
 الباحث الُملقي مكان العمل أسماء الباحثين عنوان البحث ت

 

 تأثير بعض المساحيق الخاملة في حياتية خنفساء الحبوب الشعرية )الخابرا(

Trogoderma granarium Everts. (Coleoptera : Dermestidae) 

 

إبراهيم خليل إبراهيم 

، برهان مصطفى  الحديدي

عواد شعبان أ.د.محمد ، 

 داود

 

كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة الموصل ، الموصل 
 ، العراق

كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت ،  2
 العراق

 كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 3

 إبراهيم خليل إبراهيم

 

في نمو شتالت  تأثير الرش بالبنزل ادنين واضافة المحلول المغذي بروسول

 .Burmann Citrus limon الليمون الحامض

 

خالد عبدهللا سهر الحمداني 

، عمار وليد طه ، اسعد 

 خالد عثمان

كلية الزراعة ، جامعة ، قسم البستنة وهندسة الحدائق 
 تكريت ، تكريت ، العراق

 

 

 خالد عبدهللا سهر

 

في بعض  Salicylic Acidو Brassinolideالنمو  يتأثير الرش بمنظم

صفات النمو الخضري وانعكاسها على المادة الفعالة لنبات النعناع الفلفلي 

Mentha piperita L. 

 

محمد غايب فارس 

العزاوي ، أديب جاسم 

 عباس االحبابي

 

قسم البستنة ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، 
 العراق

 

 محمد غايب فارس

 
  (Ganoderma Lucidum)الريشي االحمرتأثير إضافة مسحوق الفطر 

 لطائر السمان الياباني النوعية بمستويات مختلفة في صفات البيض

سموأل سعدي عبدهللا 

التكريتي ، عبدالحق 

 إسماعيل جاسم الدوري

كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، العراق ، تكريت ، 
 العراق

 سموأل سعدي عبدهللا

 
هابل وفستفل  (Fragaria x ananassa Duch)الشليك )الفراولة( 

 الجذور ببعض فطرياتالمصابة 

هديل احمد العامري ، 

زهير عز الدين داؤد ، فاتن 

 نوري مال عبد

قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة الموصل ، 
 الموصل ، العراق

قسم البستنة وهندسة الحدائق ، كلية الزراعة والغابات ، 
 العراقجامعة الموصل ، الموصل ، 

 هديل احمد العامري

 

دراسة التأثير الفسلجي لبعض ادوية خفض الكولسترول في تراكيز بعض 

 المعايير الهرمونية

 في ذكور الجرذان

 

وهبي عبدالقادر سليمان 

الحمداني ، محمود ذنون 

 ابراهيم

 

قسم علوم الحياة ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ، 
 تكريت ، العراق

 

 ذنون ابراهيممحمود 

 

دور الفطريات المنشطة للنمو والرش بالباكلوبترازول والتسميد النتروجيني 

في بعض صفات النمو الخضري والزهري لنبات الداؤودي 

Dendranthema x grandiflorum (Ramat.) Kitam. 

 

أشجان نزار كامل ، عمار 

عمر االطرقجي ، علي 

 فاروق  قاسم

 

 تكريت ، تكريت ، العراقكلية الزراعة ، جامعة 
كلية الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، الموصل ،  2

 العراق

 

 أشجان نزار كامل

 
تأثير الرش بالدسبركلوروفيل وحامض السالسليك والمحلول 

 في صفات النمو الخضري لشتالت االلنكي صنف كلمنتاينFoliartalالمغذي

خالد عبدهللا سهر الحمداني 

 السامرائي، هبه محمد طه 

قسم البستنة وهندسة الحدائق ، كلية الزراعة ، جامعة 
 تكريت ، تكريت ، العراق

 هبه محمد طه

 

دراسة مقارنة بين تأثير بعض المستخلصات النباتية وبعض المضادات 

المعزولة من منطقة   Staphylococcusالحيوية على أنواع الجنس 

 المنخرين بين طالب وطالبات جامعة تكريت .

حنين فاضل عباس الداوودي 

، عبدالكريم فتاح عمر ، ايوب 

 جمعة عبدالرحمن

قسم علوم الحياة ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ـ 
 تكريت ، العراق

 

ايوب جمعة 

 عبدالرحمن



 
تأثير بعض انواع الستيروالت من مصادر متنوعة في بعض المعايير الحيوية 

 للجرذان المختبرية

عبدالرحمن مصطفى عادل 

الجميلي ، فريال فاروق 

 حسين ، كركز محمد ثلج

 كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق
 

عادل عبدالرحمن 

 مصطفى

 

تأثير بعض انواع الستيروالت من مصادر متنوعة على قيم البروتين والمناعة 

 والمايكروفلورا الطبيعية في االمعاء لذكور الجرذان المختبرية

 

عادل عبدالرحمن مصطفى 

الجميلي ، فريال فاروق 

 حسين ،  كركز محمد ثلج

 

 كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق
 

عادل عبدالرحمن 

 مصطفى

 
خارج  .Hyoscyamus albus Lاالكثار الدقيق لنبات السكران االبيض 

 الجسم الحي.

هناء ،  زياد شهاب احمد

سعيد الصالح ، محمد 

 شهاب حمد

 كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق
 كلية العلوم ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق 2

 كلية الزراعة ، جامعة بغداد ، بغداد ، العراق 3
 زياد شهاب احمد

 
في التعزيز الحيوي في  Lactobacillus rhamnosusفاعلية بكتيريا 

 األرانب المختبرية

، بالل  كركز محمد ثلج

 علي خشان

 كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق
 كلية الزراعة ، جامعة االنبار ، الرمادي ، العراق 2

 بالل علي خشان

 

التقييم الميكروبي والكيميائي  لألغذية المقدمة  للمرضى المصابين  بداء 

 السكري  في مستشفى صالح الدين العام في مدينة تكريت ، العراق

 

علي حسن عبدالوهاب 

الصميدعي ، كركز محمد 

 ثلج

قسم علوم األغذية ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، 
 تكريت ، العراق

 علي حسن عبدالوهاب

 
الخصائص الفيزيوكيمياوية والوظيفية للكايتوسان المستخلص من قشور 

 بتقنيات مختلفة Metapenaeus affinisالروبيان 

العباسي، صالح هند محمد 

ايثار زكي ناجي ، زيد 

 أكرم ثابت

قسم علوم االغذية ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، 
 تكريت ، العراق

مركز بحوث التقانات االحيائية ، جامعة النهرين ،  2
 بغداد ، العراق

 هند محمد صالح

 

