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 التدريس الجامعي .نياً : ثا 

 الى -من الفترة   الجامعة (المعهد / الكلية)  الجهة ت

 لحد االن -1990 جامعة بغداد كلية العلوم -قسم التقنيات اإلحيائية  1

2    

3    

4    

 

 :التي أشرف عليها) الرسائل  ،االطاريح  (اً : ثالث 

 السنــة مـــالقس الماجستير ةرسال اسم ت

1 
 

باستعمال  Aspergillus nigerإنتاج حامض الكلوكونيك من الخاليا المقيدة للعفن 
 المفاعل الحيوي.

 2000 التقنيات االحيائية

دراسة صفات إنزيم الدكسترانيزالمنتج من االكتينومايسيتات بوساطة تخمرات الحالة  2
 الصلبة .

 2001 التقنيات االحيائية

المنتجة للمواد  .Pseudomonas sp تريا           دراسة وراثية وكيموحيوية لبك 3
 ) .Biosurfactantsالمستحلبة (

 2001 التقنيات االحيائية

المعزولة  .Bacillus spإنتاج الباستراسين بوساطة الخاليا الحرة والمقيدة لبكتريا  4
 .ًمحليا

 2001 التقنيات االحيائية

من عزلة محلية من الخميرة كاالكتوسيديز المنتج  –تنقيه وتوصيف بيتا  5
Kluyvermyces marrinnus. 

 2001 التقنيات االحيائية

 Micrococcusدراسة كيموحيوية إلنزيم الكتاليز المنتج من البكتريا المتحملة للملوحة  6
sp.. 

 2002 التقنيات االحيائية

 2003 حيائيةالتقنيات اال من مصادر مختلفة . Lytic enzyme عزل وتوصيف األنزيم الحال  7

دراسة كيموحيوية ألنزيم الاليسوستافين المنتج من عزلة محلية لبكتريا المكورات  8
 ..Staphylococcus spالعنقودية 

 2003 التقنيات االحيائية

كاالكتوسيديز المنتج من فطريات الفة الحرارة العالية بطريقة -توصيف إنزيم بيتا 9
 تخمرات الحالة الصلبة .

 2003 الحيائيةالتقنيات ا

 2003 التقنيات االحيائية .Pseudomonas aeruginosaصفات إنزيم البروتييز القاعدي المنتج من بكتريا  10

المنتج من بكتيريا  Alcoholdehydrogenase      دراسة كيموحيوية النزيم 11
Pseudomonas sp. .المستهلكة للمركبات الهيدروكاربونية 

 2003 التقنيات االحيائية
 

 2004 التقنيات االحيائية . ًالمعزولة محليا Candida albicansدراسة البروتييز االسبارتيلي من خميرة  12

 2004 التقنيات االحيائية ..Brassica rapalاستخالص وتنقية إنزيم البيروكسيديز من جذور الشلغم  13



 
 
 
 
 
 
 

باستخدام  . Streptomyces spتحديد الظروف المثلى اإلنتاج االميليز من بكتريا  14
 تخمرات الحالة الصلبة .

 2004 التقنيات االحيائية

 Serratiaالعوامل المؤثرة في انتاج وفعالية البروتييز المنتج من بكتريا  15
marcescens. 

 2004 التقنيات االحيائية

 Acinetobacterتنقية جزئية وتوصيف إنزيم البروتييز من العزلة المحلية  16
baumannii. 

 2004 التقنيات االحيائية

المعزولة   Pseudomonas sppإنتاج مركب مضاد للفطريات بوساطة بكتريا  17
 .ًمحليا

 2004 التقنيات االحيائية

من العزلة المحلية لبكتريا  DNA Polymeraseاستخالص وتنقية وتوصيف أنزيم  18
Thermus aquaticus. 

