
عدد  السنة 
 الصفحات

نوع 
 الدراسة

 ت اسم الرسالة أو األطروحة      اسم الباحث

عبد الكريم عبد  ماجستير 131 1986
 الصاحب رابع

 1  الرئوية  قواقعالحول نوعين من 

عبد هللا حسين  ماجستير 53 1987
 عبد هللا

 2  التكوين الجنيني للكلية األمامية في سمكة القارب

0520 مهدي صالح  ماجستير 79 
 حمد

ل ولعاب اميليز في مص-تقدير فعالية إنزيم إلفا
مرضى العجز الكلوي المزمن في محافظة صالح 

 الدين 

3 

زينب محمود  دكتوراه 162 2006
 محسن

دراسة بكتريولوجية وجزيئية لبكتريا 
Streptococcus Mutans  المعزولة من حاالت

 تسوس األسنان

4 

أزاد محمد كمال  ماجستير 112 2006
 الدين محمود

ن التقييم المناعي لتركيز الزنك في المرضى المصابي
 باللشمانيا الجلدية في قضاء الحويجة 

5 

بان عبد الخالق  ماجستير 92 2006
 يحيى

 6 وبائية االلتهابات التنفسية الحادة عند االطفال

اسراء هاشم  دكتوراه 134 2006
 سعدون

ين )ب,ج( في مرضى الكبد المزمنين تقييم الراشح
 ودورهما في تلف الكبد في بغداد

7 

ايهان عبد الهادي  ماجستير 98 2006
 حسين

دراسة بكتيرية و وبائية الخماج الجروح في 
 الردهات الجراحية في مستشفى تكريت التعليمي

8 

عذراء عيسى  ماجستير 58 2006
 احمد

خدمات  دراية واتجاهات وممارسات االمهات تجاه
 رعاية االمومة والطفولة في مدينة تكريت 

9 

سراب قحطان  ماجستير 117 2006
 عبد الرحمن

دراسة دراية االمهات والكادر الصحي وممارساتهم 
 حيال معالجة امراض االسهال لدى االطفال في مدينة

 تكريت

10 

زبيدة نجاة  ماجستير 104 2006
 مصطفى

ستشفى تكريت دراسة جرثومية الخماج العظام في م
 التعليمي

11 

بثينة عبد المجيد  ماجستير 66 2006
 عبد هللا

تطور سمية عقار السبروفلوكساسين في الفئران 
 البيض

12 

زينب سليمان  ماجستير 110 2006
 ارزيك

دراسة وبائية وطفيلية لمرض االكياس المائية في 
 مستشفى تكريت

13 

عدنان فاضل  ماجستير 133 2007
 نصيف

ز بين داء السكري من النوع االول والنوع التميي
 الثاني بأستخدام المؤشرات الجزيئية

14 

دراسة جرثومية عن الحمى في االطفال دون سن  اياد مقداد غيدان ماجستير 69 2007
 الخامسة من العمر في مستشفى تكريت التعليمي

15 

فاروق حمد  ماجستير 100 2007
 زرزور

نتاج حامض الفوليك دراسة الظرروف المثلى ال
 بواسطة بعض انواع البكتريا حامض الالكتيك

16 

غسان فارس  ماجستير 91 2007
 عطية

ل حامتأثير الكثافة النباتية و     البوتاسي في نمو و
 (Zea mays.L)ونوعية الذرة الصفراء 

17 



ساريا ناجي  ماجستير 99 2007
 محسن صالح

ى عدد من دراسة هرمونية وكيموحيوية وفسلجية عل
النساء المصابات لمتالزمة تكيس المبايض في 

 تكريت

18 

تأثير نوع التربة و   العضوي في نمو شتالت  رنا ابراهيم خليل ماجستير 71 2007
 الكأسية الناعمة

19 

نعمة حسين  ماجستير 90 2007
 درويش

دراسة تأثير بعض العوامل الفيزياوية وانواع 
 وعية للحنطة الناعمةالفطريات في بعض الصفات الن

20 

أحمد محمود عبد  ماجستير 95 2007
 هللا

دراسة بكتيرية لمسحات اللوزتين لمرضى التهاب 
 اللوزتين المزمن في مستشفى الزهراوي التعليمي في

 مدينة الموصل

21 

ن دراسة العوامل المؤثرة في انتاج البكتريوسينات م نور جمعة فاضل ماجستير 101 2007
واع بكتريا حامض الالكتيك وتأثيراتها في بعض ان

 صفات اللبن المتخمر

22 

محمد عدنان  ماجستير 212 2007
 هاشم

BrassicaL 23 جنس دراسة مظهرية وتشريحية النواع 

دراسة ظروف انتاج السكر المتعدد من احدى  هوازن احمد عبد ماجستير 97 2007
 العزالت    للفطر وتوصيفه الجزيئي

24 

0720 صباح صالح  ماجستير 93 
 حسين

ة التغييرات المتعلقة بالعمر للعظلة الفخذية رباعي
 الرؤوس لالنسان

25 

سعد اسماعيل  ماجستير 111 2007
 محمد

العزلة الجرثومية لمسحة البلعوم لمرضى الربو 
 المستقر والمتفاقم

26 

ايفان محمد  ماجستير 117 2008
طفىمص  

فسلجية والكيموحيوية لدى دراسة بعض المتغيرات ال
عدد من النساء الحوامل وغير الحوامل في مدينة 

 كركوك

27 

ة دراسة بعض المؤشرات الوراثية الخلوية لتأثير ماد عمر رحيم خلف ماجستير 129 2008
 الكلوروفورم على الفأر االبيض

28 

 محسن عز الدين ماجستير 149 2008
 سليمان

هبلية والجراثيم دراسة عن طفيلي المشعرات الم
 المسببة لالمراض المنقولة جنسياً في مدينة كركوك

29 

برهان احمد  ماجستير 120 2008
 محمد علي

     االصابة بالمشعرات المهبلية وعالقتها باالصابة  
 نتيالحشرية وال      المهبلية من بين النساء في مدي

 تكريت وكركوك

30 

منيف صعب  دكتوراه 204 2008
 احمد

راسة فسلجية وكيموحيوية وخلوية لتأثير عدد من د
 الملوثات المنبعثة من محطة كهرباء بيجي الحرارية

 على العاملين فيها

31 

  ماجستير 78 2008
 مراد رشيد ولي

دراسة عن انتشار طفيلي المتحولة النسيجية بين 
االطفال في مدينة   كركوك وكفاءة بعض االدوية 

 لزجاجعلى الطفيلي في ا

 
32 

 

صالح عبد حسن  ماجستير 99 2008
 علوان

دراسة بعض مظاهر امراضية الخمج بالمتحولة 
 النسيجية بين االشخاص في مدينة سامراء

33 



دراسة لمستويات الصوديوم والبوتاسيوم في كريات  اقبال سمين علي ماجستير 76 2008
 RBCsالدم الحمر عند مرضى ضغط الدم 

34 

جستيرما 131 2008 عمر رحيم خلف  
 مهدي

ة دراسة بعض المؤشرات الوراثية الخلوية لتأثير ماد
 الكلوروفورم على الفأر االبيض

35 

عدنان فاضل  ماجستير 132 2008
 نصيف

لنوع االول والنوع فولوجية تشخيصية لدراسة مو
 الثاني بأستخدام المؤشرات الجزيئية

36 

نجالء مصطفى  ماجستير 200 2008
 محمد

دراسة مورفولوجية وتشريحية لبعض االنواع من 
من العائلة الصليبية في العراق   اجناس عشيرة 
(Brassiceae) 

37 

عبد هللا غانم  ماجستير 143 2008
 قدوري

عزل انواع من الفطريات المرضية ودراسة تأثير 
بعض المستخلصات النباتية عليها للمرضى في 

 مستشفى تكريت التعليمي

38 

8200 اسماء محمد  ماجستير 126 
 سليمان

دراسة بكتيرية و وراثية للمكورات السبحية 
 اللخواالشريشيا القولونية المعزولة من قناة الوالدة 

