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Research Title 

 اسم المجلة
Journal 
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 السنة
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 الصفحة
Page 

1 
الفولتارٌن على الخصوبة فً ذكور دراسة تأثٌر عقار 

 خنازٌر غٌنٌا
 –مجلة القادسٌة 
77  -70 2006 3 11 للعلوم الصرفة  

2 
تأثٌر تراكٌز مختلفة من خالت الرصاص على كلى 

 خنازٌر غٌنٌا
 –مجلة القادسٌة 
134 -121 2005 2 10 للعلوم الصرفة  

3 
دراسة تأثٌر مادة فلورٌد الصودٌوم على بعض معاٌٌر 

 الدم الفسلجٌة والكلى والكبد فً خنازٌر غٌنٌا
 –مجلة القادسٌة 
84  -79 2008 2 13 للعلوم الصرفة  

4 

كمضاد  A (β-Carotene)دراسة تـأثـٌر فٌتامـٌـن 
لألكسدة على بعض معاٌٌر خالٌا الدم البٌض 

ونسٌج الرنتٌن فً ذكور  والبروتٌنات الدهنٌة
 الجرذان المعرضة لإلجهاد التأكسدي

 –مجلة القادسٌة 
24  -7 2009 2 14 للعلوم الصرفة  

5 
 –مجلة القادسٌة  دراسة وصفٌة وتركٌبٌة لكلى خنازٌر غٌنٌا

142  -135 2006 2 11 للعلوم الصرفة  

6 
 Thaimthoxamدراسة تأثٌر المبٌد الحشري 

الفسلجٌة للجهاز التناسلً لذكور على بعض الجوانب 
 الفئران

 16 2011 4 2 مجلة علوم ذي قار 

7 
تأثٌر المعاملة بنترات الٌورانٌل على بعض وظائف 

الكلى وبعض المعاٌٌر الكٌموحٌوٌة فً ذكور الجرذان 
 البٌض

مجلة جامعة الكوفة 
  2013 1 5 لعلوم الحٌاة

8 
تأثٌر بنزوات الصودٌوم فً مستوى الهرمون المحفز 

ثٌروكسٌن فً ذكور الللدرقٌة ومستوى هرمون 
 الجرذان األلبٌنو البالغة

مجلة جامعة كربالء 
299  -295 2015 1 13 العلمٌة  

9 
تأثٌر بنزوات الصودٌوم فً مستوٌات بعض المعاٌٌر 

 الكٌموحٌوٌة فً ذكور الجرذان األلبٌنو البالغة
جامعة كربالء  مجلة

 206-300 2015 1 13 العلمٌة

10 

Comparison between manual 
procedure and automated for 
determinant of WBCs and PCV in 
maternity and labor hospital in 
Karbala city 

Journal of 
Contemporary 

Medical 
Sciences 

2 7 2016 95-93 
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 كلٌة الطب

2016 

 Study causes of إلقاء بحث 2
repeated abortion in 
pregnant women in 
karbala city 

مؤتمر العلوم الطبٌة 
 األساسٌة

 -جامعة كربالء
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