 2004 التقنيات االحيائية

 2004 التقنيات االحيائية بوساطة تخمرات الحالة الصلبة . A. terreusنفرتيز من العفن إنتاج اال 19

 2004 التقنيات االحيائية .Proteus mirabilisتوصيف انزيم اليوريز المنتج من العزلة المحلية لبكتيريا  20

 Alkaline phosphataseدراسة كيموحيوية على إنزيم الفوسفاتيز القاعدي  21
 تخلص من مشيمة اإلنسان.المس

 2005 التقنيات االحيائية

 Staphylococcus aureusدراسة كيموحيوية النزيم البروتييز المنتج من بكتريا  22
 . ًالمعزولة محليا

 2005 التقنيات االحيائية

ضد العزالت  .Quercus spدراسة الفعالية التثبيطية لمستخلص قلف نبات البلوط  23
 ية .البكتيرية المرض

  التقنيات االحيائية
2005 

 2005 التقنيات االحيائية انتاج متحلالت الكازائين بواسطة التربسين . 24

 Pseudomonasدراسة كيموحيوية النزيم البروتيز  القاعدي المنتج من بكتيريا  25
aeruginosa .المعزولة من المرضى 

 2006 التقنيات االحيائية

ضد بعض االحياء المجهرية والخاليا  .Melilotus spفعالية مستخلص نبات  26
 السرطانية

  

 2006 التقنيات االحيائية

المنتج من عزلة  Superoxide dismutaseSODدراسة كيموحيوية النزيم الـ  27
 Stapylococcus aureusمحلية لبكتيريا 

 2006 التقنيات االحيائية

       الثابت حرارياً من العزلة المحلية الطافرة لبكتريا اميليز -تنقية وتوصيف انزيم الفا  28
                       . Bacillus  licheniformis HM4 

 2006 التقنيات االحيائية

العوامل المؤثرة على تحطيم الفينول بواسطة الخاليا الحرة والمقيدة لبكتيريا  29
Pseudomonas sp. . 

 2007 التقنيات االحيائية

 2008 التقنيات االحيائية جزئيامن البنكرياس البقري. Deoxyribonuclease Ιاستخالص وتنقية االنزيم  30

التوصيف الكيموحيوي النزيم الجيالتينيز المنتج من عزلة محلية لبكتريا  31
Enterococcus faecalis 

 2009 التقنيات االحيائية

من العزلة المحلية الطافرة لبكتريا الـ انتاج وتوصيف انزيم البروتيز الثابت حراريا  32
Bacillus cerus HS6 

 2009 التقنيات االحيائية

33 Biodegradation of some phenolic compounds by free and 
immobilized polyphenol oxidase purified from edible 

   

 2010 التقنيات االحيائية

34 Extraction, Partial Purification and Characterization of 
peroxidase from Malvaneglecta. 

 2012 التقنيات االحيائية

للعزلة المحلية  (hsp 90)تاثير درجات الحرارة المختلفة على شدة التعبير الجيني  35
 RT-PCRباستخدام تقنية   Salmonella typhimurimلبكتريا 

 2014 التقنيات االحيائية

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 السنــة مـــالقس اطروحة  الدكتوراه اسم ت

التقنيات  . Escherichia coliمن عزلة محلية لبكتريا  Пإنتاج وتنقية وتوصيف االسباراجينيز 1

 

2003 

استخالص وتوصيف أنزيم الكلوكوز ايزوميريز المنتج من البكتريا الخيطية المحلية  2
 ام أشعة كاما.ودراسة تحسين إنتاجه باستخد

التقنيات 
 االحيائية

2003 

التقنيات  .�المعزولة محليا .Streptomyces spإنتاج وتوصيف إنزيم اليوريكيز من بكتريا  3
 االحيائية

2004 

 Daturaو Datura stramoniumإنتاج بعض القلويدات من نوعي نبات الداتورا  4
innoxia . باستعمال تقنية زراعة االنسجة النباتية 

التقنيات 
 االحيائية

2005 

 Vibrioدراسة بكتريولوجية وكيموحيوية لبعض عوامل الضراوة المنتجة من بكتريا  5
cholerae من المرضى المصابين بالهيضة . �المعزولة محليا 

التقنيات 
 االحيائية

2005 
 

 Aeromonasدراسة كيموحيوية إلنزيم البروتييز المنتج من العزلة المحلية لبكتريا  6
hydrophila. 

