ادلؤمتر اٌدٚيل اٌثأً ٚاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٍ - َٛجاِعت حىرٌج

لاعت رلُ ( لطُ  )1لطُ عٍ َٛاحلٍاة  /عٍُ إٌباث 4242-11- 42
ً
عضٛا :ا َ.ضعادث ِصطفى زلّد

رئٍص اجلٍطت :ا.د ابراٍُ٘ عّر ضعٍد

اٌٛلج
00:00

ِمرر.َ :د زلّد غضباْ فرحاْ

عٕٛاْ اٌبحث
دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لعدد من محطات مياه الشرب
في مدينة كركوك وتحديد صالحية استخداميا
طاووس دمحم كامل احمد  ،ياوز حميد محمود

00:00

بعض صفات اصناف حنطة الخبز Triticum aestivum L.تحت تاثير
التسميد وتركيز حامض الجبرلين

00:00

تراكيز الرصاص في تربة بعض محطات وقود محافظة صالح الدين
صالح احمد العقيدي  ،حميد سلمان المهداوي
The Oak forest degradation impact on avian diversity
in Tlemcen - Algeria

سعاد عبد سيد  ،امل عبد سيد  ،عباس جاسم حسين الساعدي

04:30

Noureddine Mostefai

5

ادلؤمتر اٌدٚيل اٌثأً ٚاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٍ - َٛجاِعت حىرٌج

لاعت رلُ ( 4لطُ) لطُ عٍ َٛاحلٍاة  /عٍُ االحٍاء اجملٙرٌت
4242-11- 42
ً
عضٛا.َ :د ضٕدش جاضُ زلّد

رئٍص اجلٍطت  :ا.َ.د .لٕاة زلّٛد عطٍت

اٌٛلج
00:00

ِمرر .َ :د ٚلاص ضعدي زلّٛد

عٕٛاْ اٌبحث
تأأيرير مستخمصأأات نبأأات االأأوفي ار امأأا بعأأض ارنأواع البكتيريأأة الممر أأة

المعزولة من اخماج الحروق

سعيد كريم اسماعيل  ،أيمن عوني سميم

03:30

Antibacterial activity of Smyrnium rotundifolium Mill.
extract against Staphylococcus aureus
Shadman Tariq Sadiq, Hasan Yıldırım

لاعت رلُ ( 4لطُ) لطُ عٍ َٛاحلٍاة  /عٍُ االحٍاء رلٙرٌت
4242-11- 42
رئٍص اجلٍطت  :ا.َ.د ٘اٌت عبداخلاٌك عٛض

اٌٛلج

00:00

ً
عضٛا .َ :د .رٌاَ فارش صاحل

ِمرر  .َ.َ :راشد امساعًٍ طٗ

عٕٛاْ اٌبحث

تقدير المحتوى البكتيري لمياه ااسالة في بعض المناطق لمدينة تكريت
دمحم غضبان فرحان  ،سهى ماهر عبد

6

ادلؤمتر اٌدٚيل اٌثأً ٚاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٍ - َٛجاِعت حىرٌج

لاعت رلُ ( 4لطُ) لطُ عٍ َٛاحلٍاة  /عٍُ االحٍاء رلٙرٌت
4242-11- 42
رئٍص اجلٍطت  :ا.َ.د ِرٚة حطٓ عبداٌ٘ٛاب

ً
عضٛا .َ :د اٌاد ِمداد غٍداْ :
ِمرر.َ :د ٌٍٕا لٍص ٌاضني

اٌٛلج

عٕٛاْ اٌبحث

00:00

The effect of some antibiotics and antiseptics on
several bacterial genera isolated from the animal
house
Enass Ghassan Sweedan , Suaad Ali Ahmed , Hussam Mahmood
Hasan

لاعت رلُ (لطُ )3لطُ عٍ َٛاحلٍاة  /عٍُ احلٍٛاْ
4242-11-42

ً
عضٛا :أ.َ.د .ضارٌا ٔاجً رشٍد

رئٍص اجلٍطت  :ا.د .زٌد زلّد ِبارن
ً
عضٛا :ا َ.عدٔاْ فاضً ٔصٍف

اٌٛلج
00:00

ِمرر .َ :د ِٕٙد حطٓ زلّٛد

عٕٛاْ اٌبحث

تأأيرير الوحأأام فأأي اأأدد مأأن مسأأتوى االكتروليتأأات فأأي مصأ الأأدم النسأأا
الحوام في محافظة صالح الدين  ،العراق

