
عنـــــــــــــــــــــوان   اسم التدریسي  ت
  السمنار

  

  تاثیر المغنیسسوم النانوي والنتروجین في نمو نبات الباقالء   استاذ عبد األمیر علي یاسین طاهر الحارس.د  ١
  تاثیر الكالسیوم النانوي ونوع التربه في نمو نبات الجزر      
    استاذ فؤاد منحر علكم محمد حذافة.د  ٢
        

   الدیوانیة مدینة في الجاموس على المتطفل للقراد تصنیفیة  دراسة     الزائدة

  

  وبي لمواد البناء تجاه الفطریاتدراسة قدرة الجذب المیكر استاذ  ماجد كاظم عبود جسام الشبلي.د  ٤
   استاذ  حسین خضیر عبیس سلمان المیالي.د  ٥
 عزل وتشخیص افراد العائلة المعویة من میاه نھر الدیوانیة ومقاومتھا للمضادات الحیویة -١  استاذ  ازهار نوري حسین طالل الموسوي. د  ٦

  
   الدمویة في مدینة الدیوانیةعزل وتشخیص البكتریا الموجبة لصبغة غرام من اجھزة الدیلزة      

  عزل وتشخیص البكتریا المستوطنة من الجلد  استاذ دینا محمد رؤوف ابراهیم  الخفاف. د  ٧
  عزل وتشخیص البكتریا من االغشیة المخاطیة للمجاري التنفسیة      
   استاذ مساعد رائد كاظم عبد عبود االسدي. د  ٨
 Conocarpusالكاربس، شجرة وسیقان وسویقات الوراق تشریحیة دراسة ساعداستاذ م سهیلة حسین باجي سبع الالمي.د  ٩

lancifolius   L. الدیوانیة في 
  

 في Zizyphus  spina - christi  السدر الوراق وتشریحیة مظھریة دراسة      
  الدیوانیة

 Staphylococcus جرثومة لعزالت مقارنة ووبائیة فسلجیة دراسة -١ استاذ مساعد السید علي عبد رحیم حمود الناشئ  ١٠
spp وبیئیة سریریة حاالت من المعزولة.  

٢- . 

  
 اخماج مقاومة فب والشیح البنزیر نباتي لمستخلصات الحیوي التاثیر      



  البكتیریة الجلد
 العراق/ ة التحري عن بعض أنواع الطحالب في مزارع الرز في ناحیة الشامی استاذ مساعد حیدر عبد الواحد مالك مهدي الغانمي. د  ١١

    
 التحري عن بعض أنواع الطحالب في بعض االبار المنتشرة في محافظة الدیوانیة      

  
  البیض الجرذان ذكور في والكلیتین الكبد أنسجة على الكادمیوم كلورید تأثیر استاذ مساعد هناء عنایة ماهود حسین الربیعي. د  ١٢
  البیض الجرذان ذكور في الفسلجیة المعاییر وبعض الدم صورة على الكادمیوم كلورید تأثیر      

  تاثیر مبید الحشري على بعض التغیرات الدمیة في الجرذان استاذ مساعد احمد جاسم حسن طعین النائلي.د  ١٣
  تأثیر عدد الریات على صفات النمو لنبات الحنطه استاذ مساعد ظافر عبد  الكاظم  محمد حسن الطویل. د  ١٤
  انوي على بعض الصفات الخضریه لنبات زهره الشمستأثیر السماد الن      

  
دراسة تاثیر مستخلص نبات المورنجا على وظیفة الكبد في الجرذان المعرضة لكرب  استاذ مساعد حسین عباس سلمان بادي الحمیداوي. د  ١٥

  التاكسدي بواسطة بیروكسید الھیدروجین
 بحث  .   المبایض بتكیس المصابات النساء في الفسلجیة المعاییر وبعضD   فیتامین مستوى دراسة استاذ مساعد أسیل نجاح صبر علي الخفاجي. د  ١٦

     الصباحي

  

  المسائي بحث . المبایض بتكیس المصابات النساء في الكبد أنزیمات وبعض الدھون صورة دراسة -      

  الدیوانیة محافظة في الشرایین لمرضى یموحیویةالك المتغیرات بعض دراسة استاذ مساعد وجدان مطرود كاظم حمزة العزاوي. د  ١٧
  الدیوانیة محافظة في الكلوي العجز لمرضى الكیموحیویة المتغیرات بعض دراسة      

 للمرضى الفم بطانة من  المجھریة االحیاء بعض وتشخیص عزل : الصباحي البحث عنوان استاذ مساعد ابتسام ثامر جعاز مزعل الحمیداوي.د  ١٨
 السائد على السیطرة في الحیاتیة المضادات من عدد وتاثیر االول النوع لسكريبا المصابین

   .منھا
 

 النوع بالسكري المصابین الظافر الملوثة المجھریة لالحیاء دراسة : المسائي البحث عنوان      



  .منھا السائد تثبیط في الحنظل لنبات والكحولیة  المائیة المستخلصات وقدرة  االول

دراسة التغیرات الوراثیة  لدى االشخاص العاملین في محطات  - استاذ مساعد ت عبد الحمزة هادي خشان الشبانيفرا. د  ١٩
  تعبئة الوقود  

اكھة باستخدام االشعة غیر استحداث الطفرات في ذبابة الف      
  المؤینة

  بكترولوجیة لبكتریا الكلبسال المسببة لاللتهابات الرئویة دراسة  استاذ مساعد أحالم علي صخي معیدي الغالبي. د  ٢٠
  دراسة جزیئیة لبعض عوامل الضراوة التي تنتجها بعض البكتریا السالبة لصبغة كرام      