التقنيات 
 االحيائية

2005 

دراسة بيولوجيه وكيموحيوية للبروتين المحاذي للسبورات المنتج من قبل عزالت محلية  7
 Bacillus thuringiensisمن 

التقنيات 
 االحيائية

2006 

8 
 
 

 Bacilluاميليز المنتج من بكتيريا  -دراسة وراثية وكيموحيوية النزيم الفا
stearothermophilus                                   .المعزولة من التربة العراقية 

التقنيات 
 االحيائية

2006 

  Enterococcus faecalisانتاج وتنقية وتوصيف االنتروسين المنتج من بكتيريا  9
 المعزولة من مصادر سريرية مختلفة .

التقنيات 
 االحيائية

2006 

في  Camellia sinensisالمستخلصة من الشاي االخضر  تاثير الفينوالت المتعددة 10
 الخاليا الطبيعية والسرطانية داخل وخارج الجسم الحي.

التقنيات 
 االحيائية

2008 

المنتج من عزالت محلية   Hyaluronidaseدراسة كيموحيوية وجزيئية النزيم الـ 11
 ..Pseudomonas sppلبكتريا

التقنيات 
 االحيائية

2008 

12 
 

المنتج من بكتريا  Bile Salt Hydrolaseة كيموحيوية النزيم دراس
Bifidobacterium bifidum في اختزال انماط دهون البالزما . �ودوره 

التقنيات 
 االحيائية

2008 

الحر والمقيد المنتج من بكتيريا  Nitrate Reductaseانتاج وتوصيف انزيم  13
Pseudomonas sp.. 

التقنيات 
 االحيائية

2008 

دراسة حول مثبطات اميليز لعاب االنسان المستخلصة من بعض اصناف الحنطة  14
 العراقية.

التقنيات 
 االحيائية

2009 

15 Purification, characterization and evaluation in cheese 
making of Asparatic proteinase extracted from Artichoke 

Cynara scolymus L. 

التقنيات 
 يةاالحيائ

2010 

16 Cloning, expression and biochemical characterization of a 
thermostable lipase from locally isolate Gieobacillus 

stearothermophillus BSR3. 

التقنيات 
 االحيائية

2011 

17 Cloning of heat shock protein 60 gene (groEL) of Salmonella 
Typhimurium and study its protective effect against the 

infection in BALB/c Mice. 

التقنيات 
 االحيائية

2012 



 
 
 
 
 
 
 

  L. glutamin (asparaginase)استنسال, تعبير, تنقية وتوصيف االنزيم الجديد  18
 Klebsiella pneumonia MGH78578من بكتيريا 

التقنيات 
 االحيائية

2014 

 

 التي شارك فيها.العلمية ت والندواالمؤتمرات اً: رابع 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

    

 

مجلس البحث  –وقائع الؤتمر العلمي الرابع  1
  العلمي .

 مشاركة ببحث مجلس البحث العلمي 1986

وقائع المؤتمر العلمي الخامس .مجلس البحث  2
ل  ل

 مشاركة ببحث مجلس البحث العلمي . 1989
وقائع المؤتمر العلمي الخامس.هيئة المعاهد  3

ة  الفن

 مشاركة ببحث  1996

4 . first international chemical 
engirneering conference. 

