروف السبب والمصابات 

 بالمقوسات الكونيدية

علوم حياة/أحياء 

 مناعة-مجهرية

 2012 علوم بنات-بغداد

هبة صالح مهدي  185

 الشمري

 قيةدراسة شكليائية ونسجية لكبد أفعى الماء العرا

Natrixtessellatatessellata ( Khalaf , 1959 ) 

 

علوم الحياة / علم 

 الحيوان)علم النسج (

التربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2013 

فيصل موفق  186

 مزهرالمفرجي

تأثير نوع السماد في صفات نمو وحاصل الطماطة        

(Lycopersecunesculantum Mill.وتقدير بعض المعالم الوراثية ) 

 2014 زراعة-ديالى بستنة وهندسة حدائق

إبراهيم عدنان محمود  187

 الرجب

المعزولة من اخماج سريرية  Proteus mirabilisدراسة بكتريولوجية لبكتريا 

 مختلفة في مدينة المقدادية

علوم حياة/أحياء 

 مجهرية

التربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2014 

أحمد ظاهر محمود  188

 الدليمي

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

 مرضى كثرة الحمر

 

علم –علوم حياة 

 حيوان

التربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2014 

189  

 صبار هاشم 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 

 الحنطة  المتحملة للملوحة

 التربية-ديالى نبات-علوم حياة

 للعلوم الصرفة

2014 

رغد عبد الحمزة  191

 جوامير الشمري

و الحديد المخلبي في إكثار أصل األجاص ماريانا  BAتأثير 

Prunuscerasifera) xPrunusmunsonianaخارج الجسم الحي ) 

بستنة و هندسة 

 الحدائق

 2014 كلية الزراعة

192 

 

 أيمن  احمد عبد 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 
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محمد سلمان كريم  193

 الزبيدي

 تأثير الكثافة النباتية ومستويات التسميد في نمو وحاصل أصناف

 (.Helianthus annuusLمختلفة من نبات زهرة الشمس )

 التربية-ديالى علوم الحياة )نبات(

 الصرفةللعلوم 

2014 

محمد خضير عباس  194

 النعيمي

 دراسة بكتريولوجية لبعض االجناس البكتيرية السالبة لصبغة غرام المقاومة

 لمضادات البيتاالكتام والمعزولة من اخماج المجاري البولية في محافظة ديالى.

األحياء  –علوم الحياة 

 المجهرية

 التربية-ديالى

 للعلوم الصرفة

2014 

في عينة من 2,1دراسة مصلية النتشار اإلصابة بفايروس الحأل البسيط نمط  طالب ناصرعمار  195

 األشخاص في مدينة بعقوبة

األحياء  –علوم الحياة 

 المجهرية

 التربية-ديالى

 للعلوم الصرفة

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 خضير 198

 المجهرية

 التربية-ديالى

 للعلوم الصرفة

2014 

 هديل احمد مهدي 199

 ألساعدي

 تأثير مواعيد الزراعة واألصناف في نمو وحاصل زهرة الشمس

 (Helianthus  annuus  L. ) 
في علوم الحياة ) 

 النبات (

 التربية-ديالى

 للعلوم الصرفة

2014 

 خمائل علي كريم 200

 

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  201

 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 محمد 202

 

التفاعلي لدى مرضى العجز الكلوي المزمن  C وظائف الغدة الدرقية وبروتين

 لزرع الكلويالمستمرين على الديلزة الدموية ومرضى ا

علم الحيوان / الفسلجة 

 الحيوانية

 التربية-ديالى

 للعلوم الصرفة

2014 
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سيف علي محمد  203

 الحيالي

 

 Streptococcusو  .Staphylococcus sppمقارنة وراثية و بكتريولوجية بين 

spp.  المقاومة لمضادات الــMacrolide  و المعزولة من إصابات سريرية مختلفة

. 

األحياء  –الحياة علوم 

 المجهرية

 

التربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2014 

مهند رشيد حسين  204

 الزبيدي

 Phoenix  Dactyliferaتقدير البعد الوراثي لبعض أصناف نخيل التمر العراقي)

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

( للمضادات Pseudomonas aeruginosaدراسة عالقة مقاومة عزالت بكتريا )

 الحيوية  مع إنتاجها للبايوسين

األحياء  –علوم الحياة 

 المجهرية

-المستنصرية

 -علوم

2001 

دور جرثومة السالمونيال  المنشأ الحيواني كمسبب لإلسهال في األطفال في محافظة  زينة قاسم خليل الطائي 207

 بغداد

علوم الطب البيطري 

 الصحة العامة –

علوم الطب -بغداد

 البيطري

2002 

ذات الرئة المكتسب من المجتمع لدى المصابين دراسة بكتيرية مصلية  لمسببات  خديجة شعبان المزوري 208

 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 
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مهند عبد االله  قاسم  212

 عيسى

المرضى المصابين بقرحة الفراش  وتأثير مستخلص نبات دراسة عن 

 (  على بعض البكتريا المسببة للخمج Thymbra  Spicataالزعتر)

علم  -علوم الحياة

 الحيوان

-المستنصرية

 -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 

 اب في ديالىبعض األوجه المرضية للمصابين بالحمى غير المعروفة األسب علي جبار عليوي 214

Certain Pathologigal Aspects  on fuo Patients  in diyala== 

-  دكتوراه  فلسفة

 أحياء مجهريه

-المستنصرية

 -علوم

2008 

سوسن محمد عبد هللا  215

 السورجي

العوامل المسببة لإلسهال لدى األطفال  في اربيل وتأثير بعض المستخلصات النباتية 

 Causative  Agents of Diarrhea  in     Erbil== على العزالت البكتيرية

Children  and the Effect of  some  Plant   Extracts on bacterial 

Isolates 

أحياء   دكتوراه  فلسفة

 مجهريه

ابن  –بغداد 

 الهيثم

2009 

شيرين احمد سليمان  216

 دزه يى

 سرطان الثديدراسة مقارنة للتأثير المناعي لنظامين من العالج على 

=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 صالح  217

 المهداوي

–فلسفة -دكتوراه بكتريولوجية  لمرضى سرطان القولون المستقيمدراسة وراثية خلوية 

 تقنيات احيائية

 2007 بغداد علوم

مناعة -علوم حياة  =Eبعض التغيرات المناعية والهرمونية عند النساء ذوات  مقدمة االرتعاج= سعاد الماس براخاس 218

 فلسفة -دكتوراه

 2010 علوم بنات–بغداد 

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

 Eاإلجهاض في محافظة ديالى =

األحياء  –علوم الحياة 

 المجهرية

 

تربية -ديالى

 الرازي

2009 

 المجهريةاألحياء  Eتقدير بعض السايتوكاينات مع احد بروتينات الطور الحاد في مرضى الحروق= دلدار عمر صديق 220

الطبية "المناعة 

 السريرية"

-هولير الطبية

 الطب

2011 
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واإلصابات الميكروبية  70-بروتين الصدمة الحرارية–دور بعض السايتوكينات  هند مزهر موسى 221

 Eفي المرضى العراقيين المصابين بأورام المثانة البولية=

االحياء المجهرية 

 -دكتوراه -/مناعة

 فلسفة

علوم –بغداد 

 اتالبن

2013 

محمد فرج شذر  222

 المرجاني

المعزولة من   Serratia  Marcescenدراسة وراثية وبكتريولوجية على بكتريا 

  E.Coliمصادر سريرية  ودراسة امكانية نقل بعض صفات الضراوة من 

O157:h7 اليها 

األحياء  –علوم الحياة 

 -دكتوراه -المجهرية

 فلسفة

 

-المستنصرية

 علوم

2005 

 -علوم حياة دكتوراه تأثير األوزون في بعض األحياء المجهرية المسببة لالخماج الجلدية ندى صباح الشيخلي 223

 -فلسفة 

 2006 علوم بنات-بغداد

-المستنصرية حيوان-علوم حياة  Giardid  Lamblidدراسة بعض الجوانب المناعية والمرضية لإلصابة بطفيلي  قدس علي احمد العنبكي 224

 علوم

2002 

وعالقته ببعض المؤشرات المناعية  وشدة المرض لدى  IL-17التحري عن دور  رياض سعدون وهاب 225

 المصابين  بالربو االرجي

-المستنصرية علوم حياة

 التربية األساسية

2013 

من مصادر مرضية مختلفة ودراسة  Enterococcus Faecalisعزل وتشخيص  عباس ياسين حسن 226

 لفئران المختبريةأمراضيتها في ا

األحياء  –علوم الحياة 

 -دكتوراه -المجهرية

 فلسفة

 2012 تربية-تكريت

دراسة لبعض الجوانب  البكتريولوجية والمناعية لألطفال حديثي الوالدة المصابين  وسيم فائق محمد 227

 بإنتان الدم في بغداد

األحياء  –علوم الحياة 

 المجهرية

-المستنصرية

 علوم

2012 

دراسة مقارنة لتأثير بعض المستخلصات النباتية وبعض األحماض الكاربوكسيلية  سعاد خليل إبراهيم 228

 في البكتريا المسببة اللتهابات الحروق

األحياء 

المجهرية/بكتريا 

 -مرضية دكتوراه

 -فلسفة 

تربية ابن  -بغداد

 الهيثم

2009 

كريمة حسون حمادي  229

 الشمري

الزرعية والمصلية في تشخيص بكتريا البروسيال مقارنة كفاءة الفحوصات 

 للمرضى في بعض المراكز الصحية في بغداد

األحياء  –علوم الحياة 

 المجهرية

-المستنصرية

 علوم

2001 
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 حال ياسين كاظم 230

 

 التغيرات النسيجية في المشايم واالجنة المجهضةنتيجة االصابة

 IgGبداء المقوسات في النساءالمشخصة بقياس ال

 

علوم الحياة / الحيوان 

 ) األنسجة (

التربية -ديالى

 علوم صرفة

2014 

حارث برع حسن علي  231

 األوسي

تقييم بعض المؤشرات المـناعية للتفاعالت األلتهابيـة المتـرافقـة مـع األصابة 

 بطفيلي األكيـاس المائية

 علوم الحياة

 علم الحيوان

 

التربية -ديالى

 علوم صرفة

2014 

دراسة لبعض الجوانب المناعية والوبائية للمشعرات المهبلية والمبيضة البيضاء  نافع داروغةسهيلة  232

 ونيسيريا السيالن في محافظة

علم -فلسفة  -دكتوراه

إحياء -المناعة

 مجهرية

 2005 ابن الهيثم-بغداد

سيناء مهدي شاكر  233

 الخفاجي

وتاثيرها  على Acinetobacter         Baumanniiدراسة عن كبسولة بكتريا 

 االستجابة المناعية

األحياء  –علوم الحياة 

 المجهرية

-المستنصرية 

 علوم

2006 

علي محمد نجاتي  234

 رؤوف

مقاومة االيشريكيا القولونية السريرية والبيئية للمضادات الحيوية وتحييد محتواها 

 من الدنا البالزميدي

األحياء  –علوم الحياة 

 المجهرية

 2013 علوم-كركوك

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

 للعلوم الصرفه

2014 

ساره علي محمد عبد  236

 الحياني

 

للنمو واإلكثار في Arizonaصنف  .Dahlia variabilis Lاستجابة نبات الداليا

 الحقل و خارج الجسم الحيظروف 

 -زراعه -ماجستير

 بستنه

 2014 زراعه-ديالى

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

 وهندسه حدائق

 2014 زراعه-ديالى

معد رشيد مطلك  238

 الزبيدي

النظام الدفاعي المضاد للتأكسد خارج الخلوي تأثير بعضز الظروف البيئية على 

 لدى المدخنين والعاملين في مجال اللحام واإلشعاع

علم - ماجستير

 حيوان/فسلجة حيوانية

التربيه -ديالى

 للعلوم الصرفه

2014 
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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 -ديالى

 علوم 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

 -أحياء مجهرية

 - ماجستير

 2000 علوم-مستنصريه

 -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

ضاده ودراسة المحتوى البالزميد لبكتريا ايشيريشيا القولون تحضير االمصال الم

 الممرضه االمعاء المعزوله من اسهال االطفال الرضع

 ماجستير -علوم حياة

- 

 2002 علوم-مستنصريه

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

 الحروق للمضادات الحيويه

 أحياء مجهرية

 -- ماجستير

 2000 علوم-مستنصريه

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

المعزوله من streptococcusجزئيا من بكتريا streptolysinOعزل وتقنيه  مها عبد الجبار العبودي 249

 االطفال ودراسه فعاليته

 ماجستير -علوم حياة

- 

 2002 علوم-مستنصريه
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 Triticumالبوتاسي والشد الرطوبي في نمو وحاصل الحنطة )تاثير السماد  نور سالم لطيف 250

aestivum L.) 

نبات  -علوم حياة

 - ماجستير

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

حسام هاشم محمد  251

 العزاوي

ومستويات ALP و  AST , ALTتأثير تدخين السكائر على فعالية إنزيمات 

 الشوارد في مصل دم المدخنين

نية الفسلجة الحيوا

 ماجستير

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

منى حميد أحمد  252

 العزاوي

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

 الطفيليات(ماجستير

تربية -ديالى

 للعلوم 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 -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

رنا صالح مهدي  254

 الزبيدي

خصائص المطثيات الجرثومية والسمية وعالقتها بتناول المضادات الحيوية  في 

 لبتول التعليمي في مدينة بعقوبةمستشفى ا

 أحياء مجهرية

 -- ماجستير

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

 دور بعض الحركيات الخلويه واضداد الكاليكان لدى مرضى االمعاء االلتهابي مها فالح نزال صخي 255

 

 / مناعة علوم حياة

 

بغداد التربية 

للعلوم الصرفة 

 )ابن الهيثم

2014 

 

256 

ياسر عباس نضال 

 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 مالك 257

 التقييمات المناعية

 أحياء مجهرية

 -- ماجستير

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

هشام هاشم صالح  258

 الزبيدي

اإلضافة األرضية والتغذية الورقية بالبوتاسيوم في بعض صفات النمو  تأثير

 .(.Zea mays L)والحاصل للذرة الصفراء 

تربية -ديالى -- ماجستيرنبات 

 للعلوم الصرفة

2015 

 مناعة–علوم حياة  تقييم بعض المؤشرات الكيموحيوية و المناعية في النساء الحوامل محمد حسين علوان 259

 ماجستير

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 
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صبا صبحي خميس  260

 ُجنيد

البستنة وهندسة  تأثير نوع السماد في صفات النمو الخضري والحاصل في ثالث هجن من القرنابيط

 الحدائق(

 2015 الزراعة-ديالى

رســـــل مهــدي  261

 صالـــــح

تأثير األسمدة العضـوية والتلقيح الحيـوي بالمايكورايزا في نمـو وتزهير نبات 

 الكـالديولس

البستنة وهندسة 

 الحدائق(

 2015 الزراعة-ديالى

 إنتاج و نمو في الهيومك التسميد بحامض و الجبرلين و اإلرتباع تأثير نشوان  عبد الحميد 262

 اللهانة

البستنة وهندسة 

 الحدائق(

 2015 الزراعة-ديالى

ريم قاسم محمد  263

 الحديدي

دراسة بعض المؤشرات المناعية لدى بعض المرضى المصابين بداء السكري 

 النوع الثاني في محافظة ديالى

احياء –علوم حياة 

 ماجستير مجهرية

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

مريم ماجد محمد   264

 النصراوي

على مستويات مضادات  Hydatid Cysts تاثير االصابة باالكياس المائية 

 االكسدة في مصول المصابين

علم –علوم حياة 

 طفيليات -حيوان

 ماجستير

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

بالجبرلين وكلوريد البوتاسيوم وحامض االسكوربيك تأثير نقع البذور قبل الزراعة  رغد حسين عبود 265

 في صفات نمو وحاصل الذرة البيضاء

Sorghum bicolor(L.)moench 

جامعة ديالى ماجستير 

 –في علوم الحياة 

 نبات

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

أيمن إبراهيم محمد  266

 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  267

 الوهاب

مقارنة بين تقنية الفحص الشريطي السريع وتقنية االليزا و تفاعل البلمرة المتسلسل 

 االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي ) ج (في تشخيص 

علم –علوم حياة 

 ماجستي -حيوان

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

نور غسان كاظم  268

 الدليمي

 البدانة عامل خطورة لإلصابة بأمراض القلب التاجية

 

علم –علوم حياة 

 ماجستير -حيوان

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

علم –علوم حياة  القيم الكيميائية الحيوية في مصل الدم للمدخنين االصحاء بعض تأثير التدخين على انفال كاظم عبد 269

 ماجستير -حيوان

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 
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 عبدالقادر يحيى حمد 270

 العزاوي

انتــشـار إصـابــات الفـيـروس الـعـجـلـي والمسببات الجرثومية والطفيلية األخرى 

 في مدينة بعقوبةلإلسهال 

احياء –علوم حياة 

 ماجستير -مجهرية

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

تأثير المستخلصات المائية والكحولية لنباتات ليمون بصرة والرمان والبلوط على  نور جبار احمد علي 271

 البكتريا المسببة لإلسهال

 -نبات–علوم حياة 

 ماجستير

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

احياء –علوم حياة  بعض المؤشرات المناعية عند مرضى الحروق في مدينة بعقوبة عبد هللا خزعل محسن 272

 ماجستير -مجهرية

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

سرمد قاسم محمد  273

 التميمي

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

 ماجستير -مجهرية

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

ودراسة تأثيرها في بعض   Bacillus thuringiensisالبكتيريا  عزل وتشخيص ادريس صالح خليل 274

 Dacus (    Diptera : Tephritidaeالمقاييس الحياتية لذبابة ثمار القرعيات )

ciliates 

احياء –علوم حياة 

 ماجستير -مجهرية

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

محمد قاسم بالسم  275

 الخيالني

تقييم الفعالية المضادة لألكسدة والمضادة لحيوية االطوار المختلفة لذبابة المنزل 

Musca domestica L.  للمستخلص المائي لمخلفات العنبVitis vinifera L. 