 L.) ( Linumتأثير بعض العناصر الثقيلة في نمو نبات الكتان 

usitatissimim 

 

صبا عبدالكريم مصطفى ، 

، بدران ارديني عبدأحمد 

 عدنان سعيد

قسم علوم الحياة ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ، 
 تكريت ، العراق

 عبدأحمدارديني

 
واالستجابة الوراثية لإلصابة  BYDV-MAVالتشخيص الجزيئي لفايروس 

 على ثمانية تراكيب وراثية من الذرة الصفراء

عبدالوهاب الفهد ، معاذ 

جاسم محمد عزيز ، ياسر 

 محمد علي السامرائي

قسم وقاية النبات ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، 
 تكريت ، العراق

قسم المحاصيل الحقلية ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت  2
 ، تكريت ، العراق

 ياسر محمد علي

 
األداء االنتاجي والكفاءة االقتصادية تأثير التقنين الغذائي ونوع الفرشة على 

 لفروج اللحم

اثير محمود محمد ، طارق 

 خلف حسن

قسم االنتاج الحيواني ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، 
 تكريت ، العراق

 اثير محمود محمد

 
تحت  .Culex pipiens Lدراسة كفاءة األسماك كمفترسات ليرقات بعوض 

 الظروف المختبريةً.

، احمد  سعديرباح حسن 

،  هشام ناجي  علي عيسى

 حميد

قسم علوم الحياة ، كلية العلوم  ، جامعة تكريت ، تكريت 
 ،العراق

قسم علوم الحياة ، كلية التربية ، جامعة سامراء ،  2
 ،سامراء ،العراق

 
 

 رباح حسن سعدي



 
في ترويق عصير التفاح الطبيعي ودراسة  Chitosanاستخدام الكايتوسان

 الخصائص النوعية والحسية

هند محمد صالح العباسي ، 

، زيد  ايثار زكي ناجي

 أكرم ثابت

قسم علوم االغذية ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، 
 تكريت ، العراق

مركز بحوث التقانات االحيائية ، جامعة النهرين ،  2
 بغداد ، العراق

 هند محمد صالح

 
دراسة فسلجية وكيموحيوية لتأثير المقوسات الكونيدية على هرمونات المناسل 

 ومضادات االكسدة لذكور ااالغنام في مدينة سامراء

،   عمر عبدهللا احمد العليان

،  مصطفى علي عبدالرحمن

 أيسر صالح محمد

قسم علوم الحياة ، كلية التربية ، جامعة سامراء ، 
 سامراء ، العراق

 عبدهللا احمدعمر 

 

عزل البكتيريا المسببة اللتهاب جذر السن ودراسة حساسيتها لبعض 

 المضادات الحياتية

 والمطهرات الفموية

، عفات  بشار صادق نومي

 حسن عفات

 كلية الطب البيطري ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق
 كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 2عفات حسن عفات

 
التأثيرات الفسلجية والمناعية اللتهاب المفاصل الرثوي وعالقته مع بعض 

 معايير الدم وأنزيمات الكبد

،  موسى  أديب محفوظ فرج

، مصطفى  جاسم محمد

 علي عبد الرحمن

 وزارة التربية
 جامعة سامراء ، سامراء ، العراق 2

قسم علوم الحياة ، كلية التربية ، جامعة سامراء ،  3
 العراقسامراء ، 

 أديب محفوظ فرج

 

على  Viscum  albumدراسة تأثير المستخلص الكحولي لنبات الدبق 

 الكلوبيولين المناعي

IgG  وIgM  لدى الفئران المخمجة بطفيل الليشمانيا االحشائية

Leishmaniadonovani 

مقصود عادل محمود 

، توفيق ابراهيم  الدوري

، عبد هللا   محمد االلوسي

 هللا الجبوريحسين عبد 

قسم التحليالت المرضية ، المعهد التقني في الدور ، 
 الجامعة التقنية الشمالية ، الدور ، العراق

كلية الطب البيطري ، جامعة تكريت ، تكريت ،  2
 العراق

 كلية الطب ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 3
 

 مقصود عادل محمود

 

على نمو   Viscum albumتأثير المستخلص الكحولي لثمار نبات الدبق 

 أمامية السوط لليشمانيا االحشائية خارج الجسم الحي

 

مقصود عادل محمود 

، توفيق ابراهيم  الدوري

، عبد هللا   محمد االلوسي

 حسين عبد هللا الجبوري

 

قسم التحليالت المرضية ، المعهد التقني في الدور ، 
 التقنية الشمالية ، الدور ، العراق الجامعة

كلية الطب البيطري ، جامعة تكريت ، تكريت ،  2
 العراق

 كلية الطب ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 3

 عبد هللا حسين عبد هللا

 

دراسة فسلجية وكيموحيوية لدور المايوستاتين والفولستاتين و أيض الكالسيوم 

 والحديد لدى الرياضيين

 

طامي شيحان الجنابي جنان 

، زيد محمد مبارك 

 المهداوي

 قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 جنان طامي شيحان 

 

وهجانها  .Zea mays Lالسلوك الوراثي لبعض سالالت الذرة الصفراء 

 التبادلية

 ومقدرتهما على االتحاد

 

احمد هواس عبدهللا انيس ، 

جمعة عطية عيدان 

 الجبوري

 كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 عطية عيدان جمعة 

 
في بعض المعايير  BHTو  BHAمقارنة مضادات االكسدة الصناعية 

 االنزيمية والمناعية

محمد جميل محمد ، أحمد 

 صالح الدين محي الدين

 تكريت ، تكريت ، العراققسم علوم االغذية ، كلية الزراعة ، جامعة 

 محمد جميل محمد 



  في ذكور الجرذان

 

المسببة لخمج المسالك البولية المقاومة  Pantoeaعزل وتشخيص بكتريا 

لبعض المضادات الحيوية ودراسة الفعالية التآزرية لبعض الزيوت الطبيعية 

 والغذاء الملكي في زيادة حساسيتها

 

 محمد شاكر محمود العاني

، ليث مصلح نجيب 

 النعيمي

 

 مستشفى العامرية العام ، وزارة الصحة ، محافظة االنبار ، الرمادي ، العؤراق

 كلية العلوم ، جامعة االنبار ، الرمادي ، العراق 2

 
 محمد شاكر محمود

 

عزل وتنقية البروتينات المضادة للفطريات من عزالت فطرية متنوعة وتقييم 

 كفاءتها داخل

 وخارج الجسم الحي

 

الكريم حسن ، عبد هللا عبد 

 لينه قاسم محمد الدوري

 