University of Jordan 

 مشاركة ببحث االردن 2001

 مشاركة ببحث  2002 المؤتمر العلمي الخامس للبحوث الزراعية 5

مؤتمر العلمي   الثالث للعلوم وقائع ال 6
 البايوليجية

 مشاركة ببحث (مصر). جامعة طنطا 2004

وقائع   المؤتمر العلمي التاسع/هيئة التعليم  7 
 التقني

 مشاركة ببحث هيئة التعليم التقني 2005

 مشاركة ببحث  2008  المؤتمر العلمي العاشر 8

 المؤتمر العلمي االول لمركز بحوث التقنيات   9
 االحيائية

 مشاركة ببحث جامعة النهرين 2008

المؤتمر العلمي الخامس للبحث العلمي  10
 والتطور التكنلوجي في الوطن العربي

 مشاركة ببحث فاس/المغرب 2008

وقائع المؤتمر العلمي السابع للبحوث  11
 الزراعية

 مشاركة ببحث  2008

 مشاركة ببحث جامعة بغداد 2009 وقائع المؤتمر العلمي الثالث  لكلية العلوم ، 12

االول للهندسة الوراثية  وقائع المؤتمر العلمي 13
 والتقانات االحيائية

 مشاركة ببحث  2009

االول لكلية  ع المؤتمر العلمي النسويوقائ 14
 العلوم للبنات

-كلية العلوم للبنات 2010
 جامعة بغداد

 مشاركة ببحث



 
 
 
 
 
 
 
عهد الهندسة الثاني لم وقائع المؤتمر العلمي 15

 الوراثية والتقنيات االحيائية 
 مشاركة ببحث جامعة بغداد 2010

كلية العلوم جامعة  2012 قسم علوم الحياة -االول ع المؤتمر العلميوقائ 16
 بغداد

 مشاركة ببحث

 

 

 . االخرى ا : األنشطة العلمية خامس 

 خارج الكلية داخل الكلية

 عات القطرمناقشات في جام مناقشات داخل الكلية

 استشاري وزارة الصناعة رئيس لجنة الترقيات

للدراسات العليا في اشراف ومحاضرات  
 جامعات القطر

 
 

أو تطوير : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع اً سادس 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

فن إنتاج أنزيم البولي كاالكتيورونيز من الع 1
Rhizopus arrhizus باستعمال عصير التمر 

وقائع الؤتمر العلمي الرابع 
 مجلس البحث العلمي –

1986 

مجلة البحوث الزراعية  غربلة العزالت العفنية إلنتاج البولي كاالكتيورونيز 2
 والموارد المائية

1987 

تأثير تركيز المصدر النايتروجيني والسكري في إنتاج  3
 تعمال عصير التمر . خميرة الخبز باس

مجلة البحوث الزراعية 
 والموارد المائية

1987 

تحديد الظروف المثلى خميرة الخبز باستعمال عصير  4
.تحديد التركيز األمثل للعناصر IIالتمر والموالس ،

 الدقيقة والفيتامينات .

 1987 مجلة نخلة التمر



 
 
 
 
 
 
 
الظروف المزرعية المثلى اإلنتاج أنزيم البولي  5

 .  Mucor pusillusتيورونيز من العفن كاالك
مجلة البحوث الزراعية 

 والموارد المائية
1988 

المحتوى الكيمياوي والصفات الحسية للجبن الطري  6
 المحلي في بغداد 

. مجلة العلوم الزراعية 
 العراقية

1987 

تأثير ظروف المخمر في إنتاج إنزيم البولي  7
 .  Rhizopus arrhizusكاالكتيورونيز من العفن 

مجلة البحوث الزراعية 
 والموارد المائية

1989 

عزل وتشخيص بعض العزالت المحلية لخميرة الخبز  8
 وتحديد الظروف المثلى لإلنتاج .

وقائع المؤتمر العلمي 
الخامس .مجلس البحث 

 العلمي

1989 

تنقية وتحديد بعض الصفات المهمة ألنزيم البولي  9
  Mucor pusillusالعفن  كاالكتيورونيز المنتج من

وقائع المؤتمر العلمي 
 الخامس .مجلس البحث

1989 

تأثير التريهالوز وكلوريد الكروم على المحتوى من  10
 التريهالوز وفعالية خميرة الخبز.