علم الحيوان / 

 الطفيليات

تربية -ديالى

 للعلوم الصرفة

2015 

صفا ماجد محمد  276

 الباجالني

التحري عن جينات المقاومة لمضادات البيتاالكتام واسعة الطيف في بكتريا 

Acinetobacter baumannii المعزولة من مصادر سريرية 

 2015 جامعة ديالى االحياء المجهرية

 هدى نافع كريم 277

 

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  278

 القيسي

 2015 جامعة ديالى األحياء المجهرية دراسة بكتريولوجية لبعض مسببات االسهال لدى االطفال
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عمار صباح غني كاظم  279

 الدايني

 L.Walpتأثير الصنف وفترات الري والكثافة النباتية في نمووحاصل اللوبيا    

Vigna unguiculata 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

 -كلية الزراعة

 جامعة ديالى

2015 

أُسامة غازي إسماعيل  280

 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  281

 محمد الفدعم

 Allium sativumتأثير األوساط الزراعية والكثافة النباتية في نمو وانتاج الثوم 

L 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

 2016 جامعة ديالى

غزوان مهدي جعفر  282

 الربيعي

دراسة بايوكيميائية لمكونات االكياس العدرية المستأصلة من األغنام واألبقار في 

 محافظة ديالى

 2015 جامعة ديالى علم الحيوان

حنان رحيم حسوني  283

 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  284

 محمود

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

 التربية

2015 

ورقاء خليل ابراهيم  285

 العزي

 المعاملة بتراكيز الكولشيسين في نمو و تزهير صنفين من القرنفلتأثير 

Dianthus  caryophyllus L. 

البستنة 

 وهندسةالحدائق

جامعة ديالى / 

 الزراعة

2015 

علي جليل إبراهيم  286

 الفيّاض

 العالقة بين وزن الجسم و بعض الصفات التناسلية ومعايير الدم

 للكباش العواسي التركي

جامعة ديالى /  الحيوانيةالثروة 

 الزراعة

2016 

فاطمة عمران يوسف  287

 جاسم

 البكتريا انواع بعض على النباتات وبعض العكبر مستخلصات تأثير

 

ديالى /  جامعة النبات/ الحياة علوم

 التربية

2015 

في نمو وحاصل تأثير التركيب الوراثي والماء المعالج مغناطيسياً وطريقة التربية  رموش حقي اسماعيل 288

 البطيخ في الزراعة المحمية

البستنة وهندسة 

 الحدائق

جامعة ديالى / 

 الزراعة

2016 
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رهام إبراهيم خليل  289

 إسماعيل

تأثير بعض المعامالت الكيميائية وطرائق التجفيف والخزن في الصفات النوعية 

 لثمار المشمش صنف زاغنيا

البستنة وهندسة 

 الحدائق

 

/  جامعة ديالى

 راعةالز

2016 

والفيبرينوجين كدليل على   6عالي الحساسية , االنترلوكين  C–البروتين التفاعلي  فـــرح حـقي عـــزت 290

 امراض القلب التاجية

/  ديالى جامعة علم الحيوان

 التربية

2015 

محمد حاتم رشيد  291

 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 

تأثير المخصبات الحيوية وموعد التطعيم في نجاح تطعيم ونمو بعض اصناف  محمد عبدهللا مهجهج 292

 المشمش

البستنة وهندسة 

 الحدائق

ديالى / جامعة 

 التربية

2016 

حنين ثائر هادي  293

 الزهيري

البستنة وهندسة  تأثير التسميد العضوي والكثافة النباتية في نمو وحاصل القرنبيط

 الحدائق

جامعة ديالى / 

 الزراعة

2016 

رغــدة صفاء الدين  294

 احمد حمدي الخالدي

تأثير إفرازات ومخلفات جذور بعض المحاصيل الصيفية في إنبات ونمو وحاصل 

 .Triticum aestivum Lحنطة الخبز 

/  جامعة ديالى علوم الحياة/النبات

 التربية

2016 

  .Helianthus annuus L تأثير حامض الهيومك والحديد المخلبي في نمو هبه محمود احمد 295

 وحاصل زهرة الشمس

 

 ياة النباتعلوم الح

 

/  جامعة ديالى

 التربية

2016 

 عالي الحساسية منبئ لوفيات C -البروتين التفاعلي  ايمان عدنان مزهر 296

 مرضى الغسيل الدموي

علوم حياة فرع 

 الحيوان

جامعة ديالى / 

 التربية

 

2016 

والقــــرفـــــة Pimpinella  anisumتـــأثــير اضــــافة  اليــانسـون  محمد احمد علي حسين 297

Cinnamomum verum  في معايير النمو والصفات الفسلجية لعالئق أسماك

 .Cyprinus carpio Lالكــارب الشــائـع 

/  جامعة ديالى الثروة الحيوانية

 الزراعة

2016 

تمارا حسين علي  298

 السامرائي

والتناسلية لالغنام دراسة التاثيرات الوراثية والبيئية في بعض الصفات االنتاجية 

 العواسي التركي والمحلي

 2016 جامعة ديالى االنتاج الحيواني
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شهد نزار مصطفى  299

 العزي

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

 التربية

2016 

االمعاء الغليظة للمرضى الراقدين عزل وتشخيص البكتريا المختزلة للكبريت من  عبير يونس محمد 300

 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  302

 حسين التميمي

 Pseudomonasالفعالية ضد الميكروبية للبايوسيانين المنتج من   بكتريا

aeruginosa   ً  المعزولة محليا

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية

منى عصام عدنان  303

 العزاوي

 Solanum تأثير سماد الدواجن والكثافة النباتية في نمو وحاصل البطاطا

tuberosum L 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

 2016 جامعة ديالى

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

المناعية لمرضى الجلطات القلبية والمصابين بفايروس دراسة لبعض المؤشرات 

 المضخم للخاليا في محافظة ديالى

 2016 جامعة ديالى األحياء المجهرية

استعمال ومشروعية االجنة الفائضة من عمليات الحقن المجهري بوصفها خزيناً  ســـارة سعـــــد عبدهللا 306

 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 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

 2016 جامعة ديالى

حسين محمد بريسم  308

 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 بكتريا    Lactobacillus  acidophilusتأثير المعزز الحيوي لبكتريا  فاتن صالح مهدي 309

Helicobacter  pylori    ً  المعزولة محلياً والمشـخصــة مناعيا

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية
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استخدام الخليط الحيوي التآزري العراقي مع مستويات مختلفة من مسحوق السماق  رقاد فيصل علي البياتي 310

Rhus coriaria محفزاً للصفات االنتاجية لدجاج البيض لوهمان البني 

 اإلنتاج الحيواني

 

 2016 جامعة ديالى

عالء ياسين طه  311

 الخزرجي

 Iraqi Probioticتأثير االضافة المفردة والمتداخلة للمعزز الحيوي العراقي 

 الى العليقة في االداء االنتاجي للدجاج البياض Citric Acidوحامض الستريك 

 2016 جامعة ديالى نتاج الحيوانياإل

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

                             Staphylococcus sppالتأثير الخلطي للمضادات الحيوية على بكتريا    أسماء أحمد جياد 313

 المعزولة من أخماج سريرية مختلفة

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية

محمد عادل حسن  314

 الزهيري

تأثير إضافة حامض الالكتيك وحامض الخليك إلى عليقة الدجاج البياض في األداء 

 اإلنتاجي وإعداد بكتريا النبيت المعوي

 2016 ديالىجامعة  اإلنتاج الحيواني

, أألول الفا و 2, 6  10العالقة بين عامل النخر الورمي الفا والبين ابيضاضي مالك هادي قدوري 315

 بعض القيم الكيموحيوية لدى مرضى سرطان الكبد

 2016 جامعة ديالى فسلجة حيوانية

زويدة كاظم خضير  316

 الخالدي

لملون غرام المعزولة من أخماج دراسة بكتريولوجية لبعض أجناس البكتريا السالبة 

 المهبل

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية

مالك فاضل مهدي  317

 الدليمي

 تقييم  بعض المؤشرات المناعية لدى المرضى المصابين بمتالزمة تهيج القولون

 العصبي في محافظة ديالى

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية

أمجد شاكر حمود  318

 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  319

 الدليمي

ضد الفعالية البيولوجية للمستخلصات المائية والكحولية لنباتي البابونج والحلبة 

 البكتريا المعزولة من مصادر سريرية مختلفة

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية

 تأثير اضافة حامض الهيوميك والتسميد الورقي بالبوتاسيوم عدي صالح مهدي 320

 في نمو وحاصل نبات الذرة الصفراء

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
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محمـد علي حسيـن  322

 العزاوي

والهوموسستين بأمـراض القلــب   Cعالقـة الفيبـرينوجين , البروتيـن التـفاعلي 

 الوعــائي

 2016 جامعة ديالى الحيوانعلم 

دراسة بعض التغيرات المناعية والفسلجية والهرمونية والكيموحيوية  خالل مراحل  إيناس سعد صبيح 323

 الحمل الثالثة لعينة من النساء الحوامل في محافظة ديالى

 2016 جامعة ديالى علم الحيوان

شهد عبد الجبار محمد  324

 فدعم

 2016 جامعة ديالى علم الحيوان لداء المقوسات بين  مرضى السرطانتحديد االنتشار المصلي 

دراسة بعض المؤشرات الوراثية الجزيئية والفسلجية لمرضى الثالسيميا في  نور عويد عودة 325

 محافظة ديالى

 2016 جامعة ديالى علم الحيوان

ياسر ياسين خضير  326

 البياتي

نمو وحاصل الطماطة باستخدام طريقة  تأثير التظليل والرش بحامض السالسليك في

 التربية العمودية

البستنة وهندسة 

 الحدائق

 2016 جامعة ديالى

استجابة بعض اصناف البطاطا للمعاملة بالكولسيشين الحداث التغايرات الوراثية  زينب حسن أكرم 327

 واثره في نمو وحاصل النبات.

 2016 جامعة ديالى العلوم الزراعية

 2016 جامعة ديالى االحياء المجهرية دراسة مقارنة لبعض الممرضات البكتيرية السريرية والبيئية نورالدين  عيسىمالح  328

مقارنة طريقتي النشر والطمر في إنتاج ستيرويد الوذونواليد في المعلقات الخلوية    بتول محمد علوان 329

 .Withania somnifera Lلنبات الوذانيا 

 2016 جامعة ديالى علوم حياة / نبات

 ســــارة مطشـر حاتـم 330

 

في نبات كرز  Physalinأألكثار ألدقيق وأستحثاث ألكالس والكشف عن مركب 

 .Physalis angulata Lأألرض 

جامعة ديالى /  علوم حياة / نبات

 التربية

2016 

الياباني على بعض الصفات  تأثير التضريب التبادلي بين ثالثة عروق من السمان إســراء عبــود حسيـن 331

 االنتاجية والفسلجية

 االنتاج الحيواني

 

جامعة ديالى / 

 الزراعة

2017 

عصام هادي رشيد  332

 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 حميد 333

 المتعددة لبكتريا الزائفة الزنجارية

جامعة ديالى /  علوم حياة

 كلية العلوم

2017 

 إستجابة نبات الراننكيل للمعاملة بالمركبات عديدة األمين مريم رفعت طاهر 334

(Spermidin & Putrescine وحامض السالسيلك قبل وبعد الحصاد ) 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

جامعة ديالى / 

 الزراعة

2017 
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تأثير إِضافة طلع النخيل في العليقة على االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية  فهد عبد اللطيف صادق 335

 لدجاج البيض لوهمان البني

جامعة ديالى /  اإلنتاج الحيواني

 الزراعة

2017 

احمد ابراهيم اسماعيل  336

 البياتي

تأثير بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه بعض المفاقس الواقعة على 

 Cyprinusنهري دجلة والفرات في نسبة البقاء ألجنة أسماك     الكارب الشائع 

carpio L)). 

جامعة ديالى /  اإلنتاج الحيواني

 الزراعة

2017 

حكمت مريم  337

 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  338

 العبيدي

 L.  ( Vitisالعنب  )تأثير طريقة التربية والرش ببعض المغذيات في نمو شتالت 

viniferaصنف حلواني 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

جامعة ديالى / 

 الزراعة

2017 

نور منعم فاضل  339

 الشمري

ً  Campylobacter sppدراسة بكتريولوجية ووراثية على بكتريا  جامعة ديالى /  االحياء المجهرية المعزولة محليا

 التربية

2017 

اقع حال متنزه مابين الجسرين في مدينة بعقوبة واعداد مقترح تصميمي دراسة و ميسررياض زمان 340

 لتطويره

البستنة وهندسة 

 الحدائق

جامعة ديالى / 

 الزراعة

 

2017 

341 

 

تأثير مكافحة االدغال والرش بحامض االسكوربك وبعض المغذيات في كمية  مهيمن خليفة قهار

 حاصل الرمان صنف سليمي ونوعيته

البستنة وهندسة 

 الحدائق

كلية الزراعة 

 /جامعة ديالى

2017 

علوم الحياة  استجابة الذرة الصفراء للتغذية الورقية بالحديد والبورون لقاء نزار عبد الحسين 342

 /اختصاص نبات

 جامعة ديالى /

 التربية

2017 

أشواق عبد الرزاق  343

 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 ـــاصل الذرة الصفراءدور حامض البرولين واالرجنين في صفات نمــو وح ازهار عامر غليم 344

 كلية التربية

2017 

قُصي َحميد ُمحمد  345

 الَجباري

البستنة وهندسة  تأثير السماد العضوي الحيواني في نمو وحاصل ثالثة ُهجن من البروُكلي

 الحدائق

كلية الزراعة/ 

 جامعة ديالى

2017 



    

 31 الصفحة
 

 إسـراء داود فرحان 346

 

 Fenugreekتأثير المستخلص المائي لبذور الحلبة  

 المستحثة بمرض السكري  Mus musculusفي معثكلة الفئران البيض 

علوم الحياة / علم 

 الحيوان

جامعة ديالى /  

 كلية التربية

2017 

نبراس مهدي صالح  347

 البياتي

في الوسط الزرعي  Conocarpus erectusاالكثار الدقيق لنبات الكينوكاربس 

 ودور بعض المركبات في اكسدة المواد الفينولية

جامعة ديالى /   علوم حياة / نبات

 كلية التربية

2017 

أستخدام معامالت كيمياوية مختلفة لتحسين القيمة الغذائية ومعامل الهضم لبعض  أحمد علي أحمد حسين 348

 المواد العلفية الخشنة المنخفضة النوعية

 الحيوانياألنتاج 

 

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 

تأثير إضافة المخصبات االحيائية والسماد الكيميائي في نمو وحاصل ثالثة اصناف  أثير عبد الوهاب علي 349

 Abelmoschus esculentusمن الباميا 

البستنة وهندسة 

 الحدائق.