 قسم وقاية النبات ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 
 لينه قاسم محمد

 

جزئياً المعزول من مصل  (SOD)تنقية انزيم السوبراوكسيد دسميوتيز 

سيميا الصغرى في مدينة كركوك ودراسة خواصه الحركية  مرضى البيتا ثال

 ووزنه الجزيئي

 

حسين حسام محمد سعيد 

، فراس طاهر  الجبوري

ماهر ، عقيل حسين 

 العاصي

 كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 
حسام محمد سعيد 

 حسين

 

الطيار والمادة تأثير توليفات من االحماض االمينية والفيتامينات في الزيت 

 (Ocimum basilicum. Lالفعالة لنبات الريحان   )

 

عقيل نجم عبود المحمدي ، 

مهند عبد الستار كامل 

 السامرائي

 قسم المحاصيل الحقلية ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 عقيل نجم عبود 

 

في الحليب وكبد الدجاج وعالقته مع  Tetracyclineتحديد متبقيات مضاد 

 مقاومة

 العزالت البكتيرية منها

 

سيف عماد الدين عبد 

العزيز الطائي ، محمد 

جميل محمد الجبوري ، 

 كركز محمد ثلج الجبوري

 ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 
سيف عماد الدين عبد 

 العزيز

 

دراسة تأثير  بعض المستخلصات النباتية على انواع الجنس 

Staphylococcus  المعزولة من أيادي والمنخرين لعمال المطاعم في قضاء

 طوزخورماتو

زينة خليل إبراهيم المفرجي 

 ، عبدالكريم فتاح عمر

 قسم علوم الحياة ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 إبراهيمزينة خليل  

 

والمستحضر  .Lecanicillium. lecaniiتقييم كفاءة المعلق البوغي للفطر 

ضد الطور  .Trichoderma. harzianumللفطر  (Biocont-T)التجاري 

 .Bemisia. tabaciالحوري الزاحف لحشرة الذبابة البيضاء 

،  زيد مجيد حامد الدراجي

، احمد  هشام ناجي حميد

 علي عيسى

 الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراققسم علوم 

 كلية التربية ، جامعة سامراء ، سامراء ، العراق 2

 
 زيد مجيد حامد

 

لتقييم مياه االبار للري وسقي  CCMEWQIتطبيق الموديل الكندي 

 المواشي، حالة الدراسة:  مياه ابار حيي الصديق والحدباء في مدينة الموصل

 

عبدالعزيز يونس الصفاوي 

، ابراهيم عمر سعيد 

الحمداني ، عبدالباري 

 يونس حسين قبالن

 قسم علوم الحياة ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق

 قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 

عبدالباري يونس 

 حسين قبالن

 

 

تحت تأثير السماد  .Triticum aestivum Lبعض أصناف الحنطة تقييم 

 النتروجيني

 

إيناس إسماعيل محمد ، 

فخر الدين عبدالقادر صديق 

 ، احمد هواس عبدهللا أنيس

 قسم المحاصيل الحقلية ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 إيناس إسماعيل محمد 

 غفران مظهر خلف قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراقغفران مظهر خلف ، عادل على بعض المعايير الكيموحيوية لدى النساء  D3دراسة تأثير مستوى فيتامين  



 في مدينة تكريت PCOSالمصابات بمتالزمة تكيس المبايض 

 

فوزي شهاب ، هديل عبد 

 الهادي عمير

 

 

تقييم نوعية مياه أبار الجانب االيمن من مدينة الموصل الغراض الشرب 

 باستخدام دليل

 (WQI)نوعية المياه 

أحمد شهاب احمد الحمداني 

، عبدالعزيز يونس طليع 

 الصفاوي

 قسم علوم الحياة ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة الموصل ، تكريت ، العراق

 

عبدالعزيز يونس طليع 

 يالصفاو

 

 

تأثير نقص عدد ساعات النوم الليلي على  تركيز هرمون الكورتيزول  في 

 مصل الدم لدى

 المتطوعين األصحاء

ضمياء أحمد عطية جنوب 

 ، نجدت علي شفيق الديري

 ، ٳكتفاء عبد الحميد محمد

 

 قسم علوم الحياة ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

كركوك ، الجامعة التقنية الشمالية ، كركوك  -مرضية الكلية التقنية قسم تحليالت  2

 ، العراق

 

 ضمياء أحمد عطية

 
دراسة حالة نهري دجلة  :للحياة المائية (CWQI)تطبيق مؤشر جودة المياه 

 والخوصر في مدينة الموصل/ العراق

محمد حازم صبري 

المشهداني ، عبدالعزيز 

يونس طليع صفاوي ، عمر 

 مضانموسى ر

 قسم الكيمياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق

 قسم علوم الحياة ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة الموصل 2

 

محمد حازم صبري 

 المشهداني

 
في فعالية العزالت البكتيرية من  lactobacillus plantrumتحديد تأثير 

 جروح مرضى داء السكر

كركز ،  نور محمود حديس

 محمد ثلج

 قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 نور محمود حديس قسم علوم االغذية ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 

مستوى مستضد البروستات النوعي في مصل النساء المصابات بسرطان 

وبعد سن اليأس وعالقته ببعض متغيرات االجهاد الثدي في مرحلة قبل 

 التأكسدي في مدينة كركوك

أسماء جمال محمد ، صالح 

 محمد رحيم العبيدي

 قسم علوم الحياة ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 أسماء جمال محمد 

 
 Phragmitesدراسة نوعية فصلية للدايتومات الملتصقة على نبات القصب 

australis في قطاع من نهر دجلة شمال بغداد 

بثينة عبد العزيز حسن 

المكدمي ، ابراهيم مهدي 

 السلمان

 كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم ، جامعة بغداد ، بغداد ، العراق

 

بثينة عبد العزيز حسن 

 المكدمي ،

 

 Klebsiellaدراسة الفعالية التضادية لبكتريا المعززات الحيوية اتجاه بكتريا 

pneumonia  المعزولة من المرضى المصابين بالسكري وغير المصابين 

 

زمن حميد محمد ، هالة 

 عبدالخالق عوض الحديثي
 زمن حميد محمد ، قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 
 Avena sativa Lدور عدد الريات على أداء عدة طرز وراثية من الشوفان 

 لصفاتها الكمية

يوسف عبد الحميد 

الحاجوج ، احمد هواس 

 عبدهللا انيس

 كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 
يوسف عبد الحميد 

 الحاجوج

 

ذات مصادر بروتينية مختلفة في االداء االنتاجي  تأثير استعمال عالئق تغذوية

 للحمالن

 العواسية العراقية

 