مجلة العلوم الزراعية 
 العراقية

1990 

إنتاج حامض ألستريك بوساطة المزارع المغمورة  11
 وتخمرات الحالة الصلبة 

.المجلة العراقية لألحياء 
 ريةجهالم

1995 

غربلة بعض العزالت العفنية المحلية المنتجة ألنزيم  12
 كاالكتوسيديز باستعمال عصير التمر والشرش . -بيتا

وقائع المؤتمر العلمي 
 الخامس.هيئة المعاهد الفنية

1996 

إنتاج مستحضرات أنزيمية خليطة من الفطر  13
Aspergillus niger   باستخدام مستخلص التمر

 المدعم بنخالة الحنطة .

 1998 المجلة العراقية للعلوم

غربلة العزالت العفنية المحلية المنتجة النزيم  14
الكلوكوز اوكسديز وتحديد الظروف المزرعية           

 المثلى النتاج االنزيم. 

 1999 المجلة العراقية للعلوم

اينيز من عزلة للعفن إنتاج وتنقية االندوكلوكوك  15
Aspergillus fumigatus  المحبة للحرارة

  ودراسة بعض الظروف المؤثرة فيه

 2001 

16 Production of gluconic acid from D-
glucose by immobilization technique 

in bioreactor.Neran.K.Ibrahaem 

first international 
chemical 

engirneering 
conference. 

  
 

2001 

استخالص وتنقية الباستراسين المنتج من العزلة  17
 Bacillus licheniformisلبكتريا  B5المحلية 

ودراسة فعاليته المضادة لنمو بعض األحياء المجهرية 
 

المجلة العراقية للتقنيات 
 اإلحيائية

2001 



 
 
 
 
 
 
 
تحضير اوساط زرعية ومستحضرات حيوية من  18

 ية ومخلفات صناعة الكحول.  مصادر نبات
مجلة تكريت للعلوم 

 الزراعية

2002 

تحديد بعض الظروف المثلى إلنتاج المستحلبات  19
 Pseudomonasالحيوية (الرامنولبد)من بكتريا 
aeruginosa RB28  . 

المجلة العراقية للتقنيات 
 اإلحيائية

2002 

ن كاالكتوسيديز من عزلة محلية م–إنتاج إنزيم بيتا  20
 Kluyveromyces marrinnus MG1الخميرة 

 العزل والغربلة والتشخيص  -1،

.المؤتمر العلمي الخامس 
 للبحوث الزراعية

2002 

كاالكتوسيديز من عزلة محلية من –إنتاج أنزيم بيتا  21
 Kluyveromyces marrinnus MG1الخميرة 

تعيين الظروف المثلى إلنتاج األنزيم بطريقة -2،
 مورة. المزارع المغ

المؤتمر العلمي الخامس 
 الزراعية للبحوث

2002 

كاالكتوسيديز من عزلة محلية من –إنتاج أنزيم بيتا  22
 Kluyveromyces marrinnus MG1الخميرة 

 استخالص وتنقية األنزيم-3،

 2003 مجلة البحوث الزراعية

كاالكتوسيديز من عزلة محلية من –إنتاج أنزيم بيتا  23
 Kluyveromyces marrinnus MG1الخميرة 

تاثير بعض الفلزات والكواشف في فعالية األنزيم .-5،
   

 2003 مجلة أبحاث التقانة الحيوية

تنقية وتوصيف الكتاليز من البكتريا المتحملة للملوحة  24
Micrococcus sp. . 