براق دمحم حارز  ،ساريا ناجي حسن  ،رفل خميل فرحان

00:55

تحديد فااميأة حارقأات الأدىون وارذييأة الوظيفيأة فأي خفأض الأوزن لأدى
الحيوانات المختبرية المغياه اما اميقو االية السعرات
حنين حسن جادر ،فريال فاروق حسين  ،دمحم احمد جاسم

00:00

تيرير جسيمات اليىب النانوية اما فيتامين  B12وىرمون التستوستيرون
وم ادات ااكسدة في يكور اارانب المعاممة بالديكموفيناك

خالد نهار طعيس  ،اكتفاء عبدالحميد دمحم  ،حنان شهاب احمد

7

ادلؤمتر اٌدٚيل اٌثأً ٚاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٍ - َٛجاِعت حىرٌج

00:05

دراسة دور بعض م ادات ااكسأدة ومششأرات ااجيأاد التاكسأدي لمر أا

تصمب الشرايين

رشا كنعان دمحم العباسي  ،مصطفى عمي عبد الرحمن

00:00

Histological changes in breast Cancer patients and the
physiological role of Leptin and Interleukin-6 in blood
serum
Hussein I. H. Al-Azzawi, Wieeam A. Saleh , Ayad H. Ibrahim,
Zaid M. M. Almahdawi

لاعت رلُ (لطُ  )3لطُ عٍ َٛاحلٍاة  /عٍُ احلٍٛاْ 4242-11-42
ً
عضٛا :ا.َ.د.خٍٛد ٔاجً رشٍد

رئٍص اجلٍطت  :ا.د ِٛضى جاضُ زلّد

اٌٛلج
00:55

ِمرر .َ :د ِر ٖٚعصاَ ضٍٍّاْ

عٕٛاْ اٌبحث
دور اارجنأأين  L-arginineالوقأأائي

التموث بخالت الرصاص في يكور اارانب

أأد السأأمية الكمويأأة الناجمأأة اأأن

أسيل صالح محمود  ،موفق مطمك زيدان  ،سعادت مصطفى دمحم

00:00

الأأدور الوقأأائي لحبأأوب طمأأل نخي أ التمأأرPhoenix dactylifera

أأد

السأأأأمية المرتبطأأأأة بأأأأالعالج الكيميأأأأائي  Methotrexateفأأأأي التركيأأأأب
النسجي لمكبد و الكما في يكور اررانب البيض

سارة فائز حسن  ،عزيز خالد حميد  ،منيف صعب احمد

00:05

تيرير التجريل بزيت بيور الكتان فأي معأايير الأدم الفيزياويأة والكيموحيويأة
لدى يكور الحمالن العواسية العراقية

أحمد فارس صالح  ،عبد هللا عصام نعمان

05.00

The role of Vitamin D deficiency in patients with
Diabetic Foot Ulcer
Sura Mustafa Qasim , Alaa Zanzal Ra'ad Al-dorri, Mohanad
Hasan Mahmood Al-Izzi

8

ادلؤمتر اٌدٚيل اٌثأً ٚاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٍ - َٛجاِعت حىرٌج

لاعت رلُ ( ٍِحك  )2لطُ عٍ َٛاحلٍاة  /عٍُ إٌباث 4242-11- 42

ً
عضٛا.َ :د بشار طارق امساعًٍ

رئٍص اجلٍطت  :ا.د رٌاض عباش عبداجلبار

اٌٛلج
00:00

ِمرر .َ :د شٍّاء فاحح عًٍ

عٕٛاْ اٌبحث

تقيأأيم نوايأأة الميأأاه الجوفيأأة لأأبعض القأأرى فأأي ق أأا الحويجأأة ،محافظأأة

كركوك

كامل خمف حسن  ،حميد سممان خميس

00:00

تقييم بعض الخصائص النواية لرالرة ابار مختارة في محافظة كركوك

00:00

دراسة بعض الصفات الفيزوكيميائية لمياه مشروع ري كركوك

ايوب عبدالسالم حامد  ،عبد احمد ارديني

طوزخورماتو في محافظة صالح الدين -العراق

من ق أا

دمحم عزيز نامق

00:00

تقيأأيم نوايأأة الميأأاه لمحطتأأي اسأأالة مأأا الشأأرقا القأأديم و مأأا الشأأرقا
أأمن محافظأأة صأأالح الأأدين بواسأأطة دلي أ

الموحأأد فأأي ق أأا الشأأرقا

نواية المياه (.)WQI

ابراهيم عمر سعيد الحمداني  ،عبدهللا محمود عجيل المهيبي

9

ادلؤمتر اٌدٚيل اٌثأً ٚاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٍ - َٛجاِعت حىرٌج