حسنين علي جواد ، طاهر 

عبداللطيف شجاع ، عبدهللا 

 عصام نعمان

 

 قسم االنتاج الحيواني ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ـ تكريت ، العراق

 

 عبدهللا عصام نعمان

 

 

و البعد الوراثي لعدد من التراكيب الوراثية لنبات  تحديد البصمة الوراثية

 الباقالء باستخدام

 RAPD-PCRمؤشرات الـ

رافع زيدان مخلف 

، عقيل حسين  السكماني

، جاسم محمد  علي العاصي

 قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراققسم المحاصيل الحقلية ، كلية  2

 

رافع زيدان مخلف 

 السكماني



 عزيز الجبوري

 

 
 تقييم نوعية مياه الشرب لمحطة تصفية الماء في ناحية قرة تبة

 

،  وسام قادر رشيد الشميسي

، رشدي  جهاد ذياب محل

 صباح عبد القادر

 

 ، العراق قسم عـلوم الحياة ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت

 قسم علوم الحياة ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، تكريت ، العراق 2

 

وسام قادر رشيد 

 الشميسي

 

دراسة تأثير مستخلص الرمان والسدر على فعالية بعض انواع البكتريا 

 المعزولة من نساء حوامل مصابات بالتهاب المسالك البولية

 

اسيل جمال علي ، هدى 

 صالح خضر

 

 الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق قسم علوم

 فرع العقاقير والنباتات الطبية ، كلية الصيدلة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 
 اسيل جمال علي

 

مقارنة مستويات بعض مضادات األكسدة وبيروكسدة الدهن خالل مراحل 

 الحمل لدى النساء

 

 صبا ضامن شاكر الدوري

جمعة ، صاحب 

 عبدالرحمن

 

 المعهد التقني الدور ، الجامعة التقنية الشمالية ، الدور ، العراق

قسم علوم الحياة ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة كركوك ، كركوك ،  2

 العراق

 

صبا ضامن شاكر 

 الدوري

 

تأثير الصرف الصحي لمدينة الخالدية على بعض الخصائص البيئية لنهر 

 الفرات

 

خالد صالح ابراهيم القيسي 

 ، موفق انهاب صالح

 

 قسم علوم الحياة ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 خالد صالح ابراهيم 

 

 Sand( Diptera : Psychodidaeالكثافة السكانية ألنواع ذباب الرمل )

flies 

 في محافظة صالح الدين

 

، برهان  سعيد ماهر لفتة

، عبدهللا  مصطفى محمد

 حسين عبدهللا

 

 قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 كلية العلوم ، امعة كركوك ، كركوك ، العراق 2

 كلية الطب ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 3

 

 سعيد ماهر لفتة

 

 Alga600استجابة شتالت الزيتون للرش بمستخلص االعشاب البحرية 

 وحامض

 السالسليك صنف أشرسي

 

عبير حيدر جاسم ، محمود 

 فاضل ، خالد ناجي عبد

 

 كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 محمود فاضل 

 

-Cعلى مستويات بروتين  تأثير عقاري الدكساميثازون و البريدنيزولون

في مصل دم ذكور  ALT  ،AST  ،ALPالتفاعلي ونشاط أنزيمات الكبد 

 االرانب .

 

، زيد  محمد بالل عبدهللا

 محمد مبارك المهداوي

 

 قسم علوم الحياة ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 
 محمد بالل عبدهللا

 

المحتوى الميكروبي لبعض العصائر مع بعض  مقارنة تأثير األوزون على

 طرائق الحفظ التقليدية

 

، كركز  ايناس خالد احمد

محمد ثلج ، محمد احمد 

 جاسم

 

 قسم علوم األغذية ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 ايناس خالد احمد 

 
على بعض التراكيب الوراثية من الذرة البيضاء  أثر السماد الحيوي البوتاسي

Sorghum bicolor L. لصفاتها الكمية 

عبدهللا عامر صالح الثويني 

 ، احمد هواس عبدهللا انيس

 كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 عبدهللا عامر صالح 



  

 

في المرضى  rs2235306 هتأثير مستويات االبلين والتعدد الشكلي لجين

 المصابين

 بالسكري النوع الثاني

 

، زيـد  ريم أديب محمد

،  محمد مبارك المهداوي

 عقيل حسين العاصي

 

 قسم طب األسنان ، جامعة الكتاب

 قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 

 ريم أديب محمد

 
بعض العناصر المغذية خالل تأثير التغذية الورقية ومصدر الزنك في تركيز 

 مرحلة التزهير

ايمن احمد عبد الكريم 

 العباسي
ايمن احمد عبد الكريم  مديرية تربية ديالى

 العباسي

 

العالقة بين التهاب االمعاء والتهاب المسالك البولية عند االطفال من عمر سنه 

 الى عمر عشرة سنوات

 

،  خميس خليفه حمد القيسي

 جواد علي صالح القيسي

 

 قسم علوم الحياة ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 كلية الصيدلة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 

خميس خليفه حمد 

 القيسي

 

 cutaneousلتمييز انواع اللشمانيا الجلدية  ITS-rDNAاستخدام الجين 

leishmaniasis 

 في مدينة تكريت

 

انتصار غانم عبدالوهاب 

الصميدعي ، بلقيس اسامة 

 محمد

 

 قسم علوم الحياة ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 

انتصار غانم 

 عبدالوهاب

 

تقدير المحتوى الفينولي والمعدني واالحماض الدهنية واألمينية لنوى تمر 

 البرحي والمكتوم

 

بيان ياسين العبد هللا ، عمر 

 عماد عمار السنبل

 

 كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 كلية الزراعة ، جامعة االنبار ، الرمادي ، العراق 2

 

 عمر عماد عمار

 

تأتير استخدام مخلفات الوقود الحيوي ومصادر نايتروجينية اخرى في بعض 

 صفات االنتاجية والدموية لدى الحمالن العواسية

 

، عبد  هدى خليل شهواز

الخالق أحمد فرحان 

 الجنابي

 

 قسم االنتاج الحيواني ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 

عبد الخالق أحمد 

 فرحان

 

الخواص الكيموفيزيائية للجبن الطري المصنع بطرق تجبن مختلفة من حليب 

 الماعز واألبقار

 

وليد خالد حسين ، محمود 

أسعد عائد ، محمد احمد 

 سمجا

 

 قسم علوم االغذية ، كلية الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق

 قسم علوم االغذية ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 

 وليد خالد حسين

 