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 

وعالقتها بأمراض  Faecalibacterium  prausnitziiعزل وتشخيص بكتريا  أماني  رشيد مصطفى 350

 التهاب القولون المزمن

 األحياء المجهرية

 

جامعة ديالى /  

 كلية التربية

2017 

تأثير غرز ثيران الهولشتاين بهرمون الميالتونين في نوعية السائل المنوي الطازج  زيـد حسـن علـي 351

 والمحفوظ بالتجميد

 اج الحيوانياألنت

 

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 

 زينب سامي خليل 352

 

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  353

 الرحمن

جامعة ديالى /   علوم الحياة / نبات الرش بالزنك والنحاس في نمو وحاصل الذرة الصفراءفاعمية 

 كلية التربية

2017 

وسن عبد اللطيف مجيد  354

 العزاوي

 10-التحري عن المؤشرات المناعية والتباين الوراثي في جين البين األبيضاضي 

 األحمراريفي عينة من المرضى العراقيين المصابين بداء الذئب 

جامعة ديالى /   األحياء المجهرية

 كلية التربية

2017 

علي حسين محمد  355

 العبيدي

خفض التغيرات الفسلجية لتقليل الخسائر االقتصادية خالل عمليات نقل فروج  اللحم 

 في ظروف العراق

 االنتاج الحيواني

 

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 

مريم حبيب عناد  356

 مشاري

أثير الصنف واالصل والرش باالرجنين في بعض صفات النمو لنوعين من ت

 الحمضيات

البستنة وهندسة 

 الحدائق.

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 

على تحلل النفط الخام  Pseudomonas aeruginosaدراسة قابلية بكتريا  رقية عبد الحسن عباس 357

 المعزولة من مياه ورسوبيات نهر دجلة

جامعة ديالى /   األحياء المجهرية

 كلية التربية

2017 

 تأثير البيراليت في تقليل اإلجهاد المائي لثالثة تراكيب وراثية من الطماطة غسان جعفر حمدي 358

 

البستنة وهندسة 

 الحدائق.

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 



    

 32 الصفحة
 

 اسماعيل هادي مسار 359

 حمادي

 النوعين من السكري ومرض المقوسات داء بين العالقة عن التحري

 والثاني األول

جامعة ديالى /   علوم الحياة

 كلية العلوم

2017 

والء محمود شاكر  360

 الجبوري

 .((Zea mays Lتأثير مدد الري في نمو وحاصل أصناف من الذرة الصفراء 

 

جامعة ديالى /   علوم الحياة / نبات

 كلية التربية

2017 

التأثير التثبيطي لبعض المستخلصات النباتية و تغطية التربة في نمو و حاصل  احمد عامر مراد 361

 الطماطة

البستنة و هندسة 

 الحدائق

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 

 Cucumisتأثير التظليل والرش بكبريتات البوتاسيوم في نمو وحاصل الخيار  نور حامد جواد 362

sativum L. 

البستنة و هندسة 

 الحدائق

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 

 Phoenix تأثير عدد السعف و الرش بالبنزل ادنين في صفات ثمار نخيل التمر عبدالهادي حسين محمد 363

dactylifera L.) صنفي الخضراوي والمكاوي ) 

البستنة و هندسة 

 الحدائق

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 

محمد صبيح سلمان  364

 التميمي

تأثير إضافة مستويات مختلفة من معزز الكيفير الحيوي إلى العليقة في األداء 

 اإلنتاجي وبعض صفات نوعية البيض  للدجاج البياض

 االنتاج الحيواني

 

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 

غزوان سالم محمد  365

 العزاوي

في نمو وحاصل Tecamin Maxتأثير سماد الدواجن المخمر والرش بمادة 

 .Solanum tuberosum Lالبطاطا 

البستنة و هندسة 

 الحدائق

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 

علوم حياة / علم  دراسة مسحية لفقر الدم لدى األطفال في مدينة بعقوبة أمجد أدهم أحمد 366

 الحيوان

جامعة ديالى /  

 كلية التربية

2017 

لؤي محمد كريم  367

 الشمري

 تأثير التظليل والرّش بحامض السالسليك في نمّو وحاصل صنفين من البطاطا
Solanum tuberosum L. 

البستنة و هندسة 

 الحدائق

جامعة ديالى /  

 كلية الزراعة

2017 

مها مهدي علي  368

 الحوري

تأثير التضريب التبادلي بين هجن قطعان التربية لفروج اللحم في بعض الصفات 

 والفسلجيةاالنتاجية 

جامعة ديالى /   علوم الثروة الحيوانية

 كلية الزراعة

2017 

أنفال محمد جمعه ذياب  369

 الجبوري

 دراسة  وراثية و بكتريولوجية لملوثات مستحضرات التجميل

 

األحياء  –علوم الحياة 

 المجهرية

جامعة ديالى /  

 كلية التربية

2017 

علي عباس فيحان  370

 الدليمي

و حامض الستريك في العليقة في الصفات  Biominتأثير إضافة المعزز الحيوي 

 االنتاجية والفسلجية لفروج اللحم

جامعة ديالى /   علوم الثروة الحيوانية

 كلية الزراعة

2017 

 Oreochromis niloticus النيلي البلطي سمكتي وحياتية بيئة سالم زيدان خليفة 371

 بغداد جنوبي دجلة نهر في Oreochromis aureus االزرق والبلطي

جامعة ديالى /   علوم الثروة الحيوانية

 كلية الزراعة

2017 



    

 33 الصفحة
 

 ضحى صباح نادر 372

 

والكشف عن  .Physalis angulata L  تنشأة المعلقات الخلوية لنبات

 Physalinمركب

جامعة ديالى /   / نبات علوم الحياة

 كلية التربية

2018 

 زيد عليريـا  373

 

 إنتشــار البدانة بين طلبة المراحــل اإلبتدائية

 

/ علم  علوم الحياة

 الحيوان

جامعة ديالى /  

 كلية التربية

2018 

حنان ثامر نجم عبد  374

 علي الِجميلي

دراسة مقارنة لعوامل الضراوة  للبكتريا المعزولة من أخماج المسالك البولية 

 لمرضى  العناية القلبية المركزة

لوم الحياة /  األحياء ع

 المجهرية

جامعة ديالى /  

 كلية التربية

2017 

عال رباح محمود القره  375

 غولي

الدراسة الجزيئية لبعض اصناف العنب المزروعة في محافظة ديالى 

 SSRو RAPDباستخدامؤشرات 

جامعة ديالى /   / نبات علوم الحياة

 كلية التربية

2017 

أشواق مثنى وهيب  376

 الدليمي

دراسة بعض المؤشرات المناعية لدى المرضى المصابين بقرحة المعدة في قضاء 

 بعقوبة

/ علم  علوم الحياة

 المناعة -الحيوان 

جامعة ديالى /  

 كلية التربية

2017 

/ علم  علوم الحياة االستجابة المناعية الجهازية و الموضعية لدى المصابين بداء الجرب نورا ضياء الدين عبد 377

 الحيوان

جامعة ديالى /  

 كلية التربية

2018 

تأثير أعطاء تراكيز مختلفة من أوكسيد الزنك في بعض الصفات اإلنتاجية  دعاء فخري قدوري 378

 والفسلجية لألغنام العواسية المحلية

الزراعية / األنتاج 

 الحيواني

جامعة ديالى / 

 كلية الزراعة

2018 

نور جاسم محمد  379

 الشمري

دراسة بعض المؤشرات الجزيئية والفسلجية لمريضات سرطان الثدي في محافظة 

 ديالى

/ علم  علوم الحياة

 الحيوان

جامعة ديالى /  

 كلية التربية

2017 

سارة ثامر محمد  380

 الحمداني

 1758التحليل الوراثي الجزيئي والكمي لنحل العسل  

mellifera  Linnaeus,  Apis   باستعمال ثالثة مناطق جينية من دنا

 المايتوكوندريا في العراق

/ علم  علوم الحياة

 الحيوان

جامعة ديالى /  

 كلية التربية

2017 

تأثير الرش بمستخلص نباتي الكجرات و عرق السوس في صفات نمو         محمد جميل صبر 381

 . Zea mays Lوحاصل الذرة الصفراء  

/ علم  علوم الحياة

 النبات

جامعة ديالى /  

 كلية التربية

2017 

رسل حسن تركي  382

 األوسي

دراسة المحتوى الفينولي والعوامل المضادة لألكسدة لمخلفات زيت الزيتون وتأثير 

                                                تراكيز مختلفة من مستخلصاتها في األداء الحياتي لبعوضة  

Culicidae : (Diptera  Culex)) quinquefasciatus) 

علوم الحياة / علم 

 الحيوان

كلية العلوم / 

 جامعة ديالى

2017 



    

 34 الصفحة
 

 سميـــــة حسن تــــركي 383

 

المعزولة من  Streptococcus mutansدراسة على بكتريا المكورات السبحية 

ومضادات الحياة  اصابات تسوس االسنان ومقارنة تأثير مستخلصات بعض النباتات

 على هذه البكتريا

كلية العلوم /  علوم الحياة

 جامعة ديالى

2018 

أروى عالء حسين  384

 علوان الصالحي

 دراسة التغاير الوراثي الجزيئي والكّمي بين ثالثة مجتمعات سكانية للذبابة المنزلية

1758 Musca domestica Linnaeus  ,  (Diptera:Muscidae  في   )

 العراق

علوم الحياة / علم 

 الحيوان

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 

القدرة االمراضية والتغاير الوراثي الجزيئي لبعض العزالت المحلية لفطر  حيدر شّمر عباس 385

Metarhizium anisopliae (Met .)  في مكافحة ذبابة البحر األبيض المتوسط

Ceratitis capitata (Wie.)   Diptera : Tephritidae)) 

علوم الحياة / علم 

 الحيوان

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 

القدرة االمراضية والتغاير الوراثي الجزيئي لبعض العزالت المحلية لفطر  منتظر عالء فالح 386

Beauveria bassiana (Bals. )     في مكافحة ذباب ثمار القرعياتDacus 

ciliatus (loew) )Diptera: Tephritidea 

علوم الحياة / علم 

 الحيوان

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 

والمستخلص المائي لبذور الحلبة والحبة السوداء الطبية على  D-2,4تأثير مبيد الـ   أمل محمود علوان 387

 التركيب النسجي للجهاز التناسلي الذكري في الفئران البيض

علوم الحياة / علم 

 انسجة –ان الحيو

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 

انسجام يعقوب كاظم  388

 األركي

دراسة جزيئيّة وتشخيصيّة مقارنة لعزالت المكورات العنقودية الذهبية من مصادر 

 بيئّية و مرضية

علوم الحياة / االحياء 

 المجهرية

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2017 

كاترين عدنان محمود  389

 الكرخي اسماعيل

تأثير القرط والرش بحامضي االسكوربك والتايروسين في إنتاج نباتات العرض 

 . Dendranthema grandiflorum Ramالمزهري للداّودي 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

كلية الزراعة / 

 جامعة ديالى

2018 

علوم الحياة / علم  في نهر ديالى/العراقدراسة بيئية للطحالب الملتصقة على نباتي القصب والشمبالن  عمر شعالن يوسف 390

 النبات

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 

تأثير الغطاء االنتقائي للضوء والرش بالباكلوبترازول في نمو وإزهار نبات حنك  زينة غني فاضل 391

 Antirrhinum majusالسبع 

علوم الحياة / علم 

 النبات

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 

 أثمار عدنان حكمان 392

 

دراسة كمية ونوعية للطحالب الملتصقة على الطين في نهر ديالى في محافظة 

 العراق -ديالى

 –كلية العلوم  علوم الحياة/نبات

 جامعة ديالى

2018 

 علي مطشر مرزة 393

 

تأثير التغذية الورقية بحامض الهيوميك والزنك في نمو وحاصل زهرة الشمس 

Helianthus annuus L. 

علوم الحياة / علم 

 النبات

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 



    

 35 الصفحة
 

تأثير بكتريا العصيات اللبنية على نمو األشريشيا القولونية المعزولة من أصابات  دعاء محمود مهدي 394

 االسهال في االطفال الرضع.

 –كلية العلوم  علوم الحياة

 جامعة ديالى

2018 

المعزولة من اصابات  Escherichia coliدراسة بكتريولوجية و جزيئية لبكتريا  زمن عطية صباح 395

 المجاري البولية لمخيمات النازحين والتحري عن عاثياتها البكتيرية

 –كلية العلوم  علوم الحياة

 جامعة ديالى

2018 

بان شبيب محسن  396

 مصلح

علوم الحياة / األحياء  ينة بعقوبةبعض المؤشرات المناعية عند مرضى السكري النمط االول في مد

 المجهرية

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 

علوم الحياة / األحياء  تأثير بعض المعلمات الحيوية لدى المرضى المصابين بالفصال العظمي في الركبة إيمان عامر إسماعيل 397

 المجهرية

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 

 Salmonellaدراسه مقارنه بكتريولوجية وسيرولوجية وجزيئية لتشخيص بكتريا   القيسيرقيه إياد عباس  398

typhi 

علوم الحياة / األحياء 

 المجهرية

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 

 Acinetobacter baumanniiد ا رسة و ا رثية وجزيئية لبكتريا   رغدة اياد طه 399

 القتها بالعاثي في محافظة ديالىالمعزولة من مصادر سريرية مختلفة وع

كلية العلوم  /  علوم حياة

 جامعة ديالى

2018 

مقارنة بين بعض التقنيات المناعية والجزيئية للتحري عن فايروس المضخم للخاليا  شهد شاكر محمود 400

 في المرضى المصابين بالفشل الكلوي في محافظة ديالى

علوم الحياة / األحياء 

 المجهرية

التربية / كلية 

 جامعة ديالى

2018 

تأثير الرش الورقي بفوسفات البوتاسيوم  ومستخلص الخميرة في نمو وحاصل  تمارة جبار مجيد 401

 .  المعرض إلجهاد الجفافSolanum melongena Lنبات الباذنجان 

كلية العلوم  /  علوم حياة

 جامعة ديالى

2018 

 سرمد عامر نجف 402

 

البستنة وهندسة  السالسليك والهيومك في نمو وحاصل صنفين من الفاصولياتأثير الرش بحامضي 

 الحدائق

 -كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

2017 

حسام أحمد دايح حسن  403

 النعيمي

من مصادر محلية مختلفة وعالقته   Escherichia coliالتباين الجزيئي لعزالت

 بالمقاومة للمضادات الحيوية

 علوم الحياة / األحياء

 المجهرية

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 

ساجد حامد عيسى  404

 المهداوي

تأثير طريقة الزراعة التقليدية والشتل وكمية ماء الري في صفات نمو وحاصل 

 Zea mays L.الربيعيةالذرة الصفراء 

علوم الحياة / علم 

 النبات

كلية التربية / 

 جامعة ديالى

2018 

هناء محمد عبد  405

 المگدمي

المقاومة  Enterobacter cloacaeدراسة بكتريولوجية ووراثية على بكتريا 

 لمضادات  الكوينولونات

كلية التربية /  االحياء المجهرية

 جامعة ديالى

2018 
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أحمد حسين خطار  406

 سعدون

تأثير إضافة أنواع مختلفة من الزيوت النباتية إلى العالئق في تخمرات الكرش 

 المختبري وإنتاج غاز الميثان ومعامل الهضم

كلية الزراعة /  اإلنتاج الحيواني

 جامعة ديالى

2018 

 تأثير الرش بالحديد المخلبي في صفات النمو وحاصل الباقالء اروى احمد ابراهيم 407

(Viciafaba L.وتقديربعض المعالم الوراثية ) 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