 فترة الوضع

39 

محسن عز الدين  ماجستير 128 2008
 سليمان

دراسة عن طفيلي المشعرات المهبلية والجراثيم 
 في مدينة كركوكالمسببة لالمراض المنقولة جنسياً 

40 

برهان احمد  ماجستير 114 2008
 محمد بياتي

 العالقة بين المشعرات المهبلية والعوامل المرضية
التناسلية االخرى بين النساء في مدينتي كركوك 

 وتكريت

41 

سيماء عبد  ماجستير 144 2008
 الرحمن شعبان

دراسة بعض المتغيرات الفسلجية وتركيز 
 ات عند مرضى الربوالبروستاكالنين

42 

هديل مزهر  ماجستير 118 2008
 يونس الحديثي

لى ة عتأثير اشعة الليزر الدايودية والعوامل الكيمياوي
المكورات السبجية المحفزة المقاومة للمطهرات 

 والمعزولة من تسوس االسنان

43 

اياد عبد هللا  ماجستير 96 2008
 محمد الجبوري

 ابات الجرثومية وتكوينقة بين االصدراسة العال
 حصى المرارة في صالح الدين

44 

سعيد ماهر لفتة  ماجستير 173 2008
 الفراجي

 ةين فاعلية بعض المستخلصات النباتيدراسة مقارنة ب
 ومبيد كامالت خنفساء اللوبيا الجنوبية  (DDVP)في 

45 

رياض سالم  ماجستير 119 2008
 محمد حمد

نسيجية للقناة الهظمية لطائر  ودراسة مقارنة مظهرية 
                              غالحب وطائر الزا   

Melopsittacus undulates       Gould 
,1840      

46 

تأثير مستخلص الثوم وزيته الطائر على نمو فطر  هبة يونس خلف ماجستير 104 2008
 يف الشعراوية الذيفانية والفعالية الكيميائية للفطر

 مدينة تكريت 

47 

عمر خليل جاسم  ماجستير 188 2008
 محمد البياتي

دراسة مظهرية وتشريحية مقارنة النواع في اجناس 

Asteracene Compositae   معينة من العائلة
48 



  المرتبة
ايفان محمد  ماجستير 105 2008

 مصطفى
دراسة بعض المتغيرات الفسلجية والكيموحيوية لدى 

ساء الحوامل وغير الحوامل في مدينة عدد من الن
 كركوك

49 

ابراهيم عبد  ماجستير 93 2009
 الرحمن لطيف

دراسة بكتريولوجية و وراثية لبكتريا 
Pesudomonasaerugenosa  المعزولة من

 مواقع اصابات بشرية مختلفة 

50 

خلود طالب خليل  ماجستير 103 2009
 الشيخلي

ة بعض المدارس انتشار قمل الرأس بين تالمذ
االبتدائية في كركوك وتأثيره على بعض المتغيرات 

 الدموية والكيموحيوية مع دراسة تأثير العالج

51 

مهند محمد  ماجستير 136 2009
 صالح

دراسة بيئية وتشخيصية للطحالب في مقاطع مرضية 
 لنهر دجلة ضمن محافظة صالح الدين  

52 

ل خلود طالب خلي ماجستير 101 2009
 الشيخلي

دراسة بعض المتغيرات الفسلجية والكيموحيوية لدى 
عدد من النساء الحوامل وغير الحوامل في مدينة 

 كركوك

53 

علياء صالح  ماجستير 88 2009
 جواد الناصري

تقدير مستويات هرمونات الغدة الدرقية وبعض 
الهرمونات ذات العالقة في الحمل الطبيعي والحمل 

 في تكريت المهدد باالجهاض 

54 

سهى ماهر عبد  ماجستير 111 2009
 الرشيد

 تقييم اختبار البروكالسيتونين في التشخيص المبكر
ي لتسمم الدم الجرثومي في االطفال حديثي الوالدة ف

 مستشفى تكريت التعليمي 

55 

سيناء ناجي  ماجستير 99 2009
 محسن

مقارنة بين الفحص المجهري وتقنية االليزا في 
  الطفيلي الخمج بال Giardia lambliaيص تشخ
 دون سن العاشرة في مدينة تكريت األطفالبين 

   دراسة وبائية وكيموحيوية

56 

بثينة عبد الخالق  ماجستير 142 2009
 عقيل

تأثير مستخلصات نبات الدفلة على نمو بعض 
الفطريات الجلدية المعزولة من مرضى مدينة 

 سامراء 

57 

يرماجست 90 2009 زيد محمد  
 سليمان البياتي

 دراسة عن انتشار اميبا الزحار واميبا الدسبار في
 م كركوك بأستخدام الفحوص الممنعة المرتبطة باالنزي

58 

ابراهيم  ماجستير 93 2009
عبدالرحمن 

 لطيف

دراسة بكتريولوجية و وراثية لبكتريا 

(Pesudomonasaerugenosa)  المعزولة من

 رية مختلفةمواقع اصابات بش

59 

رنا ابراهيم خليل  ماجستير 110 2009
 العكيدي

الحاصلة في مستوى الهرمونات دراسة التغيرات 
الجنسية وهرمون البروالكتين وعالقتها بمكونات 

 الحليب لدى النساء المرضعات 

60 

بيداء عبد القادر  ماجستير 133 2009
 مهدي صالح

سالة في صالح دراسة بيئية ومايكروبية لمياه اال
 الدين 

61 

علي خضير  ماجستير 121 2009 تأثير عقار البايروكسيكام في احداث افات نسيجية  62 



وبعض تغيرات كيموحيوية في بعض اعضاء الفئران  عبيس
 البيض الحوامل وتشوهات مظهرية لالجنة  

وسن سرحان  ماجستير 111 2009
 عبيد

ريات الدم دراسة معدل التكسير االزموزي لك
الحمراء وعالقته بعدد من المكونات الدموية 

والمتغيرات الكيموحيوية لدى المرضى المصابين 
 ببعض امراض القلب 

63 

خماس عيدان  ماجستير 181 2009
 محمد

دراسة تصنيفية النواع جنس الهالوك في صالح 
 الدين 

64 

هديل عبدالهادي  ماجستير 78 2009
 عمير

ات لتحليل التباين الوراثي  لبعض استخدام مؤشر
    الجنس ALternaria   RAPD انواع

65 

سراف دلف  ماجستير 76 2009
 خلف

متابعة الجهد التأكسدي والتغيرات الفسيولوجية 
 والكيموحيوية لدى النساء الحوامل 

66 

ريام فارس  ماجستير 121 2009
 صالح

وات عزل وتشخيص البكتريا المسببة الخماج قن
 جذور االسنان ودور البالزميدات في امراضيتها 

67 

شيماء طارق  ماجستير 80 2009
 محمود

عزل وتشخيص العنقوديات السالبة النزيم التجلط 
     ودراسة دور البالزميدات في امراضيتها           

68 

بتول عمران  ماجستير 130 2009
 ذيب

والخروع  دراسة تأثير مستخلصات نباتي القرنفل
على نمو بعض الفطريات المنتجة النزيم البروتييز 

 ةوالمسببة اللتهاب االذن الخارجي

69 

وضاح جاسم  ماجستير 102 2009
 محمد

دد وع تأثير الكتلة الحيوية الفعالة في تركيز سكر الدم
من المتغيرات الكيموحيوية والنسيجية في ذكور 

السكر  الجرذان البيض السليمة المصابة بداء
  بااللوكسانEM المستحدث 

 
 
70 

اسراء سلمان  ماجستير 107 2010
 دلس العزاوي

 دراسة بيئية وبكتريولوحية لمياه مشروع ماء ناحية
  في صالح الدين  العلم

71 

مقداد شهاب  ماجستير 90 2010
 احمد

تحليل التنوع الوراثي للبرتقال الحلو في العراق 
 االساسية والمحورة   RAPD مؤشرات بأستخدام

72 

ريم اديب محمد  ماجستير 137 2010
 نادر

 دراسة العالقة بين مستوى هرمون االنهبتين والعقم
 لدى النساء في مدينة تكريت وضواحيها

73 

دراسة عدد من المعايير الدموية والكيموحيوية  لينا قيس ياسين ماجستير 163 2010
العقيمات في محافظة  وبعض الهرمونات لدى نساء