لاعت رلُ (ٍِحك  )5لطُ عٍ َٛاحلٍاة  /عٍُ احلٍٛاْ 4242-11-42

ً
عضٛا :ا.َ.د٘ .دًٌ عبداذلادي عّري

رئٍص اجلٍطت  :ا.دٚ .جدي صبٍح صادق

اٌٛلج
00:00

ِمرر  :ا.َ.دِٛ .فك ِطٍه زٌداْ

عٕٛاْ اٌبحث

تأأأارير اسأأأتخدام السأأأمينيوم النأأأانوي و فيتأأأامين  D3فأأأي بعأأأض المعأأأايير
الدموية لدى حمالن ااذنام العواسية

ساطع دمحم صالح  ،عبد الخالق أحمد فرحان الجنابي

00:55

Effects of sampling, DNA amount and Reduced
volume of Amp FLSTR Identifiler Plus kit on STR
profile
Maan Hasan Salih, Akeel H. AL-Assie, Majeed Arsheed Sabbah

00:00

تأأيرير ا أأافة الم أواد اادمصاصأأية الأأا االئأأق يات مصأأادر نايتروجينيأأة
مختمفة في بعض اادا اانتاجي وبعض صفات يبائح الحمأالن العواسأية

العراقية

فالح حسن صالح السامرائي  ،طاهر عبد المطيف شجاع

00:05

مقارنة التغيرات الحيوية لدودة اارض بعد معاممتيا بمياه الصرف الصأحي

لمستشفيات محافظتي الموص ودىوك
مروة يونس عبد الرحيم  ،صفاء دمحم محمود

05:00

Evaluation of the hemostatic and immunomodulating
effects of thiacloprid (calypso) in the female rat
Djella Dounia, Chouit Zeyneb, Haddad Souhila, Mourad
Hanfer, Hachemi Massaoud, Kebieche Mohamed

05:55

دراسة التعدد الشكمي لجين اام

نخر الورم – الفا TNF-Alpha

لمموقل ) )−308 G/Aلمر ا التياب المفاص الرروي
عقيل حسين العاصي

50

ادلؤمتر اٌدٚيل اٌثأً ٚاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٍ - َٛجاِعت حىرٌج

لاعت رلُ (ٍِحك  )5لطُ عٍ َٛاحلٍاة  /عٍُ احلٍٛاْ 4242-11-42
ً
عضٛا :أ.َ.د.ضعٍد ِا٘ر ٌفخٗ

رئٍص اجلٍطت  :ا.د .امحد عًٍ عٍطى

ِمرر .َ :د .رافع زٌداْ سلٍف

اٌٛلج

عٕٛاْ اٌبحث

05:00

دراسأأة وبائيأأة لنأأواين مأأن الطفيميأأات الخارجيأأة المتطفمأأة امأأا ارذنأأام فأأي

محافظة صالح الدين

رانيه غسان عبد  ،أحمد عمي عيسى

05:05

Comparing the effect of ethyl Alcoholic extracts,
aquatic and Alkaline Compounds of some plants on the
Bioefficacy of Culex pipiens (Diptera: Culicidae).
Rabah Hassan Saady, Abdulrahman Jihad Mansoor

06:00

Evaluation of Circulation Levels of ASA and IL-6 in
Infertile Men
M

06:55

06:00

Hussam K. Yasser, Mohaned H. Mahmood AL-Izzi, Hind
Mousa

دراسأأأأة بعأأأأض العوامأأأأ البيئيأأأأة امأأأأا حياتيأأأأة خنفسأأأأا المو يأأأأا الجنو يأأأأة
Callosobruchus maculatus
رعــد عبدالرزاق حمدي  ،االء عماد توفيق
Alteration of redox cytosolic homeostasis on striatum
after chronic oral exposure to Cypermethrin in adult
male rat
Haddad Souhila, Djella Dounia, Chouit Zeyneb, Mourad Hanfer,
Hachemi Massaoud, Kebieche Mohamed

 05:00استخدام المششرات المظيرية والتصنيف العددي لكشف العالقة الورارية بين
أر عة أنواع من اليباب الحقيقي

عبدالعزيز عمي أحمد  ،رافع زيدان مخمف السكماني ،سعيد ماهر لفتة الفراجي

55

ادلؤمتر اٌدٚيل اٌثأً ٚاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٍ - َٛجاِعت حىرٌج