استخالص البكتين من قشور الموز الخضراء والصفراء والسوداء ودراسة 

 خواصه الكيميائية والفيزيائية

 

اسماء حمودي كريم ، أيثار 

زكي ناجي ، عبد الكريم 

 عبد الرزاق

 

 قسم علوم االغذية ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 اسماء حمودي كريم 

 

تأثير الرش بتراكيز مختلفة من حامض االسكوربيك  في نمو وحاصل العلف 

 Hordeum vulgare االخضر والمادة الجافة والحبوب الصناف من الشعير

L.  والقمح الشيلمي 

– Triticosecale wittmak  X -  صفات النمو والعلف االخضر والمادة

 الجافة للحشة االولى

، لبيد  حسين اسويد علي

 شريف محمد

 

 مديرية زراعة صالح الدين ، تكريت ، العراق

 كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 

 حسين اسويد علي



 

 

تاثير محتوى التربة من الجبس والتسميد الفوسفاتي في امتصاص العناصر 

 (.Sorghum  biocolor L)( في صنفين من الذرة البيضاء KPNالغذائية )

 

خلف محمود خليفة ، 

 مروان غسان شامل

 

 قسم علوم التربة والموارد المائية كلية الزراعة جامعة تكريت

 خلف محمود خليفة ، 

 
 مشبعمائي انتقال النترات في تربة جبسية تحت ظروف جريان  نمذجة

 

احمد عبدهللا فتاح ، رمزي 

 محمد شهاب

 

قسم علوم التربة والموارد المائية ، كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، 

 العراق

 

 احمد عبدهللا فتاح

 

الرش بالعناصر الصغرى في نمو وحاصل والمادة الفعالة لصنفين من  تاثير

 الريحان

Ocimum spp. 

 

ازين عثمان قادر ، ثامر 

عبد هللا زهوان ،  محمد 

 عبدهللا احمد

 

 كلية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 ازين عثمان قادر 

    الكيمياء 

 
 في المستحضرات الصيدالنية بطريقة طيفية تقدير حامض الميفيناميك

 

صابرين شاكر محمود ، 

أماني أياد حسين ، سيماء 

حميد احمد ، ايالف حميد 

 خضير ، ايه جمال علي

 

 قسم الكيمياء التطبيقية ، كلية العلوم التطبيقية ، جامعة سامراء ، سامراء ، العراق

 سامراء ، العراققسم الكيمياء ، كلية التربية ، جامعة سامراء ،  2

 قسم الصيانة والترميم ، كلية األثار ، جامعة سامراء ، سامراء ، العراق 3

 قسم الكيمياء التطبيقية ، كلية العلوم التطبيقية ، جامعة سامراء ، سامراء ، العراق

 

 صابرين شاكر محمود

 

دراسة مقارنة امتزاز عدد من اصباغ االزو على أسطح كل من طين 

 الفحم المنشطالكاؤولين و

 

مها محمود عوسج ، فائز 

محسن حامد ، عماد 

 عبداالله الحيالي

 

 قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 قسم الكيمياء ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق 2

 

 مها محمود عوسج

 

-2( وIIIبطريقة المعقدات الثالثية بواسطة الحديد) التقدير الطيفي لليفودوبا

 امينوبيريدين

 

مصطفى جمال خليل ، 

 فدعم متعب عبدون

 

 قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 فدعم متعب عبدون 

 
 امتزاز المبيدات الكيميائية باستخدام سطوح مازة مختلفة

 

عبد الرحمن خضير الطائي 

 ادريس شعبان الجبوري، 

 

 قسم الكيمياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 

، ادريس شعبان 

 الجبوري

 اا

 

حساب ثابت التأين لعدد من معاوضات االيمينات باستخدام طرق ميكانيك الكم 

(DFT,PM3) 

 

فائز محسن حامد ، زاهدة 

عبدهللا نجم ، يوسف عثمان 

 حميدي

 

 قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العرافق

 يوسف عثمان حميدي 

 

تحسين مواصفات مادة االلكيل بنزين المستقيم المستخدم في صناعة المنظفات 

 باستخدام حامض الكبريتيك المركز

 

علي عميري محمد ، ثائر 

عبد هلو ، ابراهيم فهد 

 وحيد

 العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق .قسم الكيمياء ، كلية 

 قسم الكيمياء ، كلية التربية للبنات ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق . 2

 

 علي عميري محمد



  

 

( في الدم والنسيج وقياس ATPase-+K/+Naالتوصيف الكيميائي ألنزيم )

 بعض المتغيرات الكيموحيوية في مرضى أضطرابات الغدة الدرقية

 

سوزان علي جميل 

السامرائي ، رنا رعد زنزل 

 محمد الشايع

 

 قسم الكيمياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 رنا رعد زنزل 

 

تحضير وتشخيص بعض مشتقات حوامض األميك واإليمايدات الثنائية الجديدة 

 لحامض االدبك ودراسة فعاليتها البايولوجية

 

خلف نايف ، فوزي سلوان 

 حميد جمعة

 

 العراق تكريت ، تكريت ، جامعةللبنات ،  التربية الكيمياء ، كلية قسم

 سلوان خلف نايف 

 

التقدير الطيفي لكلوربرومازين هيدروكلوريد في مستحضراته الصيدالنية 

 بروموسكسينئيميد – Nبتفاعل االزدواج التأكسدي العضوي ووجود 

 

 محسن حمزة بكر ، مروان

 ثائر جالل

 

 قسم الكيمياء ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 مروان ثائر جالل 

 

تحوير الخواص الريولوجيه لإلسفلت باستخدام الزيوت المستهلكة والزيوت 

 فورملديهيد(-المستهلكة المعاملة مع مخلفات راتنج )الفينول

 

، موفق  عمار أحمد حمدون

 عايش ربيع

 

 قسم الكيمياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق

 قسم البيئة ، كلية العلوم التطبيقية ، جامعة االنبار ، الرمادي ، العراق 2

 

 

 موفق عايش ربيع

 
 تحضير بعض مشتقات الجالكونات الجديدة ودراسة فعاليتها البايولوجية

 

عفراء ،  ايالف عبد الحميد

 صابر ، فاضل داود

 

 جامعة تكريت ، تكريت ، العراققسم الكيمياء ، كلية العلوم ، 

 ايالف عبد الحميد 

 

التقدير الطيفي ليوديد األيزوبروباميد في المستحضرات الصيدالنية باستخدام 

 تفاعل االكسده واالقتران مع حامض السلفانليك ككاشف اقتران

 

محمد فرحان احمد ، شذى 

، فدعم متعب يونس يحيى 

 عبدون

 