 صالح الدين  

74 

رانية غسان  ماجستير 123 2010
عبدالرشيد 
 الناصري

التغيرات في بعض الفحوص الكيموحيوية والدموية 
ة بين النساء المخمجات بالمقوسة الكوندية في محافظ

 صالح الدين 

75 

فهد خلف ياسين  ماجستير 132 2010
 الدليمي

 لفطراروتييز المعزول من انواع البتقييم فعالية انزيم 
 Citrus aurantifoliaمع مستخلص الليمون بصرة 

  Trichophyton  

76 

وجدان ابراهيم  ماجستير 155 2010 تأثير زيت الزيتون في عدد من المعايير الفسلجية  77 



والكيموحيوية في الجرذان السليمة والمصابة بداء  عباس
 ي للكرب التأكسدالسكر التجريبي 

رافع زيدان  ماجستير 159 2010
 مخلف أحمد

veticxl دراسة مظهرية وتشريحية مجينية النواع

 بعض محافظات العراق    في               الجنس

78 

 عالقة خمج السبيل البولي بالهرمونات الجنسية لدى سرا حميد نايف ماجستير 97 2010
 النساء 

79 

ماء عبد محمد شي ماجستير 117 2010
 علي

معزولة من اخماج تحديد مقاومة بعض الجراثيم ال
مستشفى تكريت التعليمي للمضادات الحيوية 

 وعالقتها بالبالزميدات 

80 

رغد تحسين  ماجستير 106 2010
 ذنون

دراسة تأثير عدد من المواد الغذائية على افراز 
بعض الموصالت العصبية ) الدوبامين,السيروتونين 

 االدرينالين( في جسم االنسان و

81 

محمد عبدالوهاب  ماجستير 114 2010
 عبدالواحد

من بعض   عزل وتشخيص بعض انواع جنس
النباتات الطبية باستخدام صفات الكيموحيوية 

والمؤشرات الوراثية العشوائية للدنا 

Streptomyces    

82 

يجية للغدة الدرقية المستحدثة الخصائص النس تقية شاكر احمد ماجستير 111 2010
  Musبأستخدام الكاربيمازول للفئران المهقاء 

   musculusواجنتها 

83 

هالل حمود  ماجستير 151 2010
 هايس

دراسة بيئية عن نوعية المياه الجوفية في شمال 
 محافظة صالح الدين 

84 

طارق لفته  ماجستير 115 2010
 سلمان

                       راثية لبكتريا  المعزولة من دراسة بكتريولوجية و و
 Listeriaاصابات مختلفة في مدينة  تكريت 

monocytogenes 

85 

مقداد شهاب  ماجستير 89 2010
 أحمد

تحليل التنوع الوراثي للبرتقال الحلو في العراق 
 االساسية والمحورة  RAPDبأستخدام مؤشرات

86 

مان اسراء سل ماجستير 107 2010
 دلس

 دراسة بيئية وبكتريولوحية لمياه مشروع ماء ناحية
  في صالح الدين  العلم

87 

اركان عواد علي  ماجستير 125 2010
 صالح

 تأثير بعض المستخلصات النباتية في كامالت الذباب
 .Musca domestica Lالمنزلي 

88 

سجى جمال  ماجستير 86 2011
 نعمان

ستخلصات العفص الفطر على دراسة مقارنة لتأثير م
تثبيط بعض الفطريات والجراثيم الممرضة المعزولة 

 من االطفال الرضع المصابين باالسهال 

89 

قى الفعالية التثبيطية للبايوسيانسن للمستخلص والمن دنيا كمال سالم ماجستير 119 2011
مختبرياً من عزالت سريرية مختلفة لبكتريا 

Pesudomonas aeruginosa  

90 

هندة تحسين  ماجستير 142 2011
 جاسم

تأثير التثبيطي للمستخلصين المائي وااليثانولي لنبات 

والبايوسيانين    POdomogetonدغل البركة 

المنتج من البكتريا الزنجارية ضد بعض لفطريات 

91 



الجلدية المعزولة من مرضى مدينة تكريت 
pectinatus 

هيم حسن ابرا ماجستير 148 2011
 ياسين

التحري عن تأثير البروبوليس العراقي المنتج 
بواسطة نحل العسل في بعض الجراثيم المعزولة من 

 حاالت مرضية لالنسان 

92 

لوزان سالم  ماجستير 68 2011
 حسن

كشف المقوسة الكوندية في النساء المجهضات في 
مدينة اربيل بواسطة الطرق المصلية ,الجزيئية 

 فئران  وحقن ال

93 

علي محمد  ماجستير 92 2011
 عبدالناصر

 دراسة تشخيصية وبائية لبعض انواع الجنس  بتقنية 
  Entamoeba   في تكريت PCRال  

94 

وسام اسماعيل  ماجستير 54 2011
 ابراهيم

تأثير مستخلصات بعض النباتات كمواد طاردة 
 ومانعة للتغذية لبعض من حشرات المواد المخزونة 

59  

 تحديد التباين الوراثي لعدد من اصناف نخيل التمر معن حسن صالح ماجستير 90 2011

 RAPD ,ISSRفي العراق بأستخدام مؤشرات  
96 

زينب حسن  ماجستير 176 2011
 مجيد العزي

 استعمال ابوال الناقة في معالجة االفات النسيجية
والعيانية لبعض اعضاء الفئران البيض المصابة 

 Salmonella enteritides  ريبياً ب تج

97 

دراسة المتغيرات الفسلجية والكيموحيوية في الدم  انسام حسين علي ماجستير 104 2011
ة الدوالسائل االمينوسي لدى النساء الحوامل اثناء الو

 في مدينة تكريت 

98 

وسط وشمال  دراسة تصنيفية النواع الجنس   في أيمن عدوان عبد ماجستير 170 2011
  .Hypericumlالعراق 

99 

 في المياه الجوفيةدراسة بيئية وتشخيصية للطحالب  شيماء فاتح علي ماجستير 111 2011
 لمناطق منتخبة من مدينة تكريت وضواحيها 

100 

سويس يونس  ماجستير 116 2011
 حمادي

 

لتحليل التباين الوراثي  RAPDاستخدام مؤشرات ال 

  لفطريات الجلدية لبعض انواع ا
101 

دراسة فسلجية كيموحيوية وهرمونية لدلى النساء  زينب احمد حسن ماجستير 166 2011
 المصابات بسرطان الثدي في مدينة كركوك 

102 

شيرين حسين  ماجستير 145 2011
 امين

ثة دراسة التغيرات المظهرية واالفات النسيجية المحد
ضاء الفئران لبعض اعShigella fiexneبفعل  

البيض ودور حليب الناقة والمضاد الحيوي  
Ciprofloxacin  في المعالجة 

103 

تأثير استخدام سترات السلدينافل على احداث  احمد حمد صالح ماجستير 109 2011
التشوهات العيانية والتغيرات النسيجية لبعض اعضاء 

 Musاالحشاء الداخلية في ذكور الفئران البيض 
musculus  

104 

محمد غضبان  ماجستير 132 2011
 فرحان

دراسة بيئية لخصائص الفيزيائية والكيميائية 
 والبكتريولوجية لبعض االبار في مدينة تكريت 

105 



  ماجستير 82 2011
ابتسام جاسم 

 محمد

تأثير درجات الحرارة العالية والخزن في فعالية 
وس( لكلوروبايرفبعض الزيوت النباتية والمبيد )ا
 على كامالت خنفساء الطحين 

106 

دراسة تأثير استخدام بعض انواع موانع الحمل  رويدة واثق نعمة ماجستير 83 2011
الستيرويدية في بعض وظائف الكبد وعدد من 

المتغيرات الفسلجية والكيموحيوية لدى النساء في 
 مدينة بيجي 

107 

أمل محروز  ماجستير 94 2011
 عبدهللا

دراسة عدد من المعايير الفسلجية والكيموحيوية 
 للمرضى المصابين بأضطرابات الغدة الدرقية 