كلية الزراعة / 

 جامعة ديالى

2018 

تأثير المخصبات االحيائية والرش بالمحلول المغذي كاليبور في صفات النمو  سالم خالد كامل 408

 wonderulالخضري والحاصل المبكر لشتالت الرمان صنف 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

كلية الزراعة / 

 جامعة ديالى

2018 

من  .Arabis Lو   .Isatis Lدراسة )جزيئية وكيموحيوية ( مقارنة للجنسين  نوره خليفة محمد 409

ليبيَّة في العراق  العائلة الصَّ

كلية العلوم /  علوم حياة

 جامعة ديالى

2018 

غفران فيصل خضير  410

 العزاوي

عزل و تشخيص المسببات البكتيرية من االدرار القاعدي  و حساسيتها للمضادات 

 الحيوية في مدينة بعقوبة

كلية التربية /  االحياء المجهرية

 جامعة ديالى

2018 

نوفل ناظم أحمد  411

 العبيدي

تأثير إضافة الكلوكوز بماء الشرب في األداء اإلنتاجي والفسلجي لفروج اللحم خالل 

 فصل الصيف في العراق

كلية الزراعة /  اإلنتاج الحيواني

 جامعة ديالى

2018 

وصال فاضل علي  412

 الحمداني 

 Ross308مقارنة تأثير القلش المستحث في  األداء اإلنتاجي والفسلجي المات 

 والنسل الناتج  عنها  Arbor Acresو

 الثروة الحيوانية

 

كلية الزراعة / 

 جامعة ديالى

2018 

( في نمو لتاثير اضافة المخصبات االحيائية والرش بالمحلول المغذي ) تكنوكا ذكاء مجيد لفتة 413

 صنف كمثري شتالت السدر
البستنة وهندسة 

 الحدائق
/ كلية الزراعة 
 جامعة ديالى

2018 

مصطفى عبدالصمد  414

 صالح 

تأثير النقع بحامض الجبرلين والرش باالحماض الدبالية ومستخلص االعشاب 

 البحرية في نمو وازهار وانتاج كرومات وكريمات الكالديولس 
البستنة وهندسة 

 الحدائق
/ كلية الزراعة 
 جامعة ديالى

2018 

عمار جبار خلف  415

 ابراهيم

 البحرية  بالطحال بمستخلص والرش للصنف الىوراثي تأثيرالتركيب

 .Solanum tuberosum L البطاطا وحاصل نوى في
البستنة وهندسة 

 الحدائق
/ كلية الزراعة 
 جامعة ديالى

2018 

رغد حازم حميد  416

 المفرجي 

 بالماء في أداء أبقار  لى العلف والرشإضافة مسحوق زهرة البابونج إتأثير 

 في وسط العراق تحت اإلجهاد الحراري الهولشتاين

 االنتاج الحيواني 

 

كلية الزراعة / 

 جامعة ديالى

2018 

 الثروة الحيوانية لفروج اللحم في األداء اإلنتاجي والمناعيتأثير حقن بيض التفقيس بحامض الخليك  علي محمد عبدالرحيم 417

 

كلية الزراعة / 

 جامعة ديالى

2018 



    

 37 الصفحة
 

كلية التربية /  علوم حياة  دراسة بعض المعلمات المناعية ألشخاص مدخنين وغير مدخنين في محافظة ديالى سارة رعد اسماعيل 418

 جامعة ديالى 

2018 

 ميثم ثامر صالح الدليمي 419

 

والتغيرات  HSP90AA1عالقة المظاهر الوراثية لجين الصدمة الحرارية 

 الموسمية في السلوك الجنسي وصفات السائل المنوي للثيران

 /  كلية الزراعة االنتاج الحيواني

 جامعة ديالى

2018 

لتحمل االجهاد االكثار الدقيق لنبات الداّودي من العقد المفردة وتحفيز التغاير  محمد ظاهر عبدالهادي 420

 الملحي في المزارع النسيجية
البستنة وهندسة 

 الحدائق
 /  كلية الزراعة

 جامعة ديالى

2018 

والموقع الجغرافي في بعض مظاهر  IGFBP-3 دراســـة المظاهر الوراثية لجين  مائدة خلدون حميد  421

 أداء الحمالن العواسية

 /  كلية الزراعة االنتاج الحيواني

 جامعة ديالى

2018 

تأثير إضافة الشاي االخضر للعليقة في االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية  علي هادي محمد  422

 والنسيجية والمايكروبية لفروج اللحم   

 /  كلية الزراعة االنتاج الحيواني

 جامعة ديالى

2018 

وعالقته بمرض القرحة الهضمية في  4-دراسة التباين الوراثي للبين االبيضاضي  احالم كاظم عبد  423

 محافظة ديالى 

كلية التربية /  علوم الحياة 

 جامعة ديالى 

2018 

تأثير مدد إسالة مختلفة في بعض صفات السائل المنوي المجمد لمدة عامين لثيران  نور محمد محمود 424

  المعاملة بهرمون الميالتونينالهولشتاين المعاملة وغير 

 /  كلية الزراعة االنتاج الحيواني

 جامعة ديالى

2018 

والرش بالزنك النانوي في نمو وحاصل   NPKتأثير االضافة االرضية لسماد  لبنى صباح عبدالرحمن 425

 Brassica Oleracea var . Botryytisالقرنابيط    

البستنة و هندسة 

 الحدائق

 /  كلية الزراعة

 جامعة ديالى

2018 

د عيسى  426 إبراهيم محمَّ

 الدليمي

المسببة إلسهال   Escherichia coliالتحري عن بعض جينات السموم لبكتيريا  

 األطفال في منطقة بعقوبة

كلية التربية /  علوم الحياة 

 جامعة ديالى 

2018 

المعزولة من امراض  Streptococcus sppدراسة تشخيصية و جزيئية لبكتريا  هديل جليل ابراهيم 427

 الفم والجهاز التنفسي العلوي في مدينة بعقوبة

كلية التربية /  علوم الحياة 

 جامعة ديالى 

2018 

على التركيب النسجي للكليتين والرئتين Ribavirinدراسة تأثير عقار الريبافيرين   فاطمة خضير عباس 428

 في الفأر األبيض البالغ

كلية التربية /  علوم الحياة 

 جامعة ديالى 

2018 

دراسة بعض العوامل الالوراثية في بعض الصفات اللبنية والتناسلية وتقدير بعض  سجى سالم محمد  429

 المعالم الوراثية البقار الهولشتاين في جنوب العراق 

 /  كلية الزراعة االنتاج الحيواني

 جامعة ديالى

2018 
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وليـــد خــالـــدشفــاء  430  .Chrysomya spدراسة وراثية جزيئية وكيميائية مقارنة بين نوعين من جنس  

(Diptera:Calliphoridaeفي  العراق ) 

كلية التربية /  علوم الحياة 

 جامعة ديالى 

2018 

 في نمو وحاصل الشليك      المغذيات تأثير تبريد الشتالت والرش ببعض عدي محمد عبدهللا 431

 Rubygem    صنف     

 

 /  كلية الزراعة العلوم الزراعية 

 جامعة ديالى

2018 

يوسف عبدالرحمن  432

 محمود

تأثير الكولشسين في احداث التغاير الوراثي وبض صفات نمو وحاصل نبات 

 الشليك المزروع تحت البيئة المحمية وبالزراعة النسيجية 

 /  كلية الزراعة العلوم الزراعية 

 جامعة ديالى

2019 

عبد الرسول حميد  433

 حسين

 صفات يفً  بينهما الصنف والرش بالبورون والزنك والتداخل  يرتأث

 ((Solanum melongena.L))  النمو والحاصل لثمار الباذنجان وبذوره

 /  كلية الزراعة العلوم الزراعية 

 جامعة ديالى

2018 

دراسة التغايرات النسيجية واألستجابة المناعية الخلوية للمرضى المصابين بداء  صبا داود سلمان 434

 اللشمانيا الجلدية في محافظة ديالى / العراق 

كلية التربية /  علوم الحياة 

 جامعة ديالى

2019 

االنتخاب الوراثي باتجاهين متضادين لوزن الجسم الحي في الَسمان الياباني وتأثيره  منى عباس فاضل 435

 في بعض الصفات اإلنتاجية والفسلجية للنسل الناتج. 

 /  كلية الزراعة العلوم الزراعية 

 جامعة ديالى

2019 

نور طارق عبد  436

 المشهداني

من العائلة  L. Vitis viniferaدراسة تصنيفية مقارنة لمراتب نوع العنب 

(Vitaceaeفي محافظة ديالى ) 

كلية التربية /  علوم الحياة 

 جامعة ديالى

2019 

 /  كلية الزراعة العلوم الزراعية  تأثير الرش بالسوربيتول والبورون في نمو وحاصل الشليك حميد رشيد موالن 437

 جامعة ديالى

2019 

تأثير الرش بمستخلصات بعض المخلفات العضوية في نمو وحاصل هجينين من  عبدالرحمن ثاير محمد 438

 الخيار المزروعة في البيت البالستيكي 

كلية الزراعة /  العلوم الزراعية 

 جامعة ديالى 

2019 

/ كلية التربية  علوم الحياة  دراسة إنتشار السمنة بين االطفال والمراهقين في قضاء بلدروز واثق حسن فرمان 439

 جامعة ديالى

2019 

تأثير حقن البيض التفقيس بالزنك مثيونين في صفات االفراخ واالداء االنتاجي  نور عماد عبد 440

 والمناعي لفروج اللحم 

 /  كلية الزراعة علوم الثروة الحيوانية 

 جامعة ديالى

2019 

(في عينة من IL-17Aالسابع عشر  )الدور المناعي والوراثي للبين االبيضاضي  جــنان عزيــز هـادي 441

 مرضى السكري في محافظة ديالى

/  علومالكلية  علوم الحياة 

 جامعة ديالى

2019 
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المقاومة  Klebsiella pneumoniaeفي بكتريا  NDM-1الكشف عن إنزيمات  زينة رشيد حميد 442

 للكاربنيم

/  علومالكلية  علوم الحياة 

 جامعة ديالى

2019 

مريرمهند رجب  443 تأثير الرش بالمحلول المغذي وحامض السالسيلك في بعض صفات النمو الخضري  

 .Diospyros kaki Lوحاصل الكاكي 

البستنة وهندسة 

 الحدائق 

 /  كلية الزراعة

 جامعة ديالى

2019 

صابرين اياد مهدي  444

 صالح

إستجابة نبات الجربيرا للون الغطاء البالستيكي والرش الورقي بحامضي 

 التربتوفان والفينيل أالنين

البستنة وهندسة 

 الحدائق 

 /  كلية الزراعة

 جامعة ديالى

2019 

ميس ضياء عبد محمد  445

 التميمي

تأثير الرش الورقي بأكاسيد التيتانيوم والزنك النانوية واالعتيادية واالستكماستيرول 

 في النمو وإنتاج بعض المواد الفعالة لنبات المورينكا

البستنة وهندسة 

 الحدائق 

 /  كلية الزراعة

 جامعة ديالى

2019 

عبد القادر عبد السالم  446

 محمد 

تأثير التقاء نهر ديالى بنهر دجلة على بعض الجوانب البيئية والفسلجية لسمكتي 

  Arabibarbus grypusوالشبوط   Luciobarbus Xanthopterus القطان  

كلية الزراعة /  االنتاج الحيواني 

 جامعة ديالى 

2019 

ايمان اسماعيل   447

 محمود

 Cو  Bتقيم هرمونات الدرقية ,هرمونات النخامية االمامية والتهاب الكبد الفيروسي 

 لمرضى الثالسيميا بيتا في محافظة ديالى

/  علوم كلية ال علوم الحياة 

 جامعة ديالى

2019 

في بعض  Equisetum arvenseالتأثير السمي للمستخلصات القلويدية للسرخس  عبير حبيب احمد 448

 الخطوط السرطانية

/  علوم كلية ال علوم الحياة 

 جامعة ديالى

2019 

التشخيص المصلي للمقوسة الكوندية لدى مرضى القلب والفشل الكلوي في محافظة  سارة حسين سلمان  449

 ديالى  

/  علوم كلية ال علوم الحياة 

 جامعة ديالى

2019 

تأثير طريقة التربيّة والرش الورقي بحامضي السالسليك والجبرلين في نمو وإزهار  يعمر أحمد علي 450

 Antirrhinum majusنباتات حنك السبع 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

/  زراعة كلية ال

 جامعة ديالى

2019 

ميسون عبدالرزاق  451

 علوان 

في انسجة اورام الغدة الدرقية باستخدام  2و1الكشف عن فايروس الحأل البسيط نمط 

 تفاعل سلسلة انزيم البلمرة 

/  علوم كلية ال علوم الحياة 

 جامعة ديالى

2019 

/  علوم ال كلية علوم الحياة  دراسة حمل الهواء البكتيري في حاالت العمليات لمستشفى بعقوبة التعليمي   نمارق مكي نومان  452

 جامعة ديالى

2019 

استجابة بعض اصناف نبات  القرنفل للرش الورقي بمنظمي النمو النباتية نفثالين  أوروك عدنان يعقوب  453

 حامض الخليك وحامض الجبرلين 

البستنة وهندسة 

 الحدائق

/  زراعة كلية ال

 جامعة ديالى

2019 



    

 40 الصفحة
 

على انتاج حامض Aspergillus nigerتأثير مستخلص المهيج الحيوي   فرح قاسم علي عنفوص 454

 Calendulaالسالسيلك في مزارع الكالس والمعلقات الخلوية لنبات االقحوان 

officinalis L. 

/  تربية كلية ال علوم الحياة 

 جامعة ديالى

2019 

  رياض طه طالك 455

دراسة تأثير فصلي الخريف والربيع في فعالية الجهاز التناسلي لذكور الماعز 

 الشامي في العراق 

 

جامعة ديالى  انتاج حيواني

 /كلية الزراعة

2019 

تقدير المحتوى الفينولي والفعالية المضادة لالكسدة لمستخلصات بعض اجزاء نبات  مريم رحيم كريم القيسي 456

   وتقييم فعاليتها المضاده للحشرات  , cucurbita moschata  اليقطين 

جامعة ديالى  علوم حياة

 /كلية العلوم

2019 

 

457 

 Acinetobacterالكشف الجزيئي لتكوين الغشاء الحيوي وتثبيطه في بكتريـــــــا  ميسم هيالن كريم

baumannii المقاومة للكاربابينيم 

 

جامعة ديالى  علوم حياة

 العلوم/كلية 

2019 

نمو وحاصل صنفين من قرع الكوسة في البيوت  بكبريتات الزنك في الرش تأثير حيدر باسم محمد 458

 البالستيكية غير المدفأة

 

بستنة وهندسة حدائق 

 / دبلوم عالي

 /  كلية الزراعة

 جامعة ديالى

2019 

الكشف المصلي و الجزيئي  عن فيروس بوكا البشري لدى االطفال المصابين بخمج  اسماء صالح نصيف 459

 محافظة ديالى  –المجاري التنفسية العلوية في قضاء المقدادية 

جامعة ديالى  علوم حياة

 /كلية العلوم

2019 

رافد علي عبد الصاحب  460

 البلداوي

 دراسة تصنيفية)جزيئية وكيميائية( للجنس 

(Dipsacacea) scabiosa    L.  