 جامعة تكريت ، تكريت ، العراققسم الكيمياء ، كلية العلوم ، 

 شذى يونس يحيى 

 

رباعي هيدروبايريميدين  -،4,3,2تحضير وتشخيص عدد من مشتقات 

 باستخدام التفاعالت ثالثية المكونات ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض منها

 

يعرب طارق كوان ، محمد 

 الكريمغازي عبد 

 

 تكريت ، تكريت ، العراقجامعة قسم الكيمياء ، كلية التربية للبنات ، 

 

محمد غازي عبد 

 الكريم

 

 

 

 

 -،3أوكسازبان و -،3تحضير وتشخيص عدد من مشتقات قواعد شيف و

 دايازبان ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض منها

 

هناء حسان علوان ، سلوى 

 عبد الستار جبار

 

 العراق تكريت ،،  تكريت جامعةللبنات ،  التربية الكيمياء ، كلية قسم

 هناء حسان علوان 

 

لبعض المكونات الفعالة ألوراق  والتقدير الكمي  التشخيص النوعي والطيفي 

 نبات األس

(Myrtus communis L.)  ودراسة فعاليتها ضد البكتريا والفطريات

 المرضية

عمر حمد شهاب العبيدي ، 

تركي مهدي، رغد بشرى 

 خالد خماس

 

 قسم الكيمياء ، كلية التربية للبنات ، جامعة االنبار ، الرمادي ، العراق

 بشرى تركي مهدي، 



 

 

 

التقدير الطيفي للترايفلوبيراوينهيدروكلوريد في المستحضرات الصيدالنية 

 امينو حامض البنزويك -4باالقتران التاكسدي وباستخدام كاشف 

 

، محمود  محمداقبال سلمان 

، عامر فاضل  كريم ابراهيم

 داود

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة ديالى ، ديالى ، العراق

 كلية العلوم ، جامعة ديالى ، ديالى ، العراق 2

 

 اقبال سلمان محمد

 

دراسة العوامل المؤثرة على كفاءة امتزاز بعض العناصر الثقيلة باستخدام 

 مواد مازة مختلفة

 

، احمد  صباح غزال محمد

، عبد الرحمن  سعيد عثمان

 خضير

 

 قسم الهندسة الكيمياوية ، كلية الهندسة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 قسم الكيمياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 

 ، ، احمد سعيد عثمان

 

بيروكسيديز وبعض المتغيرات الكيموحيوية قياس فعالية إنزيم الكلوتاثايون 

لدى المرضى المصابين بأورام غدة البروستات الحميدة والخبيثة في مدينة 

 كركوك

 

وسن نزهان حسين ، أسعد 

 محمد كاظم

 

 قسم الكيمياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 تكريت ، تكريت ، العراققسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة  2

 

 أسعد محمد كاظم

 

 

تحضير بعض قواعد شف المشتقة من االدوية االمينية ودراسة تأثيرها على 

 LDHفعالية أنزيم 

 

زينب هاشم محمد ، أياد 

سعدي حميد ، فراح غالي 

 الصالحي

 

 العراققسم الكيمياء التطبيقية ، كلية العلوم التطبيقية ، جامعة سامراء ، سامراء ، 

 قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 قسم الكيمياء ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 3

 

 زينب هاشم محمد

 

دراسة بايوكيميائية  لمستويات بعض الهرمونات والمتغيرات  لدى النساء 

 المصابات بسرطان الثدي الحميد والخبيث

 

ياسر محمد دلي ، فراس 

 شوقي عبدالرزاق

 

 كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

  

    األرضعلوم  

 
الجيرية في مناطق مختارة من نطاق  صالحية صخور تكوين البيالسبي

 الطيات العالية / شمال العراق لبعض االغراض الهندسية

محمد راشد عبود ، سجى 

 قحطان نصيف

 

 األرض التطبيقية ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراققسم علوم 

 سجى قحطان نصيف 

 
جنوب وجنوب شرق مدينة  دراسة صالحية الركام في منطقتي داقوق وليالن

 لألعمال الخرسانية كركوك/ شمال العراق

حسن خالد حميد سليمان 

البياتي ، خالد أحمد عبدهللا 

 الحداد

 التطبيقية ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراققسم علوم األرض 

 خالد أحمد عبدهللا 

 

البتروغرافية والعمليات التحويرية للصخور الرملية في تكوين انجانة لمقاطع 

 مختارة شمال تكريت

 

أياد محمد جوير داثان ، 

عبدالسالم مهدي الترف ، 

 عمار جماد الطائي

 

 كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق قسم علوم األرض التطبيقية ،

 أياد محمد جوير 

 
والمكانية( كمظهر من مظاهر  تحليل جغرافي للتعرية الريحية )الفصلية

 التصحر في غرب محافظة نينوى

محمد طارق حامد العبيدي 

، خالد صطم عطية 

 الجبوري

 العراق كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة الموصل ، الموصل ،

 

 

 محمد طارق حامد



 

 

صالحية صخور تكوين الفرات الجيري لبعض األغراض الهندسية في منطقة 

 غرب العراق /حديثة 

 

أحمد أسامة عبد القهار ،  

 محمد راشد عبود

 

 قسم علوم األرض التطبيقية ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 أحمد أسامة عبد القهار 

 الهيدروجيولوجية للمياه الجوفية في مدينة سامراءالظروف  

ابراهيم مصطفى حسن ، 

صبار عبدهللا صالح ، 

 غازي عطية زراك

 

 قسم علوم األرض التطبيقية ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 ابراهيم مصطفى حسن 

 
 دراسة جيوتكنيكية لترسبات العصر الرباعي في مدينة سامراء/ العراق

 

ميسر محمد راشد عبود ، 

محمد جمعة ، احمد ضياء 

 عبيد

 

 قسم علوم األرض التطبيقية ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 

 احمد ضياء عبيد

 

 

( (BH-24دراسة السحنات الدقيقة والبيئة الترسيبية لتكوين الدمام في بئر 

 النجف -جنوب العراق

 

نادية نصيف جاسم ، 

، بثينة  حميد هزاعسوسن 

 حميد الجبوري

 

 قسم علوم األرض التطبيقية ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 نادية نصيف جاسم ، الهيئة العامة للمسح الجيولوجي 2

 

الخواص البصرية والمورفولوجية لبعض الترب تحت اغطية نباتية مختلفة في 

 قضاء العلم

 