 2003 مجلة جامعة النهرين

 Bacillusكفاءة دعائم التقييد المختلفة ببكتريا   25
subtilis  .في انتاج البروتيز القاعدي  

المجلة العراقية للتقنيات 
 االحيائية

2003 

كاالكتوسيديز من عزلة –إنتاج إنزيم بيتا   26
 Kluyveromycesمحلية من الخميرة 

marrinnus MG1 ،4-  . توصيف األنزيم 

مجلة العلوم الزراعية 
  العراقية

2004 

ايسيسس المنتجة غربلة عزالت محلية من الستربتوم 27
النزيم الدكسترانيز وتحديد الظروف المثلى النتاج 

 االنزيم باستخدام تخمرات الحالة الصلبة 

. وقائع المؤتمر العلمي   
الثالث للعلوم 

 )البايوليجية(جامعة طنطا

2004 

انتاج المستحلبات الحيوية من بكتريا  28
Pseudomonas aeruginosa RB28   ودور

 االنتاج وتفكك النفط.  البالزميدات في

وقائع المؤتمر العلمي 
الثالث للعلوم  

البايوليجية(مصر). جامعة 
 طنطا

2004 
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  Serratia marcescensالمنتج من بكتريا .
وقائع   المؤتمر العلمي 
 التاسع/هيئة التعليم التقني

2005 

 Bacillusمن بكتريا انتاج المستحلبات الحيوية  30
licheniformis(B5و (Bacillus 

subtilis(B6        ( 

Journal of aquatic 
research 

2005 

بيتا  -تعيين الظروف المثلى النتاج انزيم   31
 Rhizomucorكاالكتوسيديز من عزلة محلية لعفن 

pusillus              االلفة للحرارة المرتفعة بطريقة
 لصلبة تخمرات الحالة ا

مجلة   ابحاث التقانة 
 الحيوية

2006 

تنقية وتوصيف انزيم البروتيز المستخلص من العزلة  32
   Aeromonas hyderophilaالمحلية لبكتريا 

 المعزولة من االسهال

 2007 مجلة الفتح

تنقية وتوصيف انزيم اليوريز الحر المستخلص من  33
      بذور نبات الحنظل كمصدر                 

   جديد(دراسة اصلية)

مجلة جامعة كربالء 
 العلمية

2007 

دراسة الظروف المثلى النتاج انزيم الاليسوستافين من  34
المعزولة  Staphylococcus sp.Y214بكتريا 
 محليا. 

مجلة جامعة كربالء 
 العلمية

2007 

تأثير االكسده الضوئية وبعض المواد الكيمياوية في  35
 Citrullusز المنقى من بذور  الحنظل فعالية اليوريي

colocynthis . 

مجلة جامعة بابل/العلوم. 
(عدد خاص)المؤتمر 

 العلمي العاشر

2008 

دراسة تأثير االنتروسين المنتج من العزلة المحلية  36
Enterococcus faecalis            ضد بعض

 الممرضات البكتيرية المسببة لتلوث االغذية. 

ي االول المؤتمر العلم
لمركز بحوث التقنيات   

 االحيائية.

2008 

المعزول محليا من   U36تنقية وتوصيف االنتروسين  37
 مصادر سريرية. 

المؤتمر العلمي الخامس 
للبحث العلمي والتطور 
التكنلوجي في الوطن 

 العربي

2008 

دراسة تأثير دعائم التقييد في ثباتية انزيم اليوريز  38
 Citrullus colocynthisحنظل المنقى من بذور ال

 .. 

 2008 المجلة القطرية للكيمياء



 
 
 
 
 
 
 
39 Purification and characterization of 

nitrate reductase(NAR)from 
Pseudomonas spp. SH7 isolate 

المؤتمر العلمي االول 
لمركز بحوث التقنيات 

 جامعة النهرين-االحيائية

2008 

بات الفعالة في الكشوفات الكيمياوية للمرك 40
 المستخلصات الخام لنبات الحندوق. 

المؤتمر العلمي  األول 
لمركز بحوث التقنيات 

 النهرين جامعة-الالحيائية

2008 

 Superoxideتعيين الظروف المثلى النتاج  41
dismutase(SOD   المنتج من عزلة محلية (

 Staphylococcus aureusلبكتريا 

مجلة مركز بحوث 
 حيائيةالتقنيات اال

2009 

قابلية الفينوالت المتعدده المستخلصة من الشاي  42
في الثأثير على   Camellia sinensisاالخضر 

السمية الوراثية للكاتيكول في خاليا نقي عظم 
   

مجلة مركز  التقنيات 
 االحيائية

 

2009 

ن تحديد الظروف المثلى النتاج البروتييز المنتج م 43
               Staphylococcus aureusبكتريا 

  المعزولة محليا.