06:00

Parasitic stages contaminants of some vegetables
selected from super and local markets of Kirkuk city,
Iraq
Hiro M. Obaid , Marowa Edan Abdullah , Tara M. Obed

لاعت رلُ ( لطُ  )1لطُ عٍ َٛاحلٍاة  /عٍُ إٌباث 4242-11- 45

ً
عضٛا :ا.َ.د ضارا لحطاْ ضٍٍّاْ

رئٍص اجلٍطت  :ا.د .عمًٍ حطني عًٍ
ً
عضٛا  :د.عبد اٌٛدٚد شاور زلّٛد

اٌٛلج
09:00

ِمررِ َ.َ :رٚة ِساحُ ِٙدي

عٕٛاْ اٌبحث
التبأأأأاين الأأأأوراري والتشأأأأخيص المبكأأأأر رصأأأأناف النخيأأأأ (

Phoenix

 )dactylifera L.ااتمادا اما الدنا المايتوكوندريا mtDNA
رسول إبراهيم حميد الخفاجي  ،عقيل حسين عمي العاصي

09:00

تأأأأأأيرير الأأأأأأرل بالعناصأأأأأأر الصأأأأأأغرى ومستخمصأأأأأأات الطحالأأأأأأب البحريأأأأأأة

( Alga600و  )Algatonفي النمو والتركيب الكيميأائي والزيأوت الفعالأة
لنبات حشيشة الميمون ()Cymbopogon citratus L.
جميل ياسين عمي التميمي  ،ضفاف راضي مهدي الربيعي

50:00

تقيأأيم كفأأا ة مسأأحوق اوراق الميانأأة والقأأرنبيي والبروكمأأي مختبريأأا وحقميأأا
أأأد الفطأأأرينmelonis

f.sp.

oxysporium

Fusarium

و

 Macrophomina phaseolinaالمسببين لمرض يبول البطيخ
نزار خمف عزال الخزرجي  ،صالح دمحم اسماعيل

50:00

الكشأف اأأن التبأاين الأأوراري والبصأأمة الوراريأة لخمسأأة اصأناف مأأن نبأأات
الفج المستزراة في العراق باستخدام مششرات الأ RAPD-PCR

أحمد فيصل دمحم العزاوي  ،عقيل حسين عمي العاصي  ،رافع زيدان مخاف

51

 جاِعت حىرٌج- ٍَٛاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٚ ًٔيل اٌثاٚادلؤمتر اٌد

رٌتٙ عٍُ االحٍاء رل/ َ احلٍاةٍٛ لطُ ) لطُ ع4( ُلاعت رل
4242-11- 45
ً
 ابراٍُ٘ عبداٌرمحٓ اٌطٍف.د.َ. ا: اٛعض

َ شادِاْ طارق صادق.َ :ِمرر

ى ِا٘ر عبدٙد ض.َ. ا: رئٍص اجلٍطت

اْ اٌبحثٕٛع
Determination of some virulence factors of Citrobacter
freundii isolated from patients attending Samarra
General Hospital

لجٌٛا

09:00

Asmaa Easa Mahmood , Amidah Ali Atyah , Khalida Khalil
Abdullah

رٌتٙ عٍُ االحٍاء رل/ َ احلٍاةٍٛ لطُ) لطُ ع4( ُلاعت رل
4242-11- 45

ً
ضٛد ٘اٌت عبداخلاٌك ع.َ. ا: اٛعض

د عطٍتّٛد لٕاة زل.َ. ا:رئٍص اجلٍطت

د ضٕدش جاضُ زلّد.َ :ِمرر

اْ اٌبحثٕٛع
Antibacterial Experience of Green
Copper Oxide Nanoparticles

لجٌٛا
Synthesized

Suha Maher Abed, Yumna Shakir Mahmood , Ibrahim Fahad
Waheed , AmmarMohammad Alwan

50

09:00

 جاِعت حىرٌج- ٍَٛاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٚ ًٔيل اٌثاٚادلؤمتر اٌد

4242-11-45 ْاٍٛ عٍُ احل/ َ احلٍاةٍٛ) لطُ ع3 ُلاعت رلُ (لط

ً
ِىن صالح رشٍد.د.َ. أ:اٛعض

ابٙزي شٛد عادي ف. ا: رئٍص اجلٍطت

د فراش فارش رجا.َ : ِمرر
اْ اٌبحثٕٛع

لجٌٛا

Study of genotoxic and cytotoxic effects
tobacco and Urethane in lung and colorectal
of white mice

09:00

Rana Naseer abdul-Hameed, Wajdi Sabeeh Sadeq,
Adel Fawzi Shihab

Effectiveness of some fat- burning medication and
functional foods on blood sugar level and some kidney
function of obesity rats

09:00

Haneen Hassan Jadir, Mohammed A.Jassim, Feryal F. Hussein

Study the Determination of The Active Compounds in
The Water Extract of Foeniculum vulgare L. and its
Effect on The Estrogen and Prolactin Hormones in
Albino Rat.