 عامر علي سالم الجبوري ،

 أياد عبد هللا خلف الدليمي

، جامعة تكريت ، تكريت ،  قسم علوم التربة والموارد المائية ، كلية الزراعة

 العراق

عامر علي سالم 

 الجبوري ،

 
 السياسات المائية لحوضي نهري دجلة والفرات

 

 االنصاريعباس نظير 

 
 االنصارينظير  السويد - هندسة الموارد المائية ، جامعة لوليو التكنولوجية

    علوم الفيزياء 

 
( PVAدراسة الخصائص التركيبية والبصرية ألغشية بولي فينايل الكحول )

 قبل وبعد التشعيع بليزر ثاني اوكسيد الكاربون

عواطف صابر جاسم ، 

، امير  خليل ابراهيم محمد

 خليل ابراهيم

 

 قسم الفيزياء ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 قسم الفيزياء ، كلية التربية ، جامعة كركوك ، كركوك ، العراق 2

 

 2، امير خليل ابراهيم

 

 أسماء احمد عزيز قياس تركيز غاز الرادون في النباتات الورقية باستخدام كواشف االئر النووي 
 قسم الفيزياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، العراق

 أسماء احمد عزيز 

 
ممتص موجات كهرومغناطيسية رباعي الحزمة باستخدام المواد ذات معامل 

 االنكسار السالب

فهد قاسم محمد ، خالد سعيد 

 لطيف البدري

 سامراء –العراق  -قسم الفيزياء جامعة سامراء 

 مركز الحاسبة االلكترونية ، جامعة سامراء ، سامراء ، العراق 2

 

 

 خالد سعيد  لطيف

 
بأستخدام برنامج   ZnSدراسة نظرية للخواص الثرموديناميكية لمركب 

Materials Studio 

عبدهللا  نجاة  احمد دحام ،

حمود محمد ،  سهمي سعيد 

 قسم الفيزياء ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 عبدهللا حمود محمد ،العراققسم الفيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة كركوك ،كركوك  2



 علي 

 

 

 العوامل المؤثرة في طالء الريش التوربينية بطريقة الرش الحراري باللهب 
 صالح يونس درويش

 
 صالح يونس درويش قسم الفيزياء ، كلية التربية طوزخورماتو ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 

 

التلبيد والمعاملة الحرارية على بعض خواص المواد  دراسة تأثير بارميترات

 المتراكبة

 

شيماء محمد فياض ، سكينة 

، فؤاد نهاد  سكندر يوسف

 عبد

 

 قسم الفيزياء ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2

 

 سكينة سكندر يوسف

 
 تصميم وتصنيع توربين الرياح سافونيس ودراسة خصائصه

 

ياسين حميد محمود ، عبد 

السميع فوزي عبد العزيز ، 

 مصطفى عقيل فيصل

 قسم الفيزياء ، كلية العلوم  ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 مصطفى عقيل فيصل 

 
بتقنية  المنماة 2SiOدراسة تأثير كل من منحني االستقطاب وسمك طبقة 

 2SiOاألكسدة االنودية على تجانس وخشونة سطح  

عاصم احمد عيسى ، 

سعدهللا توفيق سليمان ، 

 يحيى نوري الجمال

 

 قسم الطاقات الجديدة والمتجددة ، كلية العلوم ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق

 كلية العلوم ،  جامعة الموصل ، الموصل ، العراق،  قسم الكيمياء 2

 جامعة الموصل ، الموصل ، العراق،  الفيزياء ، كلية العلومقسم  3

 عاصم احمد عيسى

 Biology    

 

Comparsion study of the effect of certain antihypertensive 

drugs on testosterone and estrogen hormones 

concentrations in white male rats 

 

Wahbi Abdulqader 

Salman Al-

Hamdany, Rasha 

Jamal Khudhur, 

Hala Hameed 

Majeed Jassim 

 

Department of Biology , College of 

Education for Women , Tikrit University , 

Tikrit , Iraq 

 
 

Wahbi 

Abdulqader 

Salman 

 

Evaluation inhibition activity for radish seed extract on 

bacteria inhibition which isolated for Urinary Tract 

Infections in Al-Alam city/Tikrit 

Luma safi AL-

, Abdul  Ghanam

Kareem Fattah Omar 

, Ayyub J. 

Abdlrahmaan AL-

Bayaty 

 

Department of Biology , College of 

Education for Women , Tikrit University , 

Tikrit , Iraq 

 
 

Ayyub J. 

Abdlrahmaan 

 

Effect of Royal jelly in genotoxic and cytotoxic effect of 

Fumagillin 

in white mice 

 

WAJDI SABEEH 

SADEQ 

 

Department of Biology , College of Science , Tikrit University , 

Tikrit , Iraq 

 

WAJDI 

SABEEH 

SADEQ 

 



 

The antimicrobial activity of lemon(Citrus limon) on some 

pathogenic bacteria 

 

Qanat Mahmood 

atya , Gulbahar F. 

Karim, Siham Sh. 

AL-Salihi 

Rana waad allah، 

 

Department of Biology , College of Science , Tikrit University , 

Tikrit , Iraq 

Nursing ,  Department of Basic Nursing Science , College of 2

University of Kirkuk , Kirkuk , Iraq 

Technical Dept. Medical Lab. Northern Technical University 3 

 

Qanat Mahmood 

atya 

 

Concentrations Radon in Water for Distribution Water 

Stations in Duluiyah city / Salah-Din 

 

Yasir Kh. 

Mohammad , Bakr 

F. Hassan 

 

 

College of Dentistry, Tikrit University , Tikrit , Iraq 

Din education , Tikrit , Iraq-Directorate general of Salah 2 

 

Yasir Kh. 

Mohammad , 
2Bakr F. Hassan 

 

Renal functionStudy in patients with congestive heart 

failure(CHF) 

 

Saba Kh.Al-Tai , 

Zaid 

M.M.Almahdawi 

 

 

Department of physiology ,Veterinary Medicine College ,Tikrit 

.University ,Tikrit ,Iraq 

Department of Biology , College of Science , Tikrit  2

University , Tikrit , Iraq 

 

Zaid 

M.M.Almahdawi 

 

Hormonal Study for patients with congestive heart 

failure(CHF) 

 

Saba Kh.Al-Tai , 

Zaid M.M. 

