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شاكر مجيد شاكر محمود
دراسة تصنيفية ومظهرية لبعض النباتات البرية من العائلة 

الفراشية في مجمع جامعة ديالى

طيبة انمار إبراهيم إسماعيل
دراسة تصنيفية ومظهرية لبعض النباتات البرية من العائلة 

 في مجمع جامعة ديالىPolygonaceaeالحماضية 

هبة محمد عبدهللا حسين
دراسة تصنيفية ومظهرية لبعض النباتات البرية ذات االنتشار 

المفرط في محافظة ديالى

2021 / 2020إشراف وعناوين بحوث طلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 
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تأثير عنصر الفاناديوم على التركيب النسجي لكلى االرانب 

البالغة

دراسة جزيئية مقارنة بين جنسين من الخنافس االرضية 

باستعمال تقنية تفاعل انزيم البلمرة المتسلسل العشوائي

 كأحد مسببات Aspergillusدراسة بحثية على فطر 

 - 2010األمراض التي تصيب اإلنسان في العراق للفترة من 
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التحري عن البكتريا  المسببة اللتهاب المجاري البولية 

لألطفال ومدى مقاومتها للمضادات الحيوية
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دراسة مسحية لتاثير بعض العوامل الدموية على المرضى 
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دراسة مسحية لتاثير بعض العوامل الدموية على المرضى 

المصابين بالثالسيميا في مدينة بعقوبة

 Aspergillusدراسة بحثية عن االنواع المسجلة للفطر 

2021 - 2010في العراق للفترة من 
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 لدى بعض D3العالقة بين مرض داء السكري وفيتامين 
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الكشف عن تأثير بعض المضادات الحياتية على بكتيريا  

Staphylococcus aureus المعزولة من اخماج 

 VITEK 2 Compactالمسالك البولية باستخدام تقنية 
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اشواق طالب حمادي