المجلة العراقية للتقنيات 
 االحيائية

 

2009 

 Lyticتحديد الظروف المثلى النتاج االنزيمات الحالة  44
enzymes   من بكترياBacillus cereus   

 المعزولة محليا

المجلة العراقية للتقنيات 
 االحيائية

2008 

 Glucoseيد الظروف المثلى لتقييد انزيم تحد 45
isomerase   على المبادل االيونيDEAE-

Sephadex- A50      

المجلة العراقية للتقنيات 
 االحيائية

2009 

انتاج انزيم البروتييز من العزلة المحلية لبكتيريا  46
Aeromonas hydrophila          المعزولة من

 مرضى مصابين باالسهال .

العراقية للتقنيات  المجلة
 االحيائية

2009 

اميليز الثابت حراريا من  -تنقية وتوصيف انزيم الفا 47
 Bacillus licheniformisالعزلة المحلية الطافرة 

HM4 

المجلة العراقية للتقنيات 
 االحيائية

2009 

تاثير الكاتيكينات المستخلصة من الشاي االخضر  48
زيمي     والتجريع بالكايتكول في مستوى ان

Glutamate oxaloacetic 
        

    
    

وقائع المؤتمر العلمي 
الثالث  لكلية العلوم 

 ،جامعة بغداد
 

2009 

 Superoxideتنقية وتوصيف انزيم  49
Dismutase  كتريا المنتج من عزلة محلية لب

Staphylococcus aureus HM86 
 

وقائع المؤتمر العلمي 
الثالث  لكلية العلوم 

 ،جامعة بغداد

2009 

المنقى  Deoxyribonucleic Iفعالية االنزيم  50
جزئيا من البنكرياس البقري تجاه انواع  مختلفة من الـ 

DNA   

. وقائع المؤتمر العلمي 
الثالث لكلية العلوم ، 

 جامعة بغداد

2009 
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asparaginase   الحر والمقيد للعزلة
Pseudomonas areoginosa 

 2009 المجلة العراقية للعلوم

دراسة تاثير مركبات الكومارين المعزولة من نبات  52
تجاه بعض البكتريا   Melilotus indicaالحندقوق 

  Hella Cellطانية المرضية وخط الخاليا السر

المؤتمر العلمي االول 
للهندسة الوراثية والتقانات 

 االحيائية

2009 

تاثير بعض المحثات في زيادة انتاجية االنتروسين  53
U36   النتج من بكترياEnterococcus 

faecalis U36   المعزولة محليا من التهابات
  

وقائع المؤتمر  
  العلمي النسوي        

  االول لكلية العلوم للبنات

2010 

) amylase-αاميليز ( -تحسين انتاجية انزيم الفا 54
 Bacillusمن العزلة المحلية ˝ الثابت حراريا

licheniformis HM14   

وقائع المؤتمر العلمي 
النسوي          االول لكلية 

 العلوم للبنات

2010 

من دراسة محتوى بعض اصناف الحنطة العراقية  55
 مثبطات اميليز اللعاب وتاثير مدة الخزن عليها

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 الزراعية

 

2010 

استخالص وتنقية مثبطات الفا اميليز لعاب االنسان  56
 99من صنف الحنطة المحلي اباء 

مجلة جامعة تكريت  
  للعلوم الزراعية

2010 

تحديد الظروف المثلى النتاج انزيم االنيولنيز  57
Inulinase enzyme  المنتج من خميرة

Kluyveromyces marixians 

. International 
Journal for 
Science & 

 

2010 

تحديد الظروف المثلى النتاج االكاريز من العزلة  58
 Bacillus sp .H12المحلية لبكتريا 