108 

نور حسن احمد  ماجستير 94 2011
 معجون

 Aواالكتفين  Aنهبين دراسة تأثير هرموني اال
وعالقتهما مع عدد من الهرمونات الجنسية لدى 

  النساء المجهضات في تكريت 

191  

ستيرماج 97 2012 حمادسالم جمعة    Toxocariasisالوبائية المصلية لداء السهميات    
وبعض االختبارات الكيموحيوية في المخمجين في 

  بيجي / صالح الدين 

101  

خنساء باسم  ماجستير 68 2012
 فاضل

توزيع جينات بعض عوامل الضراوة للزوائف 
 الزنجارية المعزولة من مصادر اصابات مختلفة 

111  

0122 صبا خيرالدين  ماجستير 181 
 ابراهيم

 التأثير الوقائي لعصير الليمون والمستخلص المائي
للمعدنوس في منع التحصي التجريبي المستحدث 

ة بأستعمال االثيلين كاليكول وتقليل السمية الكلوي
المستحدثة بالمضادين جنتامايسين وفلوكساسين في 

 الجرذان 

121  

ة علي عميد ماجستير 111 2012
 عطية

التوصيف الوراثي لبعض عوامل ضراوة بكتريا 
E.coli  المعزولة من اخماج المسالك البولية 

131  

عائشة حسين  ماجستير 101 2012
 علي

دراسة بكتريولوجية و وحزيئية لبعض عوامل 
  Entrococcus faecalisالضراوة لعزال تال 

 السريرية 

141  

عبير أمين  ماجستير 193 2012
 مصطفى االمين

التأثير الوقائي لعصير التفاح االخضر والمستخلص 
ية المائي للزنجبيل في التقليل من التأثيرات الفسلج

 نيةوالكيموحيوية لالشعة فوق البنفسجية واالشعة السي
 في الجرذان 

151  

سرى سعد  ماجستير 177 2012
 عيدالعزيز العلي

ت الحمل التأثيرات الفسلجية والكيموحيوية لمثبتا
البروجستيرونية لدى النساء الحوامل في مدينة 

 تكريت 

161  

قتيبة حمادي  ماجستير 124 2012
 محمود

خصائص عسل النحل الهجين بحسب مناطق بساتين 
الحمضيات وتأثيره الحيوي على بعض االحياء 

 المجهرية الممرضة 

171  

الحنطة وحاالتها في حياتية تأثير بعض اصناف  نوفل ناظم رشيد ماجستير 101 2012
 Tribolium خنفساء الطحين الصدئية 

181  



castaneum وخنفساء الحبوب الشعرية 

سهاد ابراهيم  ماجستير 131 2012
 مصطفى

تأثير يوديد البوتاسيوم على الغدة الدرقية وبعض 
 االعضاء االخرى في الفئران البيض وأجنتها 

119  

 هدى خضر ماجستير 97 2012
 احمد

تقييم بعض طرق التشخيص التقليدية لمرض التدرن 
 مقارنة بتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل 

201  

تأثير المطهرات على الخصائص الشكلية  رحمن كريم فرج ماجستير 84 2012
واالمراضية للزوائف الزنجارية   باستدام المجهر 

 Pesudomonas aeruginosaااللكتروني الماسح 

211  

1220 لبنى عبد الجبار  ماجستير 115 
 ياسين

دراسة عدد من المتغيرات الفسلجية والمناعية لدى 
 النساء المصابات بألتهاب السبيل البولي في مدينة

 تكريت 

221  

عبدهللا نجم  ماجستير 109 2013
 عبدهللا

تقييم كفاءة معالجة مياه محطة الصرف الصحي في 
 سامراء 

231  

محمد نجيب  ماجستير 85 2012
 حماد

ن بعض جينات المقاومة لمرض الصدأ الكشف ع
 Puccinia striiformisالمخطط 

west.f.sp.tritici  وتقدير بعض المعالم الوراثية في

 .Triticum aestivumlتراكيب وراثية من الحنطة 

241  

ر حدثة بعقاالتشوهات المظهرية واالفات النسيجية الم ندى عزيز خالد ماجستير 153 2012
Ivermectim   في بعض االعضاء الداخلية للفئران

 البيض وذريتها 

125 

سرى سمير  ماجستير 167 2012
 محمد الدوري

دراسة تأثير المستخلص المائي لنبات اللهانة على 
مستويات هرمونات الدرقية االجهاد التأكسدي وعدد 

 من المعايير البيولوجية في االرانب 

261  

دراسة بيئية ونوعية لمشروع تصفية ماء الكرخ في  أحمد توفيق أحمد ماجستير 124 2012
 الطارمية 

271  

سيف طالب  ماجستير 166 2012
 جاسم

لة لعزالتقنية الجزيئية والتوصيف النزيم الاليبيز من ا
ودراسة بعض  Asparagillus nigerالمحلية للفطر 

 العوامل المؤثرة على فعاليتها

812  

محمد سليم  ماجستير 110 2012
اسماعيل 
 العيساوي

ء دراسة بعض الجوانب الوبائية والمناعية للخمج بدا
 محافظة االنبار  –المقوسات في مدينة الفلوجة 

291  

صفا احمد عبد  ماجستير 125 2012
 القادر

تأثير المستخلص الكحولي ألوراق نبات ذيل العقرب 
Heliotropium europium  وفيتامينC  في بعض

الجوانب الفسلجية والكيموحيوية لذكور الجرذان 
 المعرضة للكرب التأكسدي 

301  

زياد خلف رشيد  ماجستير 124 2012
 الجبوري

ي استخدام بعض المؤشرات الوراثية اليجاد العالقة ف
المزروعة في  Alliumبعض اصناف تابعة للجنس 

 محافظة صالح الدين 

311  

براهيم اشواق ا ماجستير 85 2012 التحري عن مؤشرات وراثية وفسلجية لتحمل  321  



 Triticum aestivumالجفاف لصنفي من الحنطة  بشير العبيدي
l. 

براء محمد  ماجستير 115 2012
 ابراهيم

لى دراسة تأثير النفط الخام وهيدروكسيد االمونيوم ع
 بعض صفات الترب ونمو نبات الشعر االبيض 

331  

ة حازم صالحهب ماجستير 85 2012  تقييم استخدام االنترلوكينات في تشخيص تسمم الدم 
 الجرثومي لدى االطفال حديثي الوالدة في تكريت 

341  

حسين  ماجستير 118 2012
 عبدالرزاق عبود

دراسة تأثير بعض المستخلصات النباتية والمضادات 
الفطرية على بعض االصابات الفطرية الجلدية 

 ك لعينات مرضية في كركو

351  

ترامادول على دراسة تأثير عقار هيدروكلوريد ال ريهام حسن ثامر ماجستير 120 2013
  الدماغ والحبل الشوكي والكبد في االرانب واجنتها

361  

زهراء عباس  ماجستير 94 2013
 عبد عيسى

تشخيص بعض مسببات التهاب المجاري البولية 
 وى البينبالطرق المزرعية والجزيئية وعالقتها بمست

 عند االطفال المرضى8 -بيضاض 

371  

سارة عمران  ماجستير 164 2013
 رشيد

ة دراسة كفاءة بول وحليب االبل والمستخلصات المائي
والكحولية لنباتي العاقول والقيصوم على نمو بعض 

انواع الفطريات الممرضة المعزولة من مرضى 
 صالح الدين  

813  

ان أحمد عيد ماجستير 126 2013
 أحمد

دراسة بيئية وتشخيصية للطحالب في مياه نهر دجلة 
 جنوب سامراء 

139 

تاثير تناول الهيدروكورتيزون على نسيج الغدة  اسراء عبد ذياب ماجستير 92 2013
 اسةالكظرية , الكبد والكلية في االرانب المحلية )در

 نسيجية شكلية(

140 

صفا صالح  ماجستير 88 2013
 سلمان

اسة التأثيرات الوراثية الخلوية والتشوهات الخلقية در
 Musلعقار الريبافارين في الفئران البيض 

musculus  

141 

زهير أحمد  ماجستير 110 2013
 محمد

 دراسة الصفات الكمية والجزيئية والفسلجية كؤشرات
م لتحليل الجفاف واعتمادها كأدلة انتخابية في تقيي