جامعة ديالى/كلية  علوم حياة

 العلوم

2019 

 فالح  حسن  فرمان 461

 

عزل وتشخيص عاثيات الزوائف الزنجارية المسببة ألخماج الجروح والحروق 

 ودراسة تأثيرها ضد الميكروبي

 

جامعة ديالى/كلية  علوم حياة

 العلوم

2019 

 رفــــعــة عــلـي محمد 462

 

بالمقارنة مع  .Mirabilis jalapa Lتأثير مستخلصات نبات الله عباس 

الفلوكونازول على  بعض العزالت الفطرية من عينات الدم و االدرار لمرضى 

 الفشل الكلوي

جامعة ديالى/كلية  علوم حياة

 العلوم

2019 

  ايمان علوان ناصر 463

 بات لسان الثور ينك والسالسليك في أوراق نرتحفيز إنتاج حامض الروزما

جامعة ديالى/كلية  علوم حياة

 العلوم

2019 
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L.  Borago officinalis والكالس المشتق منها  

عامر عبد  همرو 464

 ناالوهاب عيد

 

 اتتأثير إجهاد الجفاف و الرش باألرجنين  و حامض البنزويك في نمو نبات

المزروعة  Majidaصنف  .Lycopersicon esculentum Mill ة   الطماط

 داخل البيوت البالستيكية

جامعة ديالى/كلية  علوم حياة

 العلوم

2019 

كفاح عدنان حسين علي  465

 الزيدي

تأثير إضافة زيت الخروع في عليقة الحمالن العواسية على األداء االنتاجي ومعامل 

 الهضم للعناصر الغذائية 

 2019 كلية الزراعة انتاج حيواني

 صعب فيحان أفنان 466

 

 دراسة وبائية اللتهاب المجاري البولية البكتيري

 في مدينة بعقوبة 

 2019 كلية العلوم علوم حياة

علي شاكر محمود شكر  467

 العزي

 

و االنتكرون في بكتريا   bla SHV , bla CTX-M , bla TEMتواجد الجينات 

 االشريشيا القولونية المعزولة من اخماج المسالك البولية

التربية للعلوم  علوم الحياة

 الصرفة

2019 

 ساره فوزي سهم  468

 

ـ ـالمقاومة لل Staphylococcus aureus عزالتالتوصيف المظهري والوراثي ل

Methicillin المعزولة من مصادر سريرية مختلفةو= Genotyping And 

Phenotyping Characterization Of Methicillin Resistant 

Staphylococcus aureus That Isolated From Different 

Clinical Sources 

التربية للعلوم  علوم الحياة

 الصرفة

2019 

 أثير شهاب احمد  469

 

العالقة بين مستويات الهيبسيدين والتصفية الكلوية وااللتهابية لدى مرضى الفشل 

 الكلوي المزمن في مركز ابن سينا للديلزة / بعقوبة

 

وم التربية للعل علوم الحياة

 الصرفة

2019 

 نمو في الكرومور السائل بالمغذي والرش الزراعة ومواعيد الصنف تأثير رنا كريم سعيد كريم 470

 الخريفية العروة في اللوبيا وحاصل

 2019 كلية الزراعة بستنة وهندسة حدائق

 الرأس قحف نمو لتشوه المصاحب1 الفوليت مستقبل جين في الوراثي التباين فريال خليفة سلمان 471

 للحمل المبكر ومشروعيةاإلنهاء

التربية للعلوم  علوم الحياة

 الصرفة

2019 

  الكمية الصفات في عياالصطنا واالنضاج بالتربتوفان الرشثيرتأ ايمان حكمت حسن 472

 أشرسي صنف التمر خيلن لثمار والنوعية

 2019 كلية الزراعة بستنة وهندسة حدائق
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فاطمة اسماعيل عليوي  473

 البدراني

دراسة مناعية وراثية لجين البين االبيضاضي السادس وعالقته  بمرض الفشل 

 الكلوي المزمن في محاظة ديالى 

 2019 كلية العلوم علوم حياة

 صالح ثامر مروج 474

 الدليمي

 

 Proteus mirabilis الكشف عن بعض جينات الضراوة لبكتريا

 المعزولة من أخماج مختلفة في مدينة بعقوبة

 2019 كلية العلوم علوم حياة

خالد عدنان عبد هللا  475

 عيثه اللهيبي

الصدمة الحرارية  جينل الثالثة  التشفير  لمنطقة ة ثيةالورا المظاهر تعدد عالقة

HSP90AA1 الحراري التحمل ومعامل والتناسلية االنتاجية الصفات نم بعدد 

 فريزيان ين الهولشتا ابقار لدي

 2019 الزراعة كلية انتاج حيواني

تأثير العمر عند النضج الجنسي  ألمهات السمان  في بعض الصفات االنتاجية  نورا ماجد حميد 476

 لألبناء

 2019 الزراعة انتاج حيواني

 سيل اديب احمد أ 477

 

وعالقتها بهرمون الممرض للدرقية وهرمون  IgGو IgMاالضداد 

 البروجستيرون لدى النساء ذوات االجهاض المتكرر في مدينة بعقوبة

التربية للعلوم  علوم حياة

 الصرفة

2019 

اسيل جواد كاظم  478

 العزاوي

لدى مرضى التهاب  IL-9ة للبين االبيضاض التاسعجزيئة ومصلي دراسة 

 المفاصل الرثوي في محافظة ديالى

التربية للعلوم  علوم حياة

 الصرفة

2019 

محسن جعفر رضا  479

 الزندي

دراسة بعض المعايير المناعية والتغيرات النسيجية لدى بعض المرضى 

 المصابين باألكزيما في مدينة بعقوبة

التربية للعلوم  علوم حياة

 الصرفة

2019 

 مطلك نوارعلي  480

 

 للدودة الشريطية القزم التغاير المظهري والوراثي

Hymenolepis nan المعزولة من الجرذان والفئران في محافظة ديالى 

التربية للعلوم  علوم حياة

 الصرفة

2019 

عبد  نصرت اياد 481

 الوهاب

 

تاثير جنس المولود في بعض معايير الدم وتركيز الهرمونات لدى النعاج 

 المحلية قبل وبعد الوالدة العواسية

 

 2019 الزراعة انتاج حيواني

 بعض في للعليقة الهاضمة االنزيمات وخليط الحيوي المعزز إضافة تأثير غسان يعقوب فاضل 482

 البياض للدجاج والنسيجية اإلنتاجية شراتالمؤ

 2019 الزراعة انتاج حيواني

 المصلي والخمج بـ Th17حركيات  ومستوىعالقة تعدد األشكال الجينية  سجى محمد محسن 483

HCMV في مرضى الفشل الكلوي =Association of Gene 

Polymorphisms, Serum Level of Th17 Cytokines and HCMV 

علوم دكتوراه فلسفة  

 حياة

التربية للعلوم 

 الصرفة

2019 



    

 43 الصفحة
 

Infection in Renal Failure Patients 

نورهان عبدالستار  484

 رمضان

محمولة الكشف البكتريولوجي والجزيئي لبكتريا المَكورات العنقوديَة الذَهبيَة ال

 في األَنف في مدينة بعقوبة

 2019 كلية العلوم  علوم حياة

د ــالـــل خـــــديــه 485

 د ــــمحم

لفيروس االبشتاين بار فيروس لدى بعض االطفال  EBNA-2الكشف عن جين 

 المصابين بتضخم الغدد اللمفاوية في محافظة ديالى

 2019 كلية العلوم  علوم حياة

مهند وهيب مهدي  486

 الزبيدي

 

قدم الالتغايرات في جينات االلتصاق الدمية وجينات البايوفلم لبكتريا 

النانوية في جينات بايوفلم السكري مع تأثير دقائق أوكسيد النحاس 

 Variations in Blood Adhesion Genes and =االبكتيري

Ulcer Foot Bacterial Biofilm Genes: Effect of Copper 

Oxide Nanoparticles on Bacterial Biofilm 

علوم دكتوراه فلسفة  

 حياة

التربية للعلوم 

 الصرفة

2019 

نور طالب مجيد  487

 التميمي

 2019 الزراعة العالي دبلوم البيض لدجاج والمناعي االنتاجي االداء في للعليقة الزنك مثيونين ضافةاتأثير 

هند حميد سلمان  488

 المهداوي

 الماعز لذكور (eCG) الخيمي القند محفز هرمون حقن تأثير

 العراق في الصيف خالل التناسمي الجهاز فعالية في الشامي
 2019 الزراعة ماجستير

 بالل ناطق عبد الوهاب 489

 

تأثير الكثافة والموقع داخل قاعة التربية في األداء اإلنتاجي                                    

 لفروج اللحم, ومقارنة الظروف البيئية لمواقع القاعة اثناء التربية

 2019 الزراعة ماجستير

 ضحى باسم ذياب 490

 

الكارب  في بعض صفات النمو والصورة الدّميه ألسماك تأثير الثوم والكركم 

                    B1بعالئق ملوثة باالفالتوكسين  ةلمغذاا  L. Cyprinus carpioالشائع

 2019 الزراعة ماجستير

سهام احمد يوسف  491

 القيسي

تأثير الدقائق النانوية للفضة واوكسيد الزنك ومستخلصات قشر نباتي زهرة 

رية المقاومة للمضادات الحيوية يوالقشطة على بعض العزالت البكتالحجر 

 من مصادر سريرية مختلفة. المعزولة

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2019 

 ليلى حسن خيون 492

 

لدى االشخاص المصابين بفقردم   B19التحري عن البارفوفيروس البشري

البحر االبيض المتوسط نوع بيتا الكبرى ودراسة بعض المؤشرات المناعية في 

 محافظة ديالى

 2019 العلوم ماجستير
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أسامة غازي اسماعيل  493

 الزهيري

 

 استعمال الوسط الخامل )البيراليت( واضافة أوكسيد تأثير

 الحار وحاصل نبات الفلفل الزنك النانوي في نمو 

L.  Capsicum  frutescens 

التربية للعلوم  دكتوراه فلسفةال

 الصرفة

2020 

نورس حسن عيسى    494

 عاَكول

تأثير الصنف والرش بالطحالب البحرية و الغطاء البالستيكــي في نمـــو 

 ( في العروة الخريفية . (.Solanum tuberosum Lوحـــاصـــــل البطاطـــا 

ماجستير /بستنة 

 وهندسة حدائق

   2019 الزراعة

التقييم النسجي لحبوب منع الحمل والمستخلص الكحولي الحار لنبات السذب  هند احمد اكوك 495

 للمبيض في اناث االرانب البالغة والحوامل

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2020 

 الحمالن عالئق الى ) Lepidium sativum ( الرشاد بذور أضافة تأثير محمد حميد عباس 496

 االنتاجية الصفات بعض في المحلية العواسية

 2020 الزراعة دبلوم عالي

دعاء عبد الكريم  497

 ابراهيم

تأثير العالئق ذات االحالل الجزئي للهرطمان المحلي والخليط االنزيمي محل 

 كسبة فول الصويا في االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية للدجاج البياض

ماجستير/ثروة 

 حيوانية

 2020 الزراعة

حنان رحيم حسوني  498

 الخشالي

 مقاومةلل المشفرةالتحري الجزيئي عن العناصر المنتقلة 

 عينات سريرية من  Streptococcus pyogenes مضادات الحياة في بكتريال 

التربية للعلوم  دكتوراه فلسفة

 الصرفة

2020 

ال عبد الغني ــــآص 499

  اعـشي

وبعض الحركيات الخلوية في امراضية  7الدور المناعي لمستقبل شبيه التول 

 الفشل الكلوي المزمن في محافظة ديالى

 2020 علوم ماجستير/علوم حياة

أحمد فرحان فليّح  500

 الحسن

تـحّمـل  صفات نمو و في وفواصل الري برولــيـنـالهيوميك و ال ضيتأثير حام

 لإلجهاد المائي                         mays L. Zeaلـذّرة الـصفـراءا

التربية للعلوم  دكتوراه فلسفةال

 الصرفة

2020 

علية كاظم فندي  501

 المسعودي

المقاومة لمضاد  Staphylococcus aureusالتحليل الوراثي لبكتريا 

 التتراسايكلين والمعزولة من مصادر سريرية مختلفة في مدينة بعقوبة

للعلوم التربية  ماجستير

 الصرفة

2020 

هـــاشـــم عــبـد  502

 ــيكعـبـاس الـعـنـب

فايروس الحصبة األلمانية  صابةأ المرتبطة مع الحيوية علماتدراسة بعض الم

 في النساء

التربية للعلوم  دكتوراه فلسفةال

 الصرفة

2020 

 أغادير سرمد نجيب 503

 

الَمعزولة ِمْن َعينات      Pseudomonas aeruginosa لِ التَغايُر الجيني

 َسريريَة في بَعقوبَة

 2020 لعلوم ا ماجستير

االنتخاب الوراثي لكتلة البيض وتأثيره في بعض الصفحات االنتاجية للسمان  بشرى فليح حسن 504

 الياباني

/ثروة ماجستير

 حيوانية

 2020 زراعة
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 نغم محمد خلف 505

 

البكتريا المرضية المنتجة تقييم فاعلية بعض المستخلصات النباتية على 

 النزيمات البيتاالكتاميز والمعزولة من االخماج الجلدية

 2020 لعلوم ا ماجستير

سؤدد طه عبيد  506

 المسعودي 

تأثير الضد بكتيري لمستخلصات نباتي غصن البان وعنب الذيب على بعض 

 انواع البكتيريا المعزولة من عينات سريرية مختلفة

للعلوم التربية  ماجستير

 الصرفة

2020 

وليد فؤاد عبد الحسن  507

 التميمي

تأثير الكلوتاثيون في تقليل االجهاد المائي في نمو وحاصل ثالثة تراكيب وراثية 

 .Cucumis sativus Lمن الخيار 
/البستنة ماجستير

 وهندسة حدائق

 2020 زراعة

عبير عبدالرحمن  508

 محمد

الفقس صفات السلسلة في تاثير حقن بيض التفقيس باالحماض االمينية متفرعة 

 Ros 308 واألداء اإلنتاجي لفروج اللحم

/ثروة ماجستير

 حيوانية

 2020 زراعة

هبه عبد هللا اسماعيل  509

 هادي

 حنك نبات وتزهير نمو في الزنك وكبريتات بالتربتوفان الورقي الرش تأثير

 السبع

/البستنة ماجستير

 وهندسة حدائق

 2020 زراعة

لينا عبداالمير سلمان  510

 السعدي 

عن بعض جينات المقاومة المتعددة وتأثير اوكسيد الزنك الجزيئي  كشفال

 النانوي كبديل عن المضادات الحيوية لبكتريا الزوائف الزنجارية

التربية للعلوم  علوم حياة/دكتوراه

 الصرفة

2020 

 ايمان عباس علي 511

 نورهللا زنكنة

 السريرية العزالت في ينولوناتكوال دفق لمضخات الجزيئي الكشف

(MRSA( للمثيسيلين المقاومة الذهبية العنقودية رت ا للمكو 

التربية للعلوم  علوم حياة/دكتوراه

 الصرفة

2020 

 Alga plant البحرية الطحالب بمستخلص والرش النمو أوساط تأثير يزن فاضل خلف رحيم 512

 لنبات والكورمات والتزهير الخضري النمو صفات في البوريك وحامض

 الفريزيا

/البستنة ماجستير

 وهندسة حدائق

 2020 زراعة

القرعيات والرش بالمستخلص   أصول بعضاستجابة البطيخ للتركيب على  سجى احمد نجم 513

 الحيوانية في النمو والحاصل المخلفاتالمائي لبعض 

/البستنة ماجستير

 وهندسة حدائق

 2020 زراعة

بارق علوان عبد  514

 الرزاق

الى مخفف  B12( وفيتامين Propolisإضافة المستخلص الكحولي للعكبر ) تأثير

Tris  في نوعية السائل المنوي المبرد لدى ذكور الماعز الشامي 

دبلوم عالي  انتاج 

 حيواني

 2020 زراعة

سعاد خيري عبد  515

 الوهاب

المعادن الثقيلة في الترب الزراعية لمحافظة ديالى ومعالجتها الكشف عن بعض 

 بانواع مختلفة

التربية للعلوم  علوم حياة/دكتوراه

 الصرفة

2020 

فرح مزهر زيدان  516

 الطائي

وعامل نخر الورم الفا وعامل  18تقييم الدور المناعي للبين االبيضاضي 

 وعالقتها بالجلطة القلبية sFas ,sFaslاستحثاث الموت الخلوي المبرمج 

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2020 
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صحارى موفق محمود  517