المجلة العراقية للتقانات 
 االحيائية

2010 

 Deoxyribonucleaseيم  استخالص وتنقية االنز 59
I من البنكرياس البقري 

مجلة مركز  بحوث 
 التقنيات االحيائية

2010 
 

60 The effect of 532nm Nd: YAG pulsed 
laser on the activity of superoxide 

dismutase and 
  

  

Iraqi J. Laser 2011 

61 Purification and characterization of 
amylase from local isolate 

Pseudomonas sp. SPH4 
 

Journal of 
Biotechnology 

Research Center 

2012 

المؤتمر العلمي االول  تاثير الخاليا الجسمية في التحلل الدهني لجين التشدد  62
لمعهد الهندسة الوراثية 

 والتقانات االحيائية

2008 

ج وتقدير الهيوستامين والهيوستين في نبات انتا 63
المنتج بتقنية   Datura stromoniumالداتورة 

 زراعة االنسجة النباتية

المؤتمر العلمي السابع 
 للبحوث الزراعية 

2008 
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Bacillus licheniformis B5 
المجلة الباكستانية للعلوم 

 لوجيةالبايو
2007 

صفات االستحالب للمستحلبات الحيوية المنتجة من  65
 البكتريا

Pseudomonas aeruginosa RB28 
 

المجلة الباكستانية للعلوم 
 البايولوجية

2007 

تاثير المستخلصات الخام لبذور الحبة السوداء  66
Nigella sativa   في االحياء المجهرية المعزولة
 من اصابات سريرية

 2008 العراقية للعلوم المجلة

تحديد الظروف المثلى النتاج انزيم الجيالتينيز من  67
 Enterococcus faecalisالعزلة المحلية لبكتيريا 

B91 

مجلة مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية

2010 

إنزيم البروتييز القاعدي من بكتريا دراسة العالقة بين انتاج  68
Pseudomonas aeruginosa. 

نبار للعلوم مجلة اال
 البيطرية

2012 

تنقية وتوصيف انزيم بيتا كاالكتوسيديز المنتج من  69
عزلة محلية من العفن االلف للحرارة العالية 

Rhizomucor pusillus 1B8 

 2013 المجلة العراقية للعلوم

70 Sequence similarity for identification 
of locally isolate Geobacillus 

starothermophillus according to 
lipase gene sequence 

Science Park 
Journal  

2013 

71 Purification and biochemical 
characterization of a novel 

recombinant L.glutamin-
(asparagine)ase from E.coli BL21 

(DE3) 

International 
journal of advance 

research  

2014 

72 Optimum conditions for inliase 
production by Aspergillus niger using 

solid state fermentation 

 2014 مجلة بغداد للعلوم

73 Gene expression of heat shock 
protein (hsp90) using RT-PCR for 

local Isolate of salmonella  

مجلة جامعة النهرين 
 للعلوم

2014 

نيون) في فعالية انزيمي االميليز  -تاثي الليزر (هيليوم 74
 في بذور وبادورات الباقالءوالبروتييز 

International 
journal for 

sciences and 
 

2012 

75 Effect of Q. switched ND: YAG laser 
on the activity and specific activity of 
Saccharomyces cerevisiae invertase 

Iraqi J. Agric. Res. 2011 
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Enterococcus faecalis    وعالقته ببعض عوامل
 الضراوة

  
  
 

المؤتمر الثاني لمعهد 
الهندسة الوراثية والتقنيات 
 االحيائية للدراسات العليا

2010 

77 A genetic study on enterocin –
production from Enterococcus 

feacalis isolated from different clinical 
sources    

 
Iraqi J. Biotech. 

2012 

 Thhermus aquaticusعزل وتشخيص بكتريا  78
المنتجة  Hot springsمحليا من الينابيع الحارة 

  Taq DNA polymeraseالنزيم 

مجلة كلية التربية الجامعة 
 المستنصرية

2010 
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