 تراكيب وراثية من الحنطة الناعمة 

142 

معالجة منبعثات مولدات الديزل بطرق فيزيائية  اسماء رعد هاشم ماجستير 97 2013
ي ودراسة تأثيراتها على بعض المتغيرات الفسلجية ف

 دم الجرذان 

143 

هشام مجيد  ماجستير 205 2013
 شالش

دراسة تصنيفية النواع عشبة الهندباء البرية 

Taraxacuml.  في مناطق من وسط وشمال العراق 
144 

الهام خليف  ماجستير 94 2013
 عذاب

اختبار كفاءة بعض المساحيق والزيوت النباتية في 
 الجنوبية حياتية ومكافحة خنفساء اللوبيا 

145 

اريج زهير  ماجستير 97 2013
عزيز 

 الصميدعي

ة عوامل تشغيلية مختلفة مؤثرة على عمل تقنية الخلي
الميكروبية الوقودية المنتجة للطاقة الكهربائية 

 المصاحبة لعملية المعالجة لمياه المجاري 

146 



ميساء ابراهيم  ماجستير 84 2013
 علي

ض اسماك عائلة االصابات الطفيلية في بع
الشبوطيات وعائلة البياج في نهر دحلة المار في 

 مدينة تكريت 

147 

فرح قحطان  ماجستير 132 2013
 يونس

 Saccharomyces boulardiiدراسة تأثير خميرة 
على بعض  Lactobacillus acidophilusوبكتريا 

المسببات المرضية البكتيرية المرافقة ألصابات 
   متكررة لدى عينة من النساء الجهاز البولي ال

148 

نور ابراهيم  ماجستير 163 2013
 حسن

دراسة تأثير بعض محنويات ثمرة الرمان في كبح 
ن ة متصلب الشرايين وتقليل التأثيرات الجانبية الناتج

في  Vincriscineاستعمال العقار المضاد للسرطان 

 االجهاض 

149 

يمان محمد  ماجستير 106 2013
شكنو  

دراسة تأثير المستخلص المائي لنبات الكينا 
وكبريتات الفاناديل في تركيز السكر وعدد من 

ن المتغيرات الفسلجية والكيموحيوية في ذكور الجرذا
 البيض المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان 

150 

عالء محمود  ماجستير 100 2013
 حديد

في  Capparidaceaeدراسة تصنيفية لعائلة الكبر 

 بعض المقاطعات متوسط العراق وشماله 

151 

محمد خطاب  ماجستير 143 2013
 عمر

دراسة بعض المتغيرات الفسلجية والكيموحيوية في 
مصل الدم والسائل المنوي لدى الرجال غير 

 الخصبين في تكريت وضواحيها 

152 

أحمد يونس  ماجستير 110 2013
 حمادي

الصناعية وتأثيرها في  دراسة بعض الملوثات
 ء الصفات التشريحية لبض االنواع النباتية في سامرا

153 

ليث عبد الكريم  ماجستير 89 2013
 جاسم

 154 بعض الجوانب الحياتية لالصابة بداء المقوسات 

دراسة فسلجية وهرمونية للعقم النسبي لعدد من  اسيل مقداد حاتم ماجستير 153 2013
 مراء النساء في سا

155 

فاطمة ثجيل  ماجستير 137 2013
 مطر

 مقارنة النسق البالزميدي لبكتريا معزولة من بيئة
 وحاالت سريرية في المستشفى 

156 

االء فاروق  ماجستير 86 2013
 سامي التكريتي

لدراسة  DNAاستخدام ثالث انواع من مؤشرات ال 

التنوع الوراثي لعدد من اصناف الحنطة المزروعة 
 في العراق 

157 

محمد عبدالرزاق  ماجستير 109 2013
 ابراهيم

 عزل وتشخيص وتوصيف بعض انواع ال
Archaea   من مياه الينابيع الحارة في حمام العليل

 بمدينة الموصل 

158 

دراسة تأثير زيت النيم على بعض المؤكسدات  زينة قاسم غريب ماجستير 153 2013
ن المعايير الفسلجية في ومضادات االكسدة وعدد م

الجرذان البيض السليمة والمعرضة لالجهاد 
 بالميالثون التأكسدي 

159 

حسين عبد  ماجستير 86 2013 عزل وتشخيص البكتريا المسببة اللتهاب ملتحمة  160 



 العين ودراسة بعض العوامل المؤثرة في االصابة  شرقي
عالء يونس  ماجستير 114 2013

 مهدي
عن فايروس ابشتاين بار في مرضى المناعة التحري 

الذاتية وفقر دم البحر المتوسط بأستخدام تقنيات 
 مناعية وجزيئية 

161 

ستولى االجهاد مفي  L-carnitineو Coa 10تأثير  سارة باسل حمود ماجستير 220 2013

التأكسدي وعدد من المتغيرات الفسلجية 
ة والمصابة والكيموحيوية في الجرذان البيض السليم

 بداء السكر المستحدث بااللوكسان 

162 

ضحى صالح  ماجستير 112 2014
 نوري

دراسة التأثير السمي الوراثي والتيراتوجيني 
في  Propamocarb Hydrochlori الفطريللمبيد

 الفئران البيض السويسرية 

163 

استبرق صالح  ماجستير 128 2014
 ابراهيم

العضوية وانتاج غازات  المعالجة الحيوية للفضالت
 الوقود من مياه الصرف الصحي في مدينة تكريت 

164 

وجدان ثامر  ماجستير 110 2014
 شطب

توزيع جينات عوامل الضراوة في بكتريا الزوائف 
 المعزولة من مصادر سريرية وبيئية الزنجارية 

165 

ين حسين أم ماجستير 100 2014
 عسكر

طرائق الفيزيائية معالجة مياه الصرف الصحي بال
 ودراسة تأثيراتها المظهرية والفسلجية والتشريحية

في نباتي الكرفس 
Apiumtraveolensl.والفجل

Raphanussativusl. 

166 

صهيب موفق  ماجستير 58 2014
 عزيز

عزل وتشخيص المسببات البكتيرية الخماج المسالك 
البولية من المرضى المصابين وغير المصابين 

 وحساسيتها للمضادات الحيوية بمرض السكري 

167 

معايير  lacto bacillus caseiتقييم تاثبر بكتريا  مروة مالك خلف ماجستير 80 2014

الدم في الجردان النامية المصابة تجريبا ببعض 
 االنواع البكتريا المرضية 

169 

ضياء خليفة  ماجستير 125 2014
 حمود

فرات دراسة بيئة  وتشخيصية للطالحب في نهر ال
 شرق مدينة الرمادي

170 

شيماء عالء  ماجستير 104 2014
 محمود

معالجة مطروحات الشركة العامة لالدوية سامراء 
 باستخدام المرشحات النضاخة 

171 

محمد حسن عبد  ماجستير 109 2014
 مهدي

تقدير كميات الغازات والمتساقطات الناتجة من 
وجة معملي الحراريات واالسمنت االبيض في الفل
 ودراسة تاثيرها على التهابات الجهاز التنفسي

172 

مروان قحطان  ماجستير 99 2014
 جاسم

التشخيص المظهري للفطريات المصاحبة لالشجار 
 العنب في محافظة صالح الدين والتشخيص الجزيئي 

173 

عثمان بابان  ماجستير 68 2014
 عبدهللا

اعتماد بعض المشؤرات البيوكيميائية المرتبطة 
بصبغة تحمل الجفاف في مزارع الكالس لتركيبين 

 الوراثيين من الحنطة 

174 

تحفيز التغاير الوراثي في التركيبين وراثيين من  نوفل نجم عبدهللا ماجستير 79 2014 175 



لصفة تحمل الجفاف tricticm aestivumlالحنطة 

 خارج الجسم الحي

ايمان شاكر  ماجستير 189 2014
 محمود

ض المركبات الهيدروكاروبنية العطرية مستويات بع
 متعددة الحلقات في نهر دجلة ضمن محافظه الدين

176 

التحري عن بعض الجينات الفراوة في عزل سريرية  سفانا احمد محمد ماجستير 116 2014
 وبيئية معزولة محليا 

