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 عنوان البحث اسم الطالب اسم المشرف ت

1 
 ابتسام صالح  علي مبارك محمد زيد. د.أ

رض سكر الحمل للنساء الحوامل االسباب,الوقاية م

 العالج

 العالقة بين السكر والجلطة الدماغية . انابراهيم عبد علو

2 
 علي حسين عقيل.د.أ

 شيماء خالد خلف
 PTCالكشف عن العالقة الوراثية بين متذوقي مادة 

 ABOومجاميع الدم 

 صفا قاسم شندوخ
تحليل التباين العرقي لجينات اضطراب مستوى الدهون 

 لمرضى مدينة بلد

3 
 محمد أحمد ياسين.د. م.أ

 لستار برجسعلي عبد ا

اضافة مستويات مختلفة من السماد العضوي للتقليل من 

اثار الشد الملحي وتاثيره في الصفات المظهرية 

  Triticum aestivunوالحاصل لنبات الحنطة 

 مصطفى يوسف محمد
تأثير مستويات مختلفة من الملوحة في الصفات 

 Horidam vulgreالمظهرية والحاصل لنبات الشعير 

 ابراهيم جاسم عمر
تأثير الشد المائي في الصفات المظهرية والحاصل لنبات 

 Bicia fabaالباقالء 

 
 عطيه محمود قناة. د.م.أ

 احمد خلف عبد هللا

 اسيا علي عبد السالم

 عمر بهاء كواد

 تاثير بعض العوامل في العدد الكلي للبكتريا 

4 
 زيدان مطلك موفق.د.م.أ

  احمد كريم محمد

 تاثير السكر على بعض الفحوصات الكيمو حيوية  نس احمدامال يو

 تاثير فصيلة دم االبوين على فقر الدم لحديثي الوالدة امنة مصطفى جاسم

5 
 نايف حميد سرا.م.أ

 هوازن عبد اللطيف عبد الكريم
تاثير تراكيز مختلفة من لبان الذكر على انواع بكتيرية 

 معزولة من مناطق مختلفة 

 نس معيوفزينة يو
 Psedomonasتحديد عوامل الضراوة لبكتريا 

aerugans  . المعزولة من مناطق مختلفة 

6 
 ا.م.د.هديل عبد الهادي عمير

 مروة دحام صبحي
دراسة بكترولوجية وجزيئية لمجموعة جراثيم 

ESKAPE  

 االساس الجزيئي لمرض الثالسيميا الوراثي فارس عواد فارس

 بايلوجي الجزيئي لمجاميع الدم في االنسان ال قحطان خلف محمود

7 
 حمدان لفته ماهر سعيد. أ.م.د

 االرضةفعالية بعض المستخلصات النباتية في حشرة  اية عبد المنعم احمد

 بكر عواد ابراهيم
فعالية مستخلص نبات الريحانة في بعض االنواع 

 الحشرية 

8 
 نجم رشيد صالح منى .د.أ.م

 احمد خيال صالح
ير استعمال الزنتاك في التركيب النسيجي للكبد في تأث

 الفئران البيض السويسرية

 احمد عبد الحميد مظفر

تأثير استعمال الجرعة العالجية والسمية لعقار الزنتاك 

في التركيب النسيجي للمعدة في الفئران البيض 

 السويسرية

 اوراس احمد بدري

لعقار الزنتاك  تأثير استعمال الجرعة العالجية والسمية

في التركيب النسيجي للكلية  في الفئران البيض 

 السويسرية

9 
 أ.م سعادت مصطفى محمد

 دراسة عن تلوث المياه  فرح عامر نصيف

 تلوث البيئة بالمواد الصلبة وامكانية اعادة تدويرها مأمون مجول بندر

 دراسة عن التلوث بالمواد البالستيكية  محمد عايد شعيب

10 
 عبدالوهاب حسن مروة.د.ما.

بتراكيز مختلفة من العسل   E.coliتثبيط بكتريا ال  انفال فرحان اسماعيل

 اية احمد محمد الطبيعي في محافظة صالح الدين 

 تأثير واضرار السكائر االلكترونية على صحة االنسان  اية حسين سعيد



 

11 
 م.د. فراس فارس رجا

 شهد ثائر ضامن

 ابرسبأ احمد ص

وبعض  Gama glmtamideمقارنة مستوى انزيم  

انزيمات الكبد االخرى لدى االشخاص المصابين 

 بالتهاب الكبد الفايروسي

 سارة غسان عبد الرشيد
الدور الوقائي والعالجي لثمار الكرز في تقليل التهابات 

 المسالك البولية

12 
 عبد محمد علي.د.م

 ر عبد الجليلاانو

 

مع االصابة بداء  C.reactive proteinدراسة عالقة 

 اللشمانيا الجلدية.