Almahdawi 

 

 

Department of physiology ,Veterinary Medicine College ,Tikrit 

University ,Tikrit , Iraq 

Department of Biology , College of Science , Tikrit  2

University ,Tikrit  , Iraq 

 

Zaid 

M.M.Almahdawi 

 

Estrogen hormoneas antioxidant for healthy pregnant in 

Kirkuk city 

 

,  Nisreen K Kamel

Muhsin Edham 

 

Department of physiology , College of Medicine , Kirkuk 

University , Kirkuk , Iraq 

Department of Biological Science , College of Science ,  2

University , Kirkuk , IraqKirkuk  

 

Nisreen K 

Kamel 

 

Study of effect Examination anxiety on some parameters of 

physiological and biochemical for student of AL-Dour 

technical Institute 

 

Hanan Shihab 

Ahmad , Abeer 

Saleh Hasan , Fahad 

Khalaf Yaseen 

 

 

athological Analysis, Al Door Technical Department of P

Institute, Northern Technical University, Al Door, Iraq 

2Mosul Technical Institute , Northern Technical University , 

Mosul , Iraq 

 

Hanan Shihab 

Ahmad 



 

Comparative Morphological Anatomical study of 

Astragulas hamosus L. which growth in Iraq and 

Turkey(Antalia) 

 

Rana H. Aloush AL-

Sammarai 

 

Crop field Department , College of Agriculture , Tikrit 

University , Tikrit , Iraq 

 

Rana H. Aloush 

 

Growth hormone GH and insulin like growth factor-IGF-in 

diabetic patients 

 

 

 

 

Yasir A. Moafaq 

, Faiz A.  Sulaiman

Mfrgi-Ahmed Al 

 

 

College of Nursing , University of Tikrit , Iraq 

Department of Biology , College of Science , Tikrit  2

University ,Tikrit  , Iraq 

 

Faiz A. Ahmed 
2Mfrgi-Al 

 

 

Comparison of the corrosion ratio of carbon steel pipes 

buried in sandy soil of cathodic protection and sandy soils 

with added ratios of Na2So4 

 

 

Raghad Moqdad 

,  Jihad  Mahmood

Diab Mahal , Ali 

Salih Hussen 

 

 Department of Biology , College of Education for pure Science

Tikrit University, Tikrit , Iraq,  

University of ALIraqia, Baghdad , Iraq 2 

Raghad Moqdad 

Mahmood 

    الكيمياء 

 

Graphene Oxide and Graphene functionalized artificial 

sweetener (Saccharine): Novel Syntheses, Characterization 

and Comparative study of their electrical properties 

 

Firas S. Abdulazeez 

, Ibtehal Q. Abdulah 

, Mustafa 

A.Ulghafoor 

 

 Department of Chemistry, College of Science, Tikrit

University, Tikrit, Iraq 

 

Firas S. 

Abdulazeez 

 

Spectrophotometric determination of Domperidone and 

Phenobarbital in pure forms and in the pharmaceutical 

preparations by NQS reagent 

 

Qabas Naji Rashid , 

Abdul-Hade 

Mohammed Nasief 

 

, College of Education for pure Department of Chemistry 

science , Tikrit University , Tikrit , Iraq 

 

Qabas Naji 

Rashid 

 

Polymeric Silver(I) Benzisothiazolinone Complex: 

Gas Storage Capacity 2Synthesis, Characterization and H 

 

Mustafa A.Alheety, 

Subhi A.Al-Jibori, 

, ,Ahmet Karadağ

Huseyin Akbaş, 

Orhan Uzun 

 

Department of Chemistry, College of Science, Tikrit 

.University, Tikrit, Iraq 

2Department of Chemistry, College of Arts and Science, 

.Gaziosmanpasa University,60250 Tokat,  Turkey 

Bartın 3Biotechnology Department, College of Science, 

.University, 7400 Bartın, Turkey 

.4Bartın University, 7400 Bartın, Turkey 

 

Mustafa 

A.Alheety 



 

Synthesis and Characterization of some cadmium 

complexes with sodium diclofenac and N-donor ligands 

and study their biological activity 

 

Emad Nissan 

Abdullah , Ahmed 

A. Irzoqi ,  

Mahmood Mahdi 

Salih 

 

Department of chemistry, College of Education for pure 

Science, Tikrit University , Tikrit , Iraq 

 

Ahmed A. Irzoqi 

 

Study the Relation between Vitamin D with Interleukins 2, 

7 and 23 in Rheumatoid Arthritis Iraqi Women 

 

Shakir F. T. Alaaraji 

 

Department of Chemistry, College of Education for Pure 

.Iraq -Anbar -Sciences, University of Anbar, Al 

 

Shakir F. T. 

Alaaraji 

 

 

Novel N-S bond scission ring-opening reactions upon 

addition of phosphines to benzisothiozolinate-zinc complex 

 

,  Jibori-Subhi A. Al
 Janabi-Ahmed S. Al

, Mohammed A. Al-

Ani 

 

Department of Chemistry, College of Science, University of 

Tikrit, Tikrit, Iraq 

Department of Biochemistry, College of Veterinary  2

Tikrit, Tikrit, IraqMedicine,  University of  

 

, Mohammed A. 

Al-Ani 

 

Synthesis and spectroscopic investigation of diclofenac-

Hg(II) Complexes with Amines as Co-ligands 

 

Ahmed F. K. Al-

,  Ahmed S.  Bayati

Janabi-M. Al 

 

Department of Chemistry , College of Education for Pure 

Science , Tikrit University , Tikrit , Iraq 

Department of Biochemistry College of Veterinary Medicine  2

Tikrit University , Tikrit , Iraq 

 

Ahmed F. K. Al-

Bayati 

    علوم األرض 

 

Microfacies Analysis, Depositional Environments and 

Sedimentary Model of Burdigalian Cycle in Zurbatiya 

Area, South-East of Iraq 

 

Abd Al-Salam 

Mehdi Saleh,  Faris 

Najrus Hasan, 

Hussein Zaggam 

Ahmed, 

 

Department of Appl. Geology , College of Science , Tikrit 

y , Tikrit , IraqUniversit 

 

Hussein Zaggam 

Ahmed 

 

Microfacies and Depositional Environment of the Lower 

Qamchuqa Formation in Bai-Hassan Oilfield / Northern 

Iraq 

 

,  Sabir S. Shahab

Lafta S. Kadhim , 

Dler H. Baban 

 

Department of Applied Geology , College of Science , Tikrit 

University , Tikrit , Iraq 

Geology Department 2 College of Science  ,University of , 

Sulaymani , Sulaymani , Iraq 

 

Sabir S. Shahab 

 

Geologic And Structural Charatersitics Of The Uranium, 

Copper, Iron-Manganese And Gold Mineralization Belt At 

Southwestern Sinai, Egypt 

Abdalla S. Alshami 

 

.Nuclear Materials Authority, Cairo, Egypt 

 

Abdalla S. 

Alshami 
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