177 

الشيماء محمد  ماجستير 108 2014
 جاسم

ل النساء الحواموبائية داء المقوسات الكوندية  في 
 لمدينة تكريت 

178 

نورة خضر  ماجستير 89 2015
 عبدالقادر

المسؤول عن تكوين االغشية PSIAالكشف عن الجين 

 من الحيوية في البكتريا الزوائف الزنجارية المعزوله
 جروح الحروق

179 

 تقدير الفعالية المضادة لالكسدة والتاثير السمي نصير خليل عبد ماجستير 90 2015
الخلوي المستخلص اوراق نبات الجنيبرة الخطوة 

 الخلوية السرطانية 

180 

مصطفى عادل  ماجستير 95 2015
 عبد

نس ايجاد التباين الوراثي بين التراكيب الوراثية لج
 SSRدخن الثعلب باستخدام مؤشرات ال

181 

تطفلة تاثير بعض انواع الحشرات والعنكوبوتيات الم رفل مثنى حسن ماجستير 84 2015
خارجيا على عدد من المعايير الدمية في الماعز 

 االسود في محافظة سليمانية 

182 

دراسة بعض المؤشرات الحيوية والتصنيف الوراثي  نزار شباع محمد دكتوراه 117 2015
للمقوسات الكوندية المعزولة من االمهات الالتي 

 تعرضن لالجهاض في محافظة بغداد 

183 

وج مطيع سعيدم ماجستير 77 2015 تحديد االنماط المظهرية لبعض صفات اليد في عينة  
 في محافظه صالح الدين 

184 

ت يرادراسة التاثيرات السمية الوراثية والخلوية والتغ نهى حسام حميد ماجستير 144 2015
ن الجينية والنسيجية للمعاملة بالعقارين في الفئرا

 البيض 

185 

شهد محمود  ماجستير 85 2016
صلفي  

في عينة من النساء PD6Gدراسة انتشار نقص انزيم 

 في مدينه بغداد 

186 

نور ابراهيم  ماجستير 116 2016
 صالح

ت دراسة متغيرات االبلين وعالقته بعدد من المتغيرا
الكيموحيوية والفسلجية لدى مرضى المصابين 

 بامراض الكلى 

187 

سندس مجيد  ماجستير 142 2016
 حمزة

PHYSIOLOGY AND LUMMUNOLOGICAL 
STUDY OF SOME INFORTIL WOMEN IN 

KALARANAITS SUBURBS 

188 

هيام جمال  ماجستير 172 2016
 ابراهيم

تقييم مخاطر مياه الصرف الصحي غير المعالجة في 
 جدةواحة خاصة وتاثيرها على التربة والنباتات المتوا

 في المنطقة 

189 

ستخدام بعض الصبغات المختبرية في تشخيص دور ا علي محمد عبد ماجستير 105 2016 190 



الجياريديا المبيليا في حالة العالج في الزجاج 
باستخدام المستخلصات المائية والكحولية لبذور الحية 

 السوداء والخرنوب 

شيالن صالح  ماجستير 243 2016
 عبدهللا

تقييم خطورة الخمج بصمات االبشتات والمضخمة 
 صابات بسرطان الثدي للخاليا عند النساء الم

191 

منال ضياء  ماجستير 83 2016
 محمد

ض تحليل بعض الزيوت النباتية الطيارة والثابتة لبع
المستخلصات النباتية ودراسة تاثيرها في خنفساء 

 الطحين الحمراء

192 

ذوالفقار احمد  ماجستير 104 2016
 خضير

دراسة تشخيصية وبائية لطفيلي 
BLASTOCYSTISHOMINIS مدينة سامراءفي 

193 

خالد خيرالدين  ماجستير 134 2016
 خالد

لى دراسة بيئية وبكتروبولوجية لنهر الوند وتاثيره ع
 نهر ديالى 

194 

نور عدنان  ماجستير 87 2016
 عبدهللا

ات تاثير التلغيم ببكتريا في الصفات النمو والهرمون
 النباتية لمحصول الذره الصفراء 

195 

يد جعفر در ماجستير 90 2016
 طعمة

وعدد من HEPCIDINدراسة تراكيز هرمون 

المتغيرات الفسلجية لدى مرضى داء السكري النوع 
 الثاني في مدينة بلد 

196 

فكري سلمان  دكتوراه 108 2016
 احمد

EFFECTS OF BIOTICS 
SUPPLEMENTATION ON SOME HEALTH 

PARAMETERS AMONG IRAQI OBESE 
WOMEN   

197 

شذى ناصح  ماجستير 131 2016
 توفيق

لى مستويات ع L-CARNITINE ,L-AGININEتاثير 

الدومبامين وعدد من المتغيرات الفسيولوجية 
 والكيموحيوية لدى الرياضين في كركوك 

198 

عائشة سعدون  ماجستير 96 2016
 جاسم

تاثير مستوى سكر الفركتوز والمستضد الخاص 
المنخفض على حيوية النطف لدى PSAباابروتينات 

 الخصوبة في بعقوبة 

199 

راشد خميس  دكتوراه 120 2016
 شعبان

دراسة مظهرية ونسيجية لتاثير بعض العقاقير 
المستخدمة لخفض وزن الجسم وعالجها بمستخلص 

اوراق زيت بذور العنب وكبد الجرذان الحوامل 
 واجتثاثها 

200 

ة ريقق الفضة النانوية المصنعة بالطتحديد فعالية دقائ شهد معاذ توفيق ماجستير 165 2016
الحضراء ضد البكتريا متعددة المقاومة للعقار 

 والمعزولة من االطفال المصابيين باالسهال دون سن
 الخامسة 

201 

مهند حسن  دكتوراه 258 2016
 محمود

 LIPOIACID ,L-CARNITINEمقارنة تاثير حامض 
في بعض المعايير الفسلجية والمناعية في ذكور 

  رانب المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكساناال

202 

محمد نوفل  دكتوراه 166 2016 مقارنة تاثير حليب النوق وزيت الزيتون مع خالت  203 



الخارصين في عالج االضرار النسيجية المحدثة في  مصطفى
 بعض المضاد الجردان المعاملة بالكحول 

سيف طالب  دكتوراه 208 2016
 جاسم

 د من المضادات الفطرية وجزيئات النانويةتاثير عد
)الفضة اوكسيد الليثيوم ( وامراض المبيضات 

 البيضاء 

204 

بشار طارق  دكتوراه 149 2016
 اسماعيل

دراسة بيئية وتشخيصية للطالحب في ثالثة مشاريع 
لمياه الشرب ينبوعية المصدر في محافظة والسيطرة 

ام بعض على نمو الطحاب المعزولة منها باستخد
 المستخلصات النباتية 

205 

هاجر فالح  ماجستير 80 2016
 هيشان

تقييم التاثير السمي والفعالية المضادة للتاكسد 
للمستخلص الخاص الوراق النباتات في خطين من 

 خطوط الخاليا السرطانية 

206 

نادية يوحنا  ماجستير 97 2016
 ابراهيم

ان دراسة نسيجية مرضية وبائية لمرضى السرط
 المبيض في محافظات العراق 

207 

ابراهيم  دكتوراه 102 2016
عبدالرحمن 

 لطيف

تحديد بعض جينات فراوة لبكتريا المعزولة من 
نة مرضى المصابين بااللتهاب المسالك البولية في مدي

 اربيل 

208 

محمد طالب  ماجستير 113 2016
 توفيق

عزل وتشخيص البكتريا الهوائية الملوثة لردهات 
 مستشفى كركوك العام وتاثير بعض المطهرات عليها 

209 

اسودة محمد  دكتوراه 135 2016
 نوري

دراسة التاثير المثبط لسم االفعى ضد عوامل فوعة 
 المبيضات 

210 

سهاد ابراهيم  دكتوراه 286 2016
 مصطفى

 بعض تاثيرات النسيجية المرضية والتشوهات الخلقية
االعضاء في الفئران  لمستخلص جل االلوفيرا لبعض