 شهد حماد مطر

 ندى ضياء صغير

دراسة امكانية استخدام طفيلي البالزموديوم لعالج 

 بعض انواع سرطان الدم 

13 
 إسماعيل طارق بشار. د.م

 محمد عبد حسين

 مصطفى تركي دلي

 احمد يحيى حميد

تأثير المواد غير قابلة لتحلل مثل قناني الماء على البيئة 

impact of non-degradable substances sush 

a waters bottles or environment  

14 
 صالح فارس ريام. د.م

 ختام عبد الكريم جاسم
دراسة تأثير بعض مستخلصات اوراق النعناع على 

 عزالت بكتيرية ممرضة 

 سارة سمير داود
تحضير مستخلص الدارسين ودراسة تاثيره على بعض 

 الممرضات البكتيرية 

 سندس هيثم صالح

 

عزل وتشخيص بكتريا المسببة لجروح العمليات في 

 مستشفى صالح الدين العام

 

15 
 مخلف زيدان رافع. د.م

 امين محمد شهاب
الكشف عن الطفرات الناتجة في جينوم الباقالء بأستخدام 

 مظهرية والجزيئية المؤشرات ال

 اكرم جبار ذياب
استتتخدام المؤشتترات المظهريتتة والجزيئيتتة للكشتتف عتتن 

 تاثير موجات الوايف اي على نبات الباقالء 

 هناء سامي كامل  
دراستتة مقارنتتة لتتتأثير القتترلن علتتى الصتتفات المظهريتتة 

 والجزيئية لبعض البكتريا الممرضة 

16 
 فرحان غضبان محمد. د.م

 ت عبد هللانورس نصر

 هدى يحيى اسماعيل
 استخدام الفطريات الخيطية في المعالجة الحيوية

 هند علي دليل
استخدام المجال المغناطيسي في التسريع من عملية 

 االنبات وزيادة االنتاجية لنبات الحنطة

17 
 علي فاتح شيماء. د.م

 مصطفى زهير احمد
ركة تاثير الملوثات الناجمة من عوادم السيارات وح

 المرور على البيئة 

 التقانة النانوية في معالجة المياه  سجى صباح مطر

 مخاطر النفايات الصلبة وطرق معالجتها  وجدي مزاحم لطيف

18 
 محمود سعدي وقاص د..م

 حفصة قاسم موسى

 تسنيم عوام قحطان

The prevalence of methicillin resistant 

operating rooms of hospitals in tikrit city 

 سماح ازهر محمد

The prevalence of pseudomonas 

aeroginosa  operating rooms of hospitals 

in tikrit city 

19 
 محمد عيدان خماس م.م

 غزالن عيدان علي
دراسة تشريحية مقارنة لنوعين من العائلة النجمية 

Asteraceae  

 هند غفوري علي
والتشريحية لنوعين من افراد  دراسة الصفات المظهرية

  Conolvalacceaeعائلة المريدية 

 رفل عبد القادر محمد صالح
الصفات المظهرية والتشريحية للنوع النباتي 

Withania somnifera  

20 
 حميد معاذ نور. م.م

  نور احمد اسماعيل

21 
 ضيف عطا هللا عمر شمخي عبدالجبار انتصار.م

 عصام رعد

 psedmonas aeroginosa تشخيص بكتريا   

المعزولة من المرضى المصابين بالتهاب االذن  



 

 الوسطى واختبار مقاومتها للمضادات الحياتية  تمحمد جالل دول

22 
 طه اسماعيل راشد.م.م

 دراسة التنوع الحياتي لحشرة نحل العسل  بالل داره حسين

 اب المنزلي دراسة المسببات المرضية التي ينقلها الذب ميسم وليد خلف

 دراسة المسببات المرضية التي ينقلها الذباب الصرصر  زيدون مؤيد اسماعيل

23 
 م.م.مروة عبد السالم قادر

 بالل مساهر علي
تناول الهرمونات والمواد المنشطة وتأثيرها على 

 الرياضين 

 لريج سامي سالم
بعض الجوانب الدموية والبايو كيميائية لدى االشخاص 

 يجرون الحجامعة النبوية الذين 

 تبارك محمود علي
العالقة بين حصى المرارة والهرمونات الجنسية االنثوية 

 لدى النساء في محافظة صالح الدين 

24 
 م.م.محمود ذنون ابراهيم

 عبد الحميد ثامر حميد

 عبدالقادر ظاهر صبار

 عبدهللا عبد شعيب

 دراسة االضرار الصحية للزيوت النباتية مقارنة

 بالزيوت الحيوانية من جراء استخدامها في الطعام

Study the health effect of vegetable oils 

compared to animal oils due to their use in 

food 

            

             

   

                                                                                                                                                                                            

 