 هدو

دراسة تأثير البروتين المثبط لفعالية الرايبوسومات المستخلص من المزارع 

 الفطر اتجاه  Dianthus caryophyllusالنسيجية لنبات القرنفل 
Rhizoctonia solani   البادرات. سقوطالمسبب لمرض 

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2020 

سماء حسيب هويد أ 518

 الجوراني

 لفيروس دراسة جزيئية

 Human Metapneumovirus,Human Respiratory Syncytial 

Virus  وHuman Parainfluenza Virus type 1, 3  بين المرضى

  العراق, ديالى محافظة في ةلتهابات القناة التنفسيالمصابين با

الدكتوراه فلسفة في 

 علوم الحياة

التربية للعلوم 

 الصرفة

2020 

 بيداء رحيم محمد  519

 

  دراسة الفعل التأزري للمعززات الحيوية أو الدقائق النانوية مع مضاد  

Levofloxacin  للسيطرة على نمو E. coli  المعزولة من أخماج المسالك

 البولية

 2020 العلوم ماجستير

 وحاصل النمو صفات في الزنك وعنصر السالسليك بحامض الرش تأثير ظفر غني عمر 520

 المحمية الزراعة ظروف تحت الكرزية الطماطة

/البستنة ماجستير

 وهندسة حدائق

 2020 زراعة

امال نوري عواد  521

 العزاوي

أضافة بذور نبات الكمون في بعض صفات الحليب وصفات الدم الكيموحيوية  تأثير

 في الماعز المحلي االسود  

نتاج إ/ماجستير

 حيواني

 2020 زراعة

 محمد طالب حسين  522

 السعدي
 في عينات البكتريا السالبة لصبغة غرام  pksتواجد وتشخيص الجين السمي 

 والمعزولة سريرياً 

 2020 العلوم ماجستير

 Toxoplasma gondii كوندية ال بالمقوسة لإلصابة المصلي االنتشار سمر فرحان محمود 523

 محافظتي في يا بصر أو / و ا ي سمع المعاقين واالطفال االصحاء االطفال في

 ق العرا , بغداد و ديالى

 2020 العلوم ماجستير

تأثير الصنف والكثافة النباتية والتغذية الورقية بمستخلص الطحالب البحرية في نمو  لاياد احمد هذا 524

 وحاصل الكلم 

البستنة  /ماجستير

                                         وهندسة الحدائق

 2020 زراعة

فرح نمير ابراهيم  525

 البياتي

علوم /ماجستيرفي الصفات  والتغليف ومدة الخزن المبرد وطرائق التعبئة مضادات النتحتأثير بعض 

 زراعية

 2020 زراعة



    

 47 الصفحة
 

 الخزنية لثمار الرمان صنف سليمي 

التغذية الورقية بحامض السالسليك والتيكامين ماكس في نمو وحاصل نباتات  تأثير رفل غازي عبد التميمي 526

 الطماطة المزروعة في البيوت البالستيكية 

 /البستنةماجستير

 وهندسة حدائق

 2020 زراعة

إيمان فالح حسن خلف  527

 الزهيري

الخيار حاصل في نمو و غطية التربة والرش بمستخلص االعشاب البحريةتتأثير 

 بيوت المحميةالفي المزروع 

دبلوم عالي /البستنة 

 -وهندسة حدائق

 2020 زراعة

صبا جاسم جواد  528

 الزبيدي

متعددة المقاومة   Klebsiella pneumoniaeالتنوع الوراثي للمحفظة في بكتريا 

 واختبار تأثير دقائق اوكسيد الزنك  النانوي عليهاللمضادات الحيوية 

درجة دكتوراه فلسفة 

 في علوم الحياة

التربية للعلوم 

 الصرفة

2020 

مصطفى عبد الكريم  529

 مصطاف العزاوي

 لنبات الخلوية المعلقات كثافة وتأثير والطمر النشر بطريقتي الكالس بادئات تكوين))

 ((Stevioside من محتواها على  Stevia rebaudiana Bertoniالسكر ورق

ماجستير في علوم 

 الحياة

التربية للعلوم 

 الصرفة

2020 

 نضال ياس عباس 530

 الغركان

 قصب عصير ونوعية وحاصل نمو في والصنف الشتالت رعة ا ز موعد تأثير

 L.   Saccharum officinarumالسكر

درجة دكتوراه فلسفة 

 في علوم الحياة

التربية للعلوم 

 الصرفة

2020 

 التنميط الجيني لمرض الليشمانيا الجلدية وعالقته مع التغاير الوراثي في جين محمد جاسم شاكر 531
CTLA-4 

درجة دكتوراه فلسفة 

 في علوم الحياة

التربية للعلوم 

 الصرفة

2020 

 في تقييم مستوى بعض المؤشرات المناعية والعوامل المؤثرة لدى مرضى البهاق داليا عباس عبود 532

 بعقوبة مدينة 

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2020 

ناصر ياسين خضير   533

 البياتي

م مستوى بعض المؤشرات المناعية لدى مرضى التهاب االذن الوسطى في يتقي

 محافظة ديالى

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2020 

 رمضان متعب حميد  534

 

ير التربية المتعددة لثالثة انواع من اسماك الكارب على االنتاجية في االقفاص تأث

 العائمة

نتاج إ/ماجستير

 حيواني

 2020  زراعة
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 صفاء علول حسين عبد 535

 
 دراسة تحليلية للرصاص والكادميوم في اللحوم المحلية  والمستوردة ومستهلكيها  

 2020 العلوم ماجستير

 ــد ود محمـبع رورــس 536

 
 دراسة جزيئية لفيروس المليساء المعدية في محافظة ديالى

 2020 العلوم ماجستير

زينب محمد جلوب  537

 البهادلي

 .Plantago lanceolata L السهمي الحمل لسان نبات زراعة 

 الكالس مزارع في النباتي الهالم مادة وتقدير الحي الجسم خارج

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2020 

مياه من مصادر سريرية و المعزولة  E. coli  الوراثي الجزيئي  لبكترياالتباين  نور جميل عبد هللا 538

 الشرب 

 2020 العلوم ماجستير

 المبيض بتطورسرطان القاعدي -الليفية االرومة نمو عامل عالقة عن الكشف كاظمهبه ناظم  539

 ً  المناعية الوسائل على اعتمادا

 2020 العلوم ماجستير

شيماء محمد جاسم  540

 البياتي

والموت الخلوي المبرمج في مرضى السكري النوع  23و  22تقييم البين ابيضاض 

 الثاني في مدينة بعقوبة

 2020 العلوم ماجستير

االمراضية المناعية لبكتريا البوابية الحلزونية وداء السكري النوع الثاني في مدينة  كوثر صالح ابراهيم 541

 بعقوبة

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2020 

في بكتريا  IS256التحري عن الطفرات الوراثية بالعنصر القافز  رشا كفاح حسن 542

Staphylococcus aureus و  تحت تأثير الشد بمضادي الفانكومايسين

 السبروفلوكساسين

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2020 

محمد سلمان كريم  543

 الزبيدي

في نمو وحاصل نبات قصب  ةضافاإلوموعد  نوع السماد تأثير

 .Saccharum officinarum Lالسكر

التربية للعلوم  دكتوراه/علوم حياة

 الصرفة

2020 
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رون يستوالد –ن يانجيوتنس –رنين الفي نظام  وكوببتين 1-تقييم دور االندوثيلين سعود عبود حسين لمياء 544

 المزمن في محافظة ديالىالفشل  الكلوي  لدى مرضى

التربية للعلوم  دكتوراه/علوم حياة

 الصرفة

2020 

فرح عباس فاضل  545

 علوان
 2020 العلوم ماجستير   بعض التغايرات المناعية والدمية والكيموحيوية في عينة من مرضى الثالسيميا                                                       

 اجنت بإ وعالقتهاة الثابت لماالعو وبعض SCD1 نلجي راثيالو التشكل ةدراس كرم حسين علوان 546

 العراق في رباةالم الهولشتاين أبقار لدي ومكوناته  الحليب

دبلوم عالي/انتاج 

 حيواني

 2020  زراعة

 Cuminumتأثير مستويين من العلف المركز مع أو بدون إضافة مسحوق الكمون  احسان علي هالل 547

Cyminum L.) في األداء اإلنتاجي لذكور الحمالن العواسي ) 

دبلوم عالي/انتاج 

 حيواني

 2020  زراعة

 دراسة وراثية وتقييم بعض المواد النانوية على بعض الجوانب الحياتية   حسين محمد بريسم 548

 Dacus Fabricius,1805 (Diptera:Tephritidae)لنوعين من جنس  

التربية للعلوم  دكتوراه

 الصرفة

2020 

شيماء مجيد محمد  549

 الدهلكي

 

 Acinetobacter لبكتريا   blaOXA51,hcpالتحري الجزيئي والتعبير الجيني لجني

baumannii المعزولة من عينات سريرية مختلفة 

 2020 العلوم ماجستير

محمد غسان أديب  550

 الشمري

دراسة فطرية ومناعية لدى بعض المرضى ألمصابين بعفن الرشاشيات المسبب 

 لاللتهاب القصبات التحسسي في مدينة بعقوبة

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2020 

بين االطفال الذين يعانون التهاب الجهاز  B19التحري عن فيروس البارفو البشري  صفا فهمي يوسف 551

التنفسي باستخدام تقنية تفاعل سلسلة انزيم البلمرة اللحظي وعالقته مع بعض 

 المؤشرات المناعية 

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2020 

عالقة بعض الصفات الدمية والكيموحيوية للدم وأبعاد الجسم بعدد مرات الحمل في  احمد طالل حسين 552

 النعاج العواسية 

 2020  زراعة ماجستير
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في  وكثافة التربيةتأثير إضافة أوكسيد ثنائي النحاس النانوي إلى عليقة فروج اللحم  وليد ايوب كريم 553

 األداء اإلنتاجي وبعض الصفات الفسلجية   

/ثروة ماجستير

 حيوانية

 2020  زراعة

أشواق طالب حمادي  554

 الجبوري
التربية للعلوم  ماجستير دراسة نسجية وجزيئية لمريضات سرطان الثدي في ديالى

 الصرفة

2020 

عبد هللا مثنى احمد  555

 العزاوي 

 Panicumتأثير أنواع مختلفة من المخصبات و مدد الحش في صفات النمو لنبات 

mombasa  بأستعمال نظام الري بالتنقيط 

التربية للعلوم  ماجستير

 الصرفة

2020 

أثر استراتيجية التسريع المعرفي في التحصيل والمهارات الحياتية لطالب الصف  احمد جواد كاظم 556

 االول متوسط في مادة العلوم

 طرائق)/ ماجستير

 (العلوم تدريس

 التربية كلية

   األساسية

2020 

 نسرين محمد هذال  557

 

بعض المؤشرات النتح في  ومضاد Chitosan  تأثير حامض الهيومك و رش

 الرمان صنف سليمي وتشقق الثمار في نبات حاصل الو الخضرية والزهرية

فاكهة بستنة  دكتوراه/

 وخضر

 2020  زراعة

 زهير حسن علوان 558

 

القناة التناسلية االنثوية مع دراسة جزيئية انتشار البكتريا السالبة لملون غرام في 

 للعزالت المتعددة المقاومة للمضادات الحياتية

 2020 العلوم  ماجستير

عبد هللا سعد صعب  559

 الحمداني

التأثير التثبيطي للجسيمات الفضة وكلوريد الفضة النانوية المنتجة من بكتيريا 

.Lactobacillus spp ضد البكتيريا المرضية 

 2020 العلوم  ماجستير

مصطفى سالم  560

 عبدالخالق نعمان

العنقودية والمبيضات لدى النساء الحوامل والغير حوامل في  مكوراتانتشار النسبة 

 sdrMو   norAالجهاز التناسلي مع التحري عن جين 

 2020 العلوم  ماجستير

 علي حسن محمود 561

 

التخليق الحيوي وتوصيف بعض الجسيمات النانوية باستخدام المستخلصات النباتية 

ودراسة خصائصها المثبطة للميكروبات ضد البكتريا المسببة لالمراض المعزولة 

 من الجروح والحروق 

 2020 العلوم  ماجستير
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هدى عباس حسن  562

 خميس

في نمو  األحيائيةسكرية والمخصبات المصادر التأثير المخلفات العضوية من 

 وحاصل البروكلي

/البستنة ماجستير

 -وهندسة حدائق

 2020  زراعة

حسيب ياسين محي  563

 الجبوري

 Brassicaنمو وحاصل البروكلي  في النباتية والكثافة N.P.K      ال  سماد تأثير

oleracea var.Italica.L 

/البستنة ماجستير

 -وهندسة حدائق

 2020  زراعة

 زينب ياسين خضير  564

 

 الفموية والجلدية لخميرة القاتل للبايوسيانين تجاه العزالت يالتأثير المايكروب دراسة

ً  المبيضات   البيضاء المشخصة جزيئيا

 2020 العلوم  ماجستير

 هادي علي حمودي    565

 

التأثير التحري عن البكتريا المرضية متعددة المقاومة لمضادات الحياة ودراسة 

 التثبيطي لمستخلصات نباتي

Withania somnifera L. and Scabiosa palaestina L. 

 2020 العلوم  ماجستير

اسراء رسول حسين  566

  العنبكي
التربية للعلوم  ماجستير دراسة بكتريولوجية لخمج الحروق والتغيرات النسيجية المصاحبة لها

 الصرفة

2020 

عبدالباري عبدالحليم  567

 اسماعيل الحالق

العضوية في نمو وحاصل  مستخلصاتتأثير اضافة االسمدة الكبريتية والرش بال

 Allium capa Lالبصل 

دبلوم عالي /البستنة 

 -وهندسة حدائق

 2020 زراعة

د صالح ـباسم محمود عب 568

 ديّ ــيـالعب

وبعض  DGAT1لجين  لمنطقة التشفير الثامنة تعدد المظاهر الوراثيةعالقة 

 بقار الهولشتاينأل واإلداء التناسلي نتاج الحليبإفي صفات  ةل الالوراثيـوامـالع

نتاج إ/ماجستير

 حيواني

 2020  زراعة

همام عبد الكريم ياسين  569

 الجبوري

تأثير انتخاب حجم القذفة واستخدام مخففات ومدد الخزن والمغنطة في بعض 

 308فروج اللحم روز صفات المني والقابلية االخصابية الباء 

ثروة / ماجستير

 الحيوانية

 2020  زراعة
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 فيزياء /ثانيا: رسائل الماجستير والدكتوراه                                                     

 

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

 االنجاز

الرقيقة بالتبخير الحراري ودراسة خواصها  ZnSتحضير اغشية  عماد نصيف كشكول  1

 الضوئي  p,nالكهربائية والبصرية وتأثير سمكها على مفرق 

 2001 العلوم-المستنصرية علوم فيزياء

علي حسين خضير حمزة  2

 الحميري

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

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

 ثابت متعدد االنماط 

اتصاالت 

 ضوئية 

 2001 كلية التربية-الموصل

 sriyالتحاليل الحرارية ودرجة الحرارة االنتقالية للمركب        غزالة يلدا هرمز حيدو 4

\BAY)2 CA2  CU3 OL0 )2(BIL*BP) 

 2001 العلوم-بغداد =

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

 فيزياء 

 2001 العلوم-المستنصرية

عزمي توفيق حسين  6

 الراوي 

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

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

 المهدرج 

التربية ابن –بغداد  فيزياء 

 الهيثم

2001 

 2001 العلوم-بابل فيزياء دراسة تاثير عوامل التحضير على الخواص التركيبية والكهربائية  غصون جليل ابراهيم  8



    

 53 الصفحة
 

 (CDSE-x TEx)الغشية

تصنيع نظام زجاج التيلريتمولبيدنوم شبة الموصل ودراسة البنى  هيفاء علوان عبود الحلي 9