 البيض ونسلها 

211 

زينب خليل  ماجستير 161 2016
 ابراهيم

دراسة تصنيفية مقارنة مراتب جنس الخشخاش لعائلة 
 الخشخاشيىة في دهوك 

212 

نداء وسمي  ماجستير 104 2016
 شهاب

ل مع التهاب بين االطفا 6-تقييم االنتروليوكسين 

 السيل البولي في دهوك 

213 

بسام عبدالحكيم  ماجستير 89 2016
 وهيب

تاثير االموكسلين حمض الكالفولينك والباراسيتول 
 الكافيين على كبد وكلية ذكور الفئران 

214 

زينب خورشيد  ماجستير 193 2017
 رشيد

 ينةدراسة انتشار فغيات االبواغ في النازحيين الى مد
ة كركوك ودراسة التاثيرات السمية الوراثية والخلوي

تيداتوجينية لعقار في سيطرة عليه في الفئران وال
 البيضاء المختبرية 

215 

نادية اسماعيل  ماجستير 130 2017
 مصطفى

دراسة تاثير داء السكر النوع الثاني في تراكيز 
هرموني االريسين واالنسولين وعدد من المتغيرات 

 الكيموحيوية في المرضى المصابين في دهوك 

216 

عثمان عباس  ماجستير 109 2017
 عبدهللا

دراسة تاثير هرموني االديبونكتين والرستين وبعض  
الهرمونات االخرى مع عدد من مضادات االكسدة 

217 



 لدى الرجال المصابين بانخفاض الخصوبة 

 دراسة عوامل الفراوة النواع بكتريا الكليبسيال   سعد حميد عبود ماجستير 169 2017
 تلفة المعزولة من عينات سريرة مخ

218 

احمد ابراهيم  ماجستير 100 2017
 عبدهللا

معالجة مياه الفضالت المطروحة باستخدام اربعه 
 انواع من الطحالب 

219 

تقييم دور هرمون اللبتين وبعض المتغيرات  سراج احمد خليل ماجستير 88 2017
الكيموحيوية في المصابين بانواع مختلفة من 

 السرطان في كركوك 

220 

لبنى عبدالجبار  ماجستير 115 2017
 ياسين

دراسة بعض المتغيرات الفسلجية والكيموحيوية لدى 
مرضى العجز الكلوي  المزمن المصاحب للغسيل 

 الكلوي 

221 

تميم سليمان  ماجستير 75 2017
 محمد

 222 تلوث جوانب الطرق بمجموعة من العناصر الثقيلة 

محمد سامي  ماجستير 142 2017
 فرحان

لية التثبيطية لمستخلصات قشور الرمان على الفعا
 بعض الخمائر والبكتريا الممرضة 

223 

سجى جمال  ماجستير 135 2017
 نعمان

 تقدير الفعالية التثبيطية للمتايضات الفطرية ضد
بعض انواع البكتريا والفطريات المعزولة من  

 اخماج الفم

224 

سنحاريب وجدي  ماجستير 126 2017
 صبيح

 عض العالمات الكيموحيوية اليض العظام لدىتقييم ب
مرضى المصابين بداء السكري النوع الثاني في 

 صالح الدين 

225 

عاصف حسن  ماجستير 123 2017
 عبدالرزاق

ن متقييم بعض التغيرات المناعية والفسلجية الناتجة 
 حقن بكتريا المعفة بمستخلص نبات الكبار

226 

 اسماء عدنان ماجستير 127 2017
 مرعي

التحليل الوراثي لعدد من اصناف الزيتون في 
 محافظه صالح الدين باستخدام مؤشرات الدنا

227 

اخالص  دبلوم 92 2017
عبدالوهاب 

 معروف

ء تقييم دور الفولستاتين وبعض الهرمونات لدى النسا
المصابات بمتالزمة تكييس المبايض المتعددة في 

 مدينة بغداد

228 

 تجةالتاثيرات الفسلجية والكيموحيوية والنسيجية النا سندس وليد خالد ماجستير 127 2017
من استخدام مادتين الثايموكيونين والكورستين 
تين بالومقارنتها مع تاثير العقار السيالتين واالوكزالو

 في الجرذان المستحدثة المسرطنة

229 

 ياهلدقيقة في معالجة مالغدد الحيوية لبعض الطحالب ا مهند حمد صالح ماجستير 134 2017
 الفضالت وانتاج الوقود الحيوي 

230 

عبدالرزاق محمد  ماجستير 154 2017
 محمود

 تاثير لالورمة الكيسية البشرية في متالزمة المعي
 التهيجي لدى المراجعين في مستشفيات في  كركوك 

231 

مصطفى صايل  ماجستير 83 2017
 مياح

رقية لدى المرضى متابعة مستوى هرمونات الغدد الد
 الفشل الكلوي المزمن المعالجين بالديلزة

232 

سابين خضر  ماجستير 74 2017 دراسة بيئية وتشخيصية للطالحب في مشروع في  233 



 العلم صالح

سرى سمير  دكتوراه 129 2017
 محمد

دراسة بعض التغيرات الفسلجية والكيموحيوية في 
المبايض اناث االرانب المحلية الطبيعية ومزالة 

 العاملة من مثبطات االرومايتزو في فول  الصويا

234 

دراسة مصلية دمية وكيموحيوية في المرضى  علي ناظم احمد ماجستير 93 2017
 في كركوك Bالمصابين بالتهاب الكبدالفيروسي نمط

235 

دراسة مسحية وتشخيصية مقارنة لمرضى التيفوئيد  خلود اياد مجيد ماجستير 120 2017
 المرضى الوافدينعن 

236 

سارا قحطان  ماجستير 200 2017
 سليمان

التشخيص المظهري والجزيئي لبعض الفطريات 
البازيدية الكبيرة المعزولة من شمال العراق 

 ومحتواها الفعال 

237 

ماجدة نوري  دكتوراه 193 2017
 ابراهيم

دي التغيرات النسيجية المستحدثة بمادة كلوتامات احا
على نمو العين وتكوينها في الفئران الصوديوم  

 البيض 

238 

دراسة بكترولوجية اللتهاب الجروح والحروق  لينا قيس ابراهيم دكتوراه 160 2017
المسالك البولية وعالقتها بمستويات بعض 

 السايوكاينات والهرمونات الجنسية 

239 

شلير علي  دكتوراه 214 2017
 خورشيد

جة منتكتميز واسعة الطيف الالوبائية الجزيئية للببتاال
ات من بكتريا الشيريكية القولونية في النساء المصاب

 بالتهاب المسالك االبولية في كركوك 

240 

 ضادتاثير الغذاء الملكي في ازالة سمية الوراثية للم يزن علي طه ماجستير 86 2017
 الحيوي فيوماجلين في الفئران البيض

241 

اصر فائزة ن دكتوراه 243 2017
 طعمة

دراسة امكانية حدوث تشوهات المظهرية والنسيجية 
في بعض انسجة الفئران البيض واجنتها بفعل عقار 

المتفورمين ودور حامض الفوليك في الوقاية من 
 االضرار

242 

فاطمة ثحيل  دكتوراه 204 2017
 مطر

تقييم دور البوابية في الحث على التهاب المعدة 
 والقرحة وسرطان المعدة

243 

عزل وتشخيص البكتريا السالبة لصبغة كرام من  ايمن محمد خليل ماجستير 75 2017
اصابات مختلفة وتحديد بعض العوامل المسببة 

 لمقاومتها لمضادات الحيوية 

244 

رحاب سلمان  ماجستير 145 2017
 كردي

تحديد الفعالية التثبيطية لبعض المستخلصات 
ية المكورات العنقود االحيائية تجاه انواع البكتريا

ن المتعددة المقاومه للمضادات الحيوية والمعزولة م
 مصادر اخمادج مختلفة

245 

ة دراسة بعض المتغيرات النسيجية والفسلجية للمشيمي شهد طارق حمد ماجستير 78 2017
والحبل السري للنساء مابعد الوالدة والنساء 