50:00

Mahmood Dhannoon Ibrahim, Mohammad Adnan Alblesh ,
Rafea Zaidan Al-Sugmiany

Histological Effect of Hydrocortisone and Zinc
Acetate in Kidney of Mice Males

50:00

Mahmood Nawfal Mustafa, Shaymaa Abdalkader Mahdy,
Rashid Khamees Shaban

Oxidative stress and disruption of biochemical blood
parameters related to liver and kidney damage
following chronic exposure to low dose of lead and
Cadmium in mice
Chouit Zeyneb, Boudraa Soumia, Djella Dounia, Haddad
Souhila, Mourad Hanfer, Hachemi Massaoud,
Kebieche Mohamed

50

11:00

 جاِعت حىرٌج- ٍَٛاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٚ ًٔيل اٌثاٚادلؤمتر اٌد

4242-11- 45  عٍُ إٌباث/ َ احلٍاةٍٛ) لطُ ع2 لاعت رلُ ( ٍِحك
ً
ازْ امحد عبدٛ٘ د.َ. ا:اٛعض

د ٌاضني امحد زلّد.َ. ا: رئٍص اجلٍطت
ً
 ِعٓ حطٓ صاحل.َ : اٛعض

ْد زلّد غضباْ فرحا.َ : ِمرر

اْ اٌبحثٕٛع

لجٌٛا

Pollen morphology of the genus Centaurea L.
(Asteraceae) in Middle and North of Iraq

09:00

Ayman Adwan , Athiya N. Al-Mashhadani , Riyadh Abas

The Response of the Broad bean crop ( Vicia faba L.)
to phosphate and potassium fertilization and their
Effect on the growth and yield characteristics

09:00

Enas Esmail Mohammed Esmail

Response the vegetative characters of three cultivars
of olives (Olea europaea L.) to application methods of
Nano-Iron and seaweed extract

50:00

Majid Hassan Mohammed ALjabory , Khalid Abdallah Saher
ALhamadany

 (الرتبأأأأأأأأأةGanoderma

resinaceum أول تسأأأأأأأأأجي لمنأأأأأأأأأوع

) من العراقBasidiomycota  – القسمPolyporales

 رنين إبراهيم الجبوري،  سا ار قحطان سميمان، طالب عويد الخزرجي
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50:00

 جاِعت حىرٌج- ٍَٛاٌعًٍّ اٌرابع ٌىٍٍت اٌعٚ ًٔيل اٌثاٚادلؤمتر اٌد

4242-11-45 ْاٍٛ عٍُ احل/ َ احلٍاةٍٛ) لطُ ع5 لاعت رلُ (ٍِحك
ً
 عًٍ زلّد عبد.د.َ :اٛعض

اب امحدٙد فاطّت ش. ا: رئٍص اجلٍطت
ً
 اٌت ضعد ٌاضني: اٛعض

ًَ ضفاف راض.َ : ِمرر

اْ اٌبحثٕٛع

لجٌٛا
09:00

Epidemiological study of toxocariasis using ELISA
and PCR techniques in some areas of Salah Al-Deen
Governorate/ Iraq
Buthaina Jassim Yousif , Ashraf Jamal Mahmoud Zangana ,
Enas Dawod Ermeith

Parasitic infections with Entamoeba histolytica
in Al-Rifa’i district, Dhi Qar province

09:00

Majid Mauff Al-Durie , Fatima Shihab Al-Nasiri

مقارنأأأأأة تأأأأأيرير معاممأأأأأة دودة اارض بميأأأأأاه الصأأأأأرف الصأأأأأحي لممنطقأأأأأة

50:00

الصنااية في محافظتي دىوك والموص

 صفاء دمحم محمود، مروة يونس عبد الرحيم

Oxidative stress and disruption of biochemical blood
parameters related to liver and kidney damage following
chronic exposure to low dose of lead and Cadmium in mice
Chouit Zeyneb, Boudraa Soumia, Djella Dounia, Haddad
Souhila, Mourad Hanfer, Hachemi Massaoud,
Kebieche Mohamed
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