   استاذ مساعد  البوجاسمحسین علیوي حسن موسى. د  ٢١
  ي میاه الصرف الصحي في بعض مستشفیات محافظة الدیوانیةدراسة التلوث الطفیلي ف استاذ مساعد أخالص عباس مرهون عیسى الزبیدي. د  ٢٢
   استاذ مساعد خالد ثامر مطر جابر الشیباني. د  ٢٣
   داء الموسات لدى االطفال حدیثي الوالدة– استاذ مساعد عاصفة مطرود یاسین غالي المیاحي. د  ٢٤
  دراسة مقارنة االصابة بالطفیلیات لدى الدجاج المحلي واالجنبي        

    الملوثة لمیاه الشربProteus  دراسة لبعض عوامل الضراوة لبكتریا  - استاذ مساعد مثال كریم عباس هولة الحسیني . د  ٢٥
  دراسة اللتهابات االذن الوسطى لدى االشخاص المتعاطین للستیرویدات      

  )ع البكتریا المرضیةلقدرة التثبیطیة للنعناع  على بعض أنواا مدرس رنا صالح جبار عباس الطویل. د  ٢٦
        

 لتقییم Biological water Quality Index (BWQI )دلیل نوعیة الماء البیولوجي استخدام  مدرس   علي عبید شعواط علي الحمداوي.د  ٢٧
 حالة التلوث في میاه نھر الدیوانیة 

  

 یة میاه نھر الدغارة   نوعلتقییم Generic Diatom Index (GDI) دلیل الدایتومات العام استخدام       

  



المستخلص المائي للزنجبیل في تخفیف القرحة المعدیة المستحدثة بالبراسیتیمول في  مدرس  جمیل كریم والي حمزة العمري.د  ٢٨
  الجرذان البیض

  لدیوانیةا مدینة في الكرسوع طائر على المتطفلة الخیطیة الدیدان وتشخیص عزل مدرس  حسام سعید عبد الحسین العارضي .د  ٢٩

 المعاملة الجرذان اناث في التناسلیة تالھرمونا بعض صورة دراسة مدرس   ایناس محمد مجهول الخزاعي .د  ٣٠
  السوس عرق بمستخلص

  القدیم الدیوانیة ماء مشروع كفاءة دراسة مدرس   دنیا باهل جدعان صالل الغانمي.د  ٣١

 -  الدیوانیة محافظة من مختلفة لمناطق لةاالسا میاه في الثقیلة العناصر بعض تركیز دراسة      
  العراق

  مدرس  محمد صالح مهدي جاسم الیعقوبي.د  ٣٢  دراسة مظھریة. فراشة اوراق السدر * 
  المقاومة الحیویة لفراشة اوراق السدر في مدینة الدیوانیة* 

ت الزیتون على حیویة الروؤیسات االولیھ  لطفیلي المشوكة الحبیبیة في تاثیر المستخلص المائي ألوراق نبا مدرس    سعدیة عزیز عنة عبود الجبوري.د  ٣٣
  الزجاج

        

  البروستات سرطان خالیا خط نمو في الزعفران مستخلص تأثیر دراسة  مدرس   عباس العامري أسیل رحیم مردان.د  ٣٤

  السرطانیة الخالیا خطوط بعض نمو  تثبیط في السوس عرق نبات جذور مستخلص دور      

    مدرس   علي نوري فجر عبد اهللا المحنة. د  ٣٥

    مدرس   اآلنسة وجدان نادر عودة  وناي الركابي  ٣٦

  
درس    عبد الشبانيالسیدة مروة سامي علوان  ٣٨ م

  مساعد
  التحري عن الطفیلیات الداخلیة في دجاج الماء

درس    خنیاب االبراهیميلقادرالسیدة لبنى عبد ا  ٣٩ م
  مساعد

   في براز القططtoxoplasmaلتحري عن طفیلي ا

درس   السیدة زهرة كلیب مهدي دین الخزعلي  ٤٠ م
  مساعد

  مختلفة زرعیة اوساط باستخدام  النمو على المحلیة الطحالب انواع  بعض استجابة مدى تقییم

درس   السیدة عبیر سامي كاظم  مفتن العارضي  ٤١ م
  عدمسا

 االسواق في الورقیة المحاصیل بعض ألوراق المصاحبة الفطریات وتشخیص عزل دراسة
  .المحلیة



 

  . الزیتیة البذور لبعض المرافقة الفطریات وتشخیص عزل دراسة      
االنــسة هنــد عبــد الزهــرة عبــد الكــاظم  متعــب   ٤٢

  الشباني
درس  م

  مساعد
 المعزولة من االنسان في محافظة Echinococus granulosusدراسة وبائیة لطفیلي المشوكة الحبیبیة 

  القادسیة

درس    شناوة الصلیخيالسیدة هیفاء مطر جواد  ٤٣ م
  مساعد

ات  رب المزروعة بنب ي الت دة ف ة المتواج ضر المزرق ب الخ ة للطحال دراسة نوعی
  الجت في ناحیة الشافعیة

  المجاري التھاب حاالت من المعزولة  Escherichia coli  بكتریا على لحیاتیةا المضادات بعض تأثیر  مدرس   السیدة هدف مهدي كاظم العابدي   ٤٤
  .الدیوانیة مدینة في النساء لدى البولیة

  
 مدینة في باإلسھال المصابین االطفال من المعزولة Escherichia coli  بكتریا ضراوة عوامل دراسة      

  الدیوانیة
  

   مدرس  لديالسید وسام عبدان واوي عبد اهللا الخا  ٤٥

      

      