 المجهضات 

246 

ريام فارس  دكتوراه 146 2017 التحضير الحيوي لجزيئات الفضة النانوية وتحديد  247 



الحص تاثيراها التثبيطي في بغض عزالت البكتريا  
 المرضية

يوسف نزال  ماجستير 70 2017
 هوسي

اع دراسة تاثير التلوث بالعناصر الثقيلة في بعض انو
 الترب في تكريت 

248 

نبراس سرحان  ماجستير 82 2017
 خضير

اثير عقاري االندوميثاسين التحري  الجزيئي لت
والكلوكوز امين والتاثير الوقائي لزيت ثمرة عين 

الجمل في بعض الجينات الخصوبة في ذكور جرذان 
 البيض 

249 

مروة غازي  دبلوم 102 2017
 رفعت

دراسة العالقات بين مستوى المستضد البروستاتي 
النوعي والهرموني وهرمون المضاد الموالرين مع 

س سدي في النساء المصابات بمتالزمة تكيالجهد التاك
 المبايض في كركوك وضواحيها 

250 

 العالقة بين االيرثويوتين والسيرولوبالزمين وعدد انسام حسين علي ماجستير 143 2017
من المتغيرات الفسلجية والكيموحيوية في مرضى 

 العجز الكلوي وفقر الدم نقص الحديد الثالسيميا 

251 

تيرماجس 143 2017 ازهار ابراهيم  
 هندي

عزل وتشخيص الطفيليات والبكتريا الهوائية في 
بعض انواع االسماك المصادرة من نهر دجلة في 

 بغداد

252 

التحري عن بعض االصابات الطفيلية والبكتريا في  ندى وليد حمود ماجستير 141 2017
 بعض انواع االسماك نهر دجلة في بغداد

253 

اه طالل احمدرف ماجستير 117 2017 دراسة فيزيائية وكيميائية وبايلوجية للمطروحات  
السائلة الناتجة من وانتاج واستالم المنتجات 

 الصيدالنية في معمل ادوية سامراء

254 

شيماء منشد  ماجستير 194 2017
 مرشد

استخدام تقنية مؤشرات التضاعف العشوائي متعدد 
اليئية االشكال للمقارنة بين العزالت السريرية و

 لجراثيم االشريكيا القولونية 

255 

دراسة مصلية النتشار التهاب الكبد الفيروسي نمط  محمد خالد محمد ماجستير 77 2017
ب و ج بين مرضى الفشل الكلوي المزمن 

 الخاضعين للدبالة الدموية في الموصل 

256 

سلمى زهير  ماجستير 117 2017
 عبدهللا

لبذور السماق في كبد التاثير النسيجي والجزيئي 
 وكلى الفئران البيض 

257 

هالل محمود   ماجستير 162 2017
 هايس

دراسة بيئية وجزيئية لتشخيص بعض اجناس البكتريا 
 في نهر دجلة وضفافها

258 

ة وميتقييم نوعية مياه دجلة باستخدام التجمعات الدايت شيماء فاتح علي دكتوراه 181 2017
 ت مابين العزيزية والكو

259 

االء عبدالجبار  ماجستير 118 2017
 جميل

ة تاثير بعض النباتات الطبية على البكتريا المقاوم
للمضادات الحياتية المعزولة من حاالت االسهال 
والتهاب المجاري البولية عند االطفال دون سن 

 الخامسة في تكريت

260 



ون ية لمستخلصات اوراق الزيتتحديد الفعالية التثبيط اكثم حميد جاسم ماجستير 129 2017
 على الخمائر والبكتريا المرضية

261 

صبا ضامن  ماجستير 105 2017
 شاكر

مقارنة فسلجية وكيموحيوية لعدد من مضادات 
االكسدة  وبعض المتغيرات االخرى لدى النساء 

 الحوامل 

262 

فاطمة مصطفى  ماجستير 93 2017
 علي

 وبعض المتغيراتAدراسة تركيب فيتامين 

الكيموحيوية في المرضى المصابين بمتالزمة 
 القولون العصبي 

263 

مكارم مصطفى  ماجستير 162 2017
 كمال

 التاثيرات الفسلجية الناتجة من تناول عقار اوكسي
 تتراسيكين على بعض االعضاء الحشوية لالرانب 

264 

سارة رياض  ماجستير 104 2017
 علي

 ة الهضمية فيدراسة نسيجية مقارنة للغدد في القنا
نوعين من الطيور اكالت الحبوب واكالت اللحوم 

 باشق العصافير

265 

محمد غضبان  دكتوراه 109 2017
 فرحان

معالجة مياه عدد من االبار في مدينة كركوك 
باستخدام تقنية المجال الكهرومغناطيسي واستخدام 

 ري النباتات الذرة البيضاء 

266 

 وسام ابراهيم ماجستير 89 2017
 اللطيف

دراسة التاثير التثبيطي لمستخلصات الزنجبيل  ضد 
 تاثير السما الوراثي لغقار الفئران البيض 

267 

الكشف عن سالالت المشوكة الحبيبيية باستخدام  سالم جمعة حماد دكتوراه 179 2017
 المعايير المظهرية والطرائق الجزيئية  

268 

اياد اسماعيل  ماجستير 102 2018
 كاظم

ي فلة اثيرات البيئية والفسلجية لبعض العناصر الثقيالت
 االشخاص العاملين بمهن مختلفة في بلد ودجيل

269 

اسماعيل خليل  ماجستير 112 2018
 ابراهيم

 شايمقارنة بين تاثير االدوية المخلبية للحديد في ال
االخضر والرمان في فرط الحديد المستحدث في 

 ذكور االرانب المحلية  

270 

1820 براق حكمت  ماجستير 63 
 علوان

ة المعايير الكيموحيوية لالشخاص المصابين بالحساسي
 الجلدية ومقارنتهم باالشخاص العاديين

271 

دراسة مقارنة للصفات المظهرية والتشريحية  حسام نافع شاكر ماجستير 136 2018
والكيميائية لبعض اصناف الزيتون المستزرعة في 

 ل العراقبعض مناطق وسط و شما

272 

جرو غازي  ماجستير 116 2018
 عبدالرحمن

تاثير هرمونات الفرلين واالديبونكتين وبعض 
المتغيرات الكيموحيوية على مرضى السكر النوع 

 الثاني

273 

دراسة مقارنة باستخدام التصنيف المظهري  رغد زياد سلمان ماجستير 129 2018
من التشريحي والكيميائي في تشخيص ثالث انواع 

 العائلة المظلية 

274 

ايفان عبدالرحمن  ماجستير 178 2018
 حمزة

دراسة مظهرية وتشريحية لجنسي االس 
طى واليوكالبتوس من العائلة االسية في المناطق الوس

 في العراق 

275 



 

ثريا كاظم  ماجستير 85 2018
 اسماعيل

الفعالية المايكروبية لبعض المستخلصات النباتية 
االكتام عللى بكتريا المكورات ومضادات البيت

 العنقودية المعزولة من اخماج الدمامل

276 

ايمان حبيب  ماجستير 106 2018
 اصليل

دراسة نسيجية لصورة الدم وبعض المعايير الفسلجية 
 للمصابين بالعجز الكلوي

277 

بمستويات االجسام المضادة  6-عالقة التترلوكت االء قادر محمد ماجستير 89 2018

نوعية اللوبيات البولية في المرضى المصابين ال
 بخمج اللولبيات البوابية المعدي في كركوك 

278 

مخلد صباح  ماجستير 108 2018
 خلف

عزل وتشخيص الفطريات من الحبوب والمكسرات 
والفواكه المجففة واستخالص ودراسة تاثير 

 المستخلصات النباتية في ازالة التاثير السمي 

279 

محمد خطاب  ماجستير 114 2018
 عمر

التحليل الجزيئي لدنا الكلوروبالست لبعض اصناف 
 النخيل العراقي

280 

زهير فاروق  ماجستير 125 2018
 احمد

تققيم كفاءة اربع محطات لتصفية مياه الشرب في 
 صالح الدين

281 

بين الفا  1عالقة بكتريا بسابتوكاين االنترلوكين  ايمن اصف احمد ماجستير 58 2018

النساء الحوامل المراجعات لمستشفى ازادي التعليمي 
 في مدينة كركوك 

282 