 التركيبية والخواص البصرية والكهربائية 

 2001 التربية بنات–بغداد  فيزياء

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

 التطبيقية

2001 

دراسة تاثير   التلدين والتشوببااللمنيوم على بعض الخواص الفيزيائية  مصطفى زعين محمد  11

 CDO      الغشية

 الرقيقة وتطبيقاتها 

 2001 العلوم-المستنصرية فيزياء

دراسة نظرية لسرعة االنجراف لاللكترون في الخليط  الغازي  ضحى سعدي عبد المجيد  12

 (SF6-N2)لسداسي فلوريد الكبريت والنتروجين 

التربية ابن –بغداد  فيزياء

 الهيثم

2001 

حازم محمد ناصر  13

 المشهداني

قسم العلوم -التكنولوجية فيزياء النحاس(بواسطة تشتيتااللومينا-تصليد سبيكة )االلمنيوم

 التطبيقية

2001 

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

غادة صباح كرم  15

 الشعباني

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

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

 فيزياء

 2002 العلوم -بغداد

افنان كمال يوسف  17

 المقدسي  

دراسة تاثير درجة الحرارة على الخصائص الكهروبصرية لبعض 

 المواد 

قسم العلوم -التكنولوجية فيزياء ليزر

 التطبيقية

2002 

ياسين زيدان داود  18

 الحريثي

تصنيع ودراسة الخصائص الكهروبصرية والتركيبية لكاشف المفرق 

 PB TE\SIالهجين 

قسم العلوم -التكنولوجية فيزياء ليزر

 التطبيقية

2002 

نضير جاسم محمد  19

 العبيدي 

غاز االلكترون الحر والمتذبذ ب التوافقي اليقاف  \النظريات الحركية 

 جسيم في المادة 

 2002 العلوم-المستنصرية فيزياء

رغد صبحي عباس  20

 الخفاجي

التربية ابن –بغداد  فيزياء MNSBدراسة االنتشارية الحرارية للمركب السيني 

 الهيثم

2002 

مي فضيل اسطيفان  21

 المعالن 

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

 2002التربية ابن –بغداد --دكتوراه( لبعض العناصر المستخدمة (HPدراسة المقاطع العرضية لتفاعل عبد هللا احمد علي  22
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 الهيثم فيزياء في التطبيقات الطبية  الشامي

صدام عبد الجبار عالوي  23

 مزبان الجبوري

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

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

 الليثيوم السالب 

 2002 العلوم-المستنصرية فيزياء

عبد الرزاق عيادة محمد  25

 اللهيبي

اثر تدريب مدرسي الفيزياء على بعض استراتيجيات التدريس في 

 ادائهم الصفي وفي تحصيل طلبتهم 

طرائق 

-تدريس 

 فيزياء

 2005 التربية االساسية-ديالى

فاعلية  االستسقاء الموجه إلجراء التجارب الفيزيائية في التحصيل  ازهار برهان اسماعيل  26

 م في كليات التربية االساسية والثقة بالنفس لدى طلبة اقسام العلو

طرائق 

-تدريس 

 فيزياء

 2005 التربية االساسية-ديالى

تأثير الطبقة البينية على الخصائص البصرية والكهربائية لنبائط  براق يحيى كاظم  27

 عند درجات حرارة واطئة GA-ASشوكتي 

 2001 العلوم-المستنصرية فيزياء

تطوير كفاءة الخلية السليكونية باستخدام تصاميم بصرية مركزة  بتول درعمبالوه 28

 الشعة الشمس 

دكتوراه فلسفة 

 فيزياء-

 2001 التربية بنات–بغداد 
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 ابن الهيثم على سطوح اطيان عراقية مختارة  الحيالي

عبد الرزاق شاهين  ميسون 20

 الحمندي

التحضير الكيميائي والدراسة البايولوجية لمعقدات جديدة 
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 االساسية

2005 

24 

 

مها ابراهيم صالح 

 السامرائي
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 –طرائق تدريس 

 كيمياء

التربية –ديالى 

 االساسية

2006 

منذر مبدر عبد الكريم  28

 العباسي

فاعلية انموذج لندا في تحصيل واتجاه طالب الصف الرابع 

 االعدادي نحو الكيمياء 

 –طرائق تدريس 

 كيمياء

التربية –ديالى 

 االساسية

2005 

أجواء بعض المناطق الصناعية في جانب  دراسة الملوثات في جاسم داود سلمان القيسي 29

 الرصافة من مدينة بغداد

 1990 ابن الهيثم-بغداد علوم كيمياء

ازالة بعض ايونات العناصر الثقيلة بأستخدام طين االتابلغايت  فيحاء فاضل هادي 30

 المحلي من مياه الصرف الصحي في مدينة بعقوبة                                           

كلية العلوم _  علوم الكيمياء

 جامعة ديالى

2017 

دراسة عملية ونظرية لتحضير معقدات بعض ايونات العناصر  رهام مهند نوري  31

 مع ليكندات متعددة المنح و تقييم فعالياتها كمواد مضادة للبكتريا 

جامعة ديالى /  علوم كيمياء 

 كلية العلوم

2017 

و تقييم الفعالية البايولوجية لمعقدات بعض ايونات  تحضير اسماء عبدالكريم رشيد 32

 العناصر االنتقالية مع مزيج من الليكندات ومعالجاتها نظرياَذ

جامعة ديالى /  علوم كيمياء

 كلية العلوم

2017 

 2017جامعة ديالى /  علوم كيمياء   دراسة الخواص الثرموفيزيائية لبعض االحماض االمينية     اَسيا عصام أيوب  33



    

 61 الصفحة
 

N-NDMF+Water, Water   %40 درجات حرارية  عند

 مختلفة 

 كلية العلوم

 دراسـة تغير االبلين وبعـض العـوامل الكيـموحـيويـة في الـدم عبدهللا محسن هزبر 34

 وعالقتها بتصـلب الشرايـيـن في مرضى محافظة ديالى

جامعة ديالى /  علوم كيمياء 

 كلية العلوم

2018 

ترايوزول ودراسة  -4,2,1تحضير وتشخيص بعض مشتقات  احمدسليمة كريم  35

فعالياتها كمواد لتآكل الحديد منخفض الكاربون في الوسط 

 الحامضي 

جامعة ديالى /  علوم كيمياء 

 كلية العلوم

2019 

( في الوسط AA2024-T3سيطرة التأكل لأللمنيوم وسبيكته )  زهراء محمد عواد  36

 الحامضي باستخدام مستخلصات نباتية 

جامعة ديالى /  علوم كيمياء 

 كلية العلوم

2019 

تقدير بعض الفينوثايزينات في حالتها الحرة ومستحضراتها  وضاح هالل عبدهللا  37

 فوق البنفسجية -الصيدالنية بمطيافية االشعة المرئية

جامعة ديالى /  علوم كيمياء 

 كلية العلوم

2019 

من محاليلها المائية باستخدام مواد   Orange Gإزالة الصبغة  عبداالله احمد عليوي  38

 نانوية

جامعة ديالى /  علوم كيمياء 

 كلية العلوم

2019 

تحضير النانوسليلوز من قشور الرز ومخلفات الورق  حنين لطيف خليل  39

 واستخدامها في ازالة صبغة االيوسين 

ديالى / جامعة  علوم كيمياء 

 كلية العلوم

2019 

دراسة حركية ونظرية للتفكك الضوئي المحفز لصبغة  اسراء عبدالكريم جليل  40

الموريكسايد واليميثل البرتقالي باستخدام اوكسيد النحاس / 

 اتابلغايت مادة نانوية 

جامعة ديالى /  علوم كيمياء 

 كلية العلوم

2019 

التخليق , الخصائص والفعالية البايلوجية لقواعد شيف الجديدة  رسل عدنان نافع  41

ثنائي -3, 1-ثنائي ميثل 3,3-ميثوكسي-5) -2المشتقة من 

مالونا الدهايد مع االنيلين  –يليدين(  -2-اندول–هايدرو 

 المعوض 

جامعة ديالى /  علوم كيمياء 

 كلية العلوم

2019 

ن محلوله المائي باستخدام عوامل فصل  ايون فلز الرصاص م اسيل جمال احمد 42

 ( HDSمساعدة نانوية نوع ) 

جامعة ديالى /  علوم كيمياء 

 كلية العلوم

2019 

التقدير الطيفي لبعض العقاقير في حاالتها الحرة ومستحضراتها  محمود كريم ابراهيم 43

 الصيدالنية

جامعة  علوم الكيمياء

ديالى/كلية 

 العلوم

2019 

 2019جامعة ديالى  علوم كيمياءتخليق, تشخيص وتقيم الفعالية البايلوجية لبعض البايرازوالت  علي هابيل حسن 44



    

 62 الصفحة
 

 ,Synthesis يليدين المعوض=-2-الجديدة المشتقة من انول

Characterizations and Evaluation of 

Biological Activity of Some New Pyrazoles 

Derived from Substituted Indol-2-Ylidene 

 /كلية العلوم

 دراسة حركية ونظرية للتفكك الضوئي المحفز لصبغة المور اسراء عبدالكريم جليل  45

يكسايد واليميثل البرتقالي باستخدام اوكسيد النحاس / اتابلغايت 

 مادة نانوية 

جامعة ديالى  علوم كيمياء 

 /كلية العلوم

2019 

 جنماذ في مكوناتلا بعض يرلتقد مقارنة تحليلية دراسة عمر جاسم محمد 46

 طرائق امباستخد العراقيين مرضيلا لذى مختلفةلا الحصي

 ختلفةم يليةلتح

التربية للعلوم  كيمياء

 الصرفة

2019 

 علي محمد صبر 47

 

جديدة  مشتقاتل دراسة الفعالية المضادة للبكترياتحضير و

 ثايادايازول -4,3,1المرتبطة بحلقةللبنزايميدازول 

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2019 

 أركان ياسر محمد 48

 

للبولي  الضوئي الثباتومضادات البكتريا دراسة و  تحضير

 مايداسيتأ الحاوية على جزيئات السكرين مشتقاتل فاينيل دكلوري

 ثايادايازول-4,3,1و 

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2019 

 التميميعلي محمد عباس  49

 

وتشخيص بعض اكاسيد المعادن النانوية ودراسة تحضير 

 نشاطها البايولوجي

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2019 

 أنوار محسن صكبان 50

 

ثايادايازول ودراسة -4,3,1معقدات جديدة لمشتقات  تحضير

 الثبات الضوئي لمتعدد كلوريد الفانيل 

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2019 

 محمد علي جاسم 51

 

 اـوية مع تطبيقاتهــاربون النانــنابيب الكأتحضير وتشخيص 

 في إزالـــة الملــوثـــات البيئيــة

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2019 

 علي حاتم يحيى 52

 

طريقة مطورة لتقدير بعض األدوية في الحالة النقية وفي 

كروماتوغرافيا السائل عالي ستخدام إالتركيبات الصيدالنية ب

 األداء

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2019 

 تطوير طرائق تحليلية لتقدير عقاري االيزونزايد والمثل دوبا عالوي حسين مريهج  53

 باشكالها النقية ومستحضراتها الصيدالنية

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2019 

 صفا أحمد ياسين 54

 

تأثير العامل المساعد في اقطار انابيب الكاربون النانوية 

المتكونة بطريقة الترسيب الكيميائي باللهب ودراسة خصائصها 

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2019 
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  اإلمتزازية والتحفيزية الضوئية

 أفراح محمد سامي  55

 

سواق ألتقدير بعض المركبات الصيدالنية المهمة في ا

كروموتوغرافيا السائل عالي و    بالطريقة الطيفية  العراقية

 داء المعكوسةألا

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2019 

تقييم معدالت  تاكل الحديد المطاوع في الوسط الحامضي  وروود نجدت احميد 56

 باستخدام تقنيات مختلفة

 2020 لعلوم ا علوم كيمياء 

دراسة عملية اعادة التدوير والخصائص النفطية لزيت التزييت   شهابايالف عبد الوهاب  57

 المستهلك 

 2020 العلوم  علوم كيمياء 

عبد هللا حسن عبدهللا  58

  القيسي               

 

ثرموداينمكية ألنزيم الفا كلوتاثيون ترانس - دراسة كيموحيوية 

فيريز لألشخاص المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي الحاد نمط 

B  

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2020 

 فراس حسن محي 59

 

زالة صبغة الكونغو االحمر دراسة حركية  وثرموديناميكية إل

 من محاليلها المائية بوساطة سطوح مختلفة

 2020 العلوم  علوم كيمياء 

التفكك الضوئي لبعض الصبغات العضوية باستخدام أكاسيد  عال عادل نصيف 60

 نانوية

 2020 العلوم  علوم كيمياء 

سـميــه مـهــدي صــالـح  61

 خـمــاس

فلوروفنيل -4من  جديدة اندول تخليق وتشخيص مشتقات

 البايولوجيةهايدرازين هايدروكلورايد ودراســـة فعاليتها 

 2020 العلوم  علوم كيمياء 

لبعض المركبات  النشاط المضاد للفطرياتتحضير وتشخيص و ختان عبد الكريم اسماعيل 62

 الحلقية غير المتجانسة ومعقداتها

 2020 العلوم  علوم كيمياء 

رغد ليث كامل عبد  63

 الرحمن

 

من محاليلها  Bإزالة صبغتي الكنغو الحمراء والرودامين 

المائية بطريقة أالمتزاز والتجزئة الضوئية بأستعمال المتراكب 

 )اوكسيد المنغنيز  –النانوي)اوكسيد الكرافين 

 2020 العلوم  علوم كيمياء 

 2020 العلوم  علوم كيمياء  التخليق والنشاط المضاد للبكتريا لمشتقات االندول الجديدة ضحى نصرهللا عبدهللا 64

مطورة  لتقدير بعض االدوية في مستحضراتها  طرائق تحليلية غائب حسينندى  65

الصيدالنية  باستخدام   كروماتوغرافيا السائل عالي االداء 

 وطيفية مختلفة

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2020 

 2020 العلوم  علوم كيمياء في التجزئة الضوئية للبولي  قواعد شف ومعقداتهاتأثير مصطفى نجم عبد عون  66
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 يداستايرين والبولي فاينيل كلور كاظم

 ودراسة فعالية مضاد الميكروبات لمشتقات  تحضير غائب حسينهدى  67

  السكرين الجديدة

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2020 

االضافة  باستخدام تحضير مشتقات جديدة للبنزايميدازول ايمان مظهر اسماعيل 68

 يويةثنائي القطب ودراسةعاليتها الح -3,1الحلقية

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2020 

 منال محمود حسين 69

 

تقدير وتشخيص عقار السيفالكسين وبعض مشتقاته المحضرة 

 باستخدام  طرق طيفية مختلفة ومقارنة الفعالية البيولوجية

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2020 

 تشتت أنابيب الكاربون النانوية في مصفوفة بوليمر: انوار منذر عبد الوهاب 70

 تحضير , الخصائص والتطبيقات

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2020 

مروة صالح غفوري  71

 القيسي

تحضير وتشخيص   بعض  معادن الكبريتيدات النانوية ودراسة 

 نشاطها المضاد لسرطان الثدي 

التربية للعلوم  علوم كيمياء 

 الصرفة

2020 

(  AA6063-T5االلمنيوم وسبيكة االلمنيوم)منع التآكل في  هبه باسم ذياب 72

المستخدمة صناعيا باستخدام مستخلص اوراق البمبر واالكاسيد 

 (TiO2,Fe2O3 )النانوية 

 2020 العلوم  علوم كيمياء 

 نور صباح فيصل  73

 

دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية والفعالية البيولوجية 

أليوني الكوبلت والحديد لعدد من معقدات قواعد شيف المشتقة 

 من أدوية السلفا 

 2020 العلوم ماجستير 

ثايادايازول -4,3,1تحوي على حلقة  جديدةتحضيرمشتقات  هبة كريم احمد 74

 PVCودراسة فعاليتها كمثبطات تأكل ومثبتات ضوئية لتجزئة 

التربية للعلوم  ماجستير 

 الصرفة

2020 

                       زينب علي محيسن                                                                                                                75

 

مركبات ل الصفات البلورية السائلة دراسةووتشخيص تحضير 

 ثايادايازول -4,3,1على حلقة  حاويةجديدة 

التربية للعلوم  ماجستير 

 الصرفة

2020 
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 الرياضيات /رسائل الماجستير والدكتوراه  رابعا:                                           

 

 

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

 االنجاز

استخدام مقدر بيزويزالتجربي لتقدير معالم بعض  علي شياع حسين  1

 التوزيعات 

رياضيات 

 تطبيقية

 2001 الجامعة التكنولوجية

 2001 علوم-بغداد   التطبيقات المركزية على الحلقات الشبة اولية  سمير كنعان حسن االسدي 2

حل المعادالت التفاضلية الجزئية الالخطية بطريقة  هدى عبد الستار عبد عون الكناني 3

 المتاخمة المعممة 

 2002 علوم-المستنصرية 

 2002 علوم-المستنصرية حول تماثل المعادالت التفاضلية االعتيادية وتطبيقه  شذى سامي سجاد الطائي 4
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 للمعادالت البالستية

ة الستقرارية مجموعة السيطرة االنية التربيعي صالح الدين احمد محمد الطاهر 5

منتهية من األنظمة الدينامية الغير مؤكدة الالخطية 

 باستخدام دالة ليابانوف المشتركة 

ابن –تربية -بغداد 

 الهيثم

2001 

الخصائص المفتوحة للتطبيقات المعرفة على انماط  ليث عبد اللطيف مجيد العميري 6

 معينة من الفضاءات المترابطة 

 2000 التربية-المستنصرية 

استخدام مقدارات التقلص ذات المراحل الواحدة  خولة لعيبي شمخي الربيعي 7

لتقدير معالم انموذج االنحدار الخطي البسيط 

 للبيانات غير تامة المشاهدات 

 2002 علوم-المستنصرية 

حول الفضاءات المشتتة ووجود المجموعات  صبيحة ابراهيم محمود الزبيدي 8

 االصغرية

 2002 علوم-المستنصرية 

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

ساللة تفرعات مضاعفة  الرتبة للدوال احادية النمط  خالد احمد علي الدوة 10

 والدوال ثنائية النمط الفردية المتناظرة 

 2001 علوم-بغداد 

 2002 علوم-المستنصرية  طرق عددية في المعادالت التكاملية من النوع االول  زينب صادق االسدي  11

 2002 علوم-البصرة   المقومات الضبابية في الحلقات الضبابية  عدي ادريس حمود 12

 2002 تربية بنات-تكريت  تطبيقات في السالسل الزمنية غير الخطية  سندس نوري شكر العجيلي 13

شارلمانشموئيلخوشابة  سامي  14

 البازي

 2002 التربية-المستنصرية  حول الدوال المتعددة القيم 

حول طريق االجاره المترافق لحل مسائل البرمجة  بان احمد حسن 15

 غير الخطية 

-دكتوراه

فلسفة 

 رياضيات

علوم –الموصل 

 حاسبات ورياضيات

2000 

–ت فولتيرا التكاملية الحلول العددية لمعادال شازاد شوقي احمد محمد  16

 الخطية –التفاضلية 

علوم –التكنولوجية  

 تطبيقية

2002 

علوم –التكنولوجية   حول تعددية الشواخص الغير قابلة لالختزال نغم علي حميد الجنابي 17

 تطبيقية

2002 
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 علم الحاسبات /خامسا: رسائل الماجستير والدكتوراه 

 

سنة  الكلية -الجامعة  التخصص او االطروحةعنوان الرسالة  اسم الباحث ت

 االنجاز

التداخل: هجين من الخوارزميات الجينية واالستراتيجيات  براء علي عطية 1

 Interdigitation :Aالقديمة ألمثليه المعادالت = 

Hybrid 0f Genetic Algorithms And 

Evolution Strategies For Parametric 

Optimization 

 دكتوراه في

 علم الحاسبات

قسم علوم  -التكنولوجية

الحاسبات ونظم 

 المعلومات

ه  1421

-2001         

 :263Hضغط الصور المتسلسلة باستخدام  أمل عباس طه 2

 H.263 Image Video Compression 

قسم علوم  -التكنولوجية 

الحاسبات ونظم 

 المعلومات

2002 

كلية –جامعة بابل    ضغط الصور الملونة باستخدام التحويل الموجي  سهاد احمد علي القرغلي 3

 العلوم

2002 

خطة بديلة ال عادة الخلط في الخوارزميات الجينية ثنائية  ميادة فيصل عبد الحليم 4

 Al Alternative  المجموعة  الكروموسومية =

دكتوراه في 

 اتعلم الحاسب

قسم علوم  -التكنولوجية

الحاسبات ونظم 

2001 
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Recombination Dioloid Genetic Algorithms المعلومات 

صبا عبد الواحد صدام  5

 العبودي

تمييز الفونيمات العربية باستخدام  شبكة انسياب الخطأ  

 خلفا

كلية  -جامعة البصرة 

 العلوم

2002 

كلية  -البصرةجامعة   معالجة رسوم بيانية ثناية االبعاد باستخدام  سلسلة فريمان فاطمة محمد جبر 6

 العلوم

2001 

غصون محمد وليد  7

 سعدون 

 =استخدام الخوارزميات الجينية في تحسين الصور

Using Genetic Algorithms For Image 

Enhancement 

 

 

 

معهد الدراسات العليا 

 للحاسوب والمعلوماتية

2001 

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

 العلوم

2001 

عمار اسامة حوري  9

 الراوي

 Novel Neuroمسيطرات عصبية ومضببة مبتكرة =

And Fuzzy Controllers 

كلية –جامعة بغداد  

قسم هندسة –الهندسة 

 الحاسبات

2002 

استخدام الخوارزميات الجينية الختيار االنماط المناسبة    نغم سعدون ابراهيم  10

 لتدريب الشبكات العصبية ذات االنسياب الخلفي للخطأ

كلية  -جامعة البصرة 

 العلوم

2001 

-أفراح محمود عبد هللا 11

AfrahMahmood 

Abdullah 

Simple Control System Using Classifier 

System  

 2002 الجامعة التكنولوجية 

 ياسمين مكي محي الدين  12

 

 

 An Automatic توليد برنامج شيئي اوتوماتيكيا =

Object Oriented Program Generation 

معهد الدراسات العليا  

 للحاسوب والمعلوماتية

2002 

 Keyتوليد المفتاح االنسيابي باستخدام الماكنة الخلوية = سامر سعيد عباس 13

Stream Generation Using Cellular Automata  

قسم علوم  -التكنولوجية 

الحاسبات ونظم 

 المعلومات

2001 

 2001 كلية علوم–جامعة بابل   تصميم واجهة مستفيد صوتية لنظام قاعدة بيانات  أشوان انور العلي  14

استخراج الحواف والزوايا باستخدام اثنين من المؤشرات  اسماء صادق عبد الجبار  15

 Two Oriented Crossاالتجاهية  المتقاطعة = 

Operators For Extracting Edges And 

معهد الدراسات العليا  

 للحاسوب والمعلوماتية

2002 
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Corners 

كة تمييز االنماط الضوئي باستعمال تطابق التحويلة المشتر خنساء ناصر دراج  16

 =0ptical Pattern Recognition Using Joint 

Transform C0rrelation  

كلية  -جامعة البصرة 

 العلوم

2001 

نمذجة التغطية الرادارية ثالثية االبعاد لطوبغرافية   يسرى حسين علي  17

 Modeling Of Three Dimensionalاالرض = 

Radar Coverage Of Land Topography 

قسم علوم  -التكنولوجية 

الحاسبات ونظم 

 المعلومات

2001 

 إنعام رباح محمد 18

 

PSO  إخفاء الصور بإستخدام سلوك خوارزمية 

  

جامعة  –كلية العلوم  ماجستير

 ديالى / علوم الحاسوب

2017 

و باستخدام   PNNتصنيف اورام سرطان الدماغ بواسطة  رغد مجيد عزاوي  19

و ألخوارزمية ألوراثية باالعتماد على  GLCMخصائص 

KNN 

كلية العلوم / جامعة  علوم حاسبات

 ديالى

2018 

كلية العلوم / جامعة  علوم الحاسوب نظام تخمين نضرة العين في تطبيقات متعددة االغراض  قتيبة كاظم عبد  20

 ديالى

2018 

تقنية التنقيب تصنيف صور االقمار الصناعية باستخدام  غيداء وليد ناجي  21

 عن البيانات

كلية العلوم / جامعة  علوم الحاسبات

 ديالى

2018 

التحقق من هوية المستخدم في الهاتف الذكي باالعتماد  رنـــا جاسم محمد 22

 على تمييز قزحية العين

كلية العلوم / جامعة  علوم الحاسوب

 ديالى

2018 

كلية العلوم / جامعة  علوم الحاسوب على التقنيات الحديثةضغط الصور الطبية باالعتماد  مينــا محمد عبود 23

 ديالى

2018 

كلية العلوم / جامعة  علوم الحاسوب تحسين نظام أمن البيانات باستخدام المكعب السحري  نهى سالم محمد  24

 ديالى

2019 

العلوم / جامعة كلية  علوم الحاسوب تأمين استرداد البيانات من خادم بعيد  نبراس رعد عبدهللا  25

 ديالى

2019 

 تحسين نضام كشف التطفل باستخدام اوعية العسل= اسماعيل صالح عارف 26

Improve ment of  intrusion  detection 

System Using Hon eypot 

كلية العلوم / جامعة  علوم الحاسوب

 ديالى

2019 

 2019كلية العلوم / جامعة  علوم الحاسوبتمييز االذن البشرية باستخدام  احمد علي احمد الدليمي 27
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FFNN,CNN.SURF&PSO 

= Human Ear Recognition using 

FFNN,CNN,SURF & PSO 

 

 ديالى

 مصادقة حركة األصابع باستخدام المقاييس الحيوية عمر عبد الستار محمود 28

=Finger Movement Authentication Using 

Biometric Approaches 

 

 علوم

 الحاسوب 

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2019 

تصميم مستودع بيبانات ديناميكي باستخدام خوارزمية  وصال اديب عبدهللا 29

 اليراعات وخوارزمية اسراب الطيور الكمية=
Dynamic Warehouse Design Using Firefly 

and QPSO Algorithms 

كلية العلوم / جامعة  علوم حاسبات

 ديالى

2019 

 تصنيف السرطان باالعتماد على تقنيات تنقيب البيانات= هاجر كامل احمد 30

 Cancer Classification Based on Data 

Mining Techniques 

كلية العلوم / جامعة  علوم حاسبات

 ديالى

2019 

تشخيص سرطان الثدي باستخدام الشبكة العصبية  االء  جالل عبد هللا   31

 Breast Cancer =االحتمالية والمنطق الضبابي 

Diagnosis based on Fuzzy 

            Probabilistic Neural Network 

علوم حاسبات

 

  

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2019 

 مروج عامر طه 32

 

شبكية العين نموذج أمان متعدد المستويات يعتمد على نظام 

 والفوضى

 

علوم حاسبات

 

  

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2019 

 مروج محمد عبود 33

 

 توليد التحقق الفريد من نوعه من كف اليد بأستخدام

 المنحنيات األهليجية 

علوم حاسبات

  

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2019 

كلية العلوم / جامعة  علوم حاسبات الحوسبة السحابيةمشاركة في ,االدارة ,التحسين األمن  رشا روكان إسماعيل 34

 ديالى

2019 

نظام التوقيع الرقمي القائم على التعرف على الوجه ثالثي  اسراء صفاء احمد 35

 األبعاد في الوقت الحقيقي

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 
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 يلحسين علي أسماع 36

 

 لتوليد مفتاح التشفيرُمتعدد القياسات الحيوية 

 باستخدام خوارزميات سرب الذكاء 

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

علوم ماجستير/ نظام تنبؤ مرض القلب باستخدام تقنيات التحسين نمارق أياد سعيد 37

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

معالج االشارات المضمنة باستخدام محسنات استخدام  بتول عبد الهادي سلطان 38

 السرب ومصنف الغايات العشوائية

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

 زينب كاظم عبيس 39

 

تحسين نظام واجهة الدماغ و الحاسوب باالعتماد على 

 فصل المصادر العمياء المصنفة 

علوم ماجستير/

 حاسبات

 كلية العلوم / جامعة

 ديالى

2020 

 التحسين تقنيات باستخدام البشري الوجه على التعرف نظام سجا عبد هللا شاكر 40

 المتعددين والمصنفين

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

 اكتشاف النمط لتعدين النص يقاس بواسطة  ليلى عبد الخالق اسماعيل 41

 مسافة ليفنشتين

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

ادارة مشاكل المشاريع االنشائية باستخدام نظام خبير مع  ابتهال حسين علي 42

 GSAو PSOخوارزميات 

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

علوم ماجستير/ في نظام التعلم الجوال امنية المعلومات ابتسام جمعة حاوي 43

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

 نظام ذكي لتقديرعمر االنسان القائم على تقنيات هجينة  دالل عدنان عباس 44

 

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

علوم ماجستير/ تامين البيانات الموزعة باستخدام السحابة المتعددة ورود مهدي صالح 45

 حاسبات

العلوم / جامعة كلية 

 ديالى

2020 

علوم ماجستير/ ICPSOنظام صحي فعال باستخدام  ريم ماجد شكر 46

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

 مخلص حسين خضر 47

 

الصور التزوير في للكشف عن و فعالة  حديثةتقنية 

 الرقمية 

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

علوم ماجستير/ تعديل NTRUضد هجوم LLL سبتيجمعةعمر  48

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

علوم ماجستير/ السائق نعاس الكتشاف خبير نظام علي عامر حياوي 49

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 
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 بلوكشينتصميم تقنية الترخيص في بيئة المحاكاة  وسن احمد علي 50

 

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

  مروان عدنان جاسم 51

 

الكشف عن أمراض أوراق النبات وتصنيفها بناًء على 

 تقنيات التعلم العميق

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

في االتصاالت  (Chacha)تـحسين خوارزمية تشاتشا مصطفى حسين طه 52

 المتنقلـة

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

 ريم عادل قادر الزبيدي 53

 

 خدمات الوكيل الذكي في النظام الموزع

 

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

علوم ماجستير/ سمك القرش تحسين خوارزميةتوقيع المستند باستخدام  اسراء نزيه 54

 حاسبات

العلوم / جامعة كلية 

 ديالى

2020 

سجى ابراهيم هاني  55

 اسماعيل

 د الجوالندروياال قتطبي امج الضارة فيلكشف عن البرا

 

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

علوم ماجستير/ امثلية المشاريع االستثمارية باستخدام تقنية تنقيب البيانات  اعتزاز احمد عبد الجليل 56

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

علوم ماجستير/ سرطان الجلدمرض   تصنيفالتعلم العميق ل ةقيطر عهود فاضل علوان 57

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

علوم ماجستير/ للتغريدات المشاعر قطبية تحديد إطار سناء  حماد ضاحي 58

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

محمد اكرم يونس ذنون  59

 الساعاتي

 نظام اكتشاف التزيف العميق

 

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

تصنيف سرطان الثدي على أساس خوارزميات التعلم  اسماعيل متعب حميد 60

 اآللي

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

تحليل مجموعة بيانات استهالك الطاقة الكهربائية بناًء  زغيرزهراء جبار  61

 على نماذج التوقع

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

 دراسة حالة الجامعات العراقية :العلمي شبكات االقتباس أحمد جاسم محمد 62

 

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

 احمد عثمان عمار 63

 

 NSL-KDDتحسين كشف التسلل في مجموعة بيانات 

 ةباستخدام بعض تقنيات تعلم اآلل

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 
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 ميعاد حسين عبد الهادي 64

 

تعرف على تعبيرات الوجه باستخدام الكالم التحسين أداء 

 والصورة في الفيديو

علوم ماجستير/

 حاسبات

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى

2020 

 

 

 

 

 


