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 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت
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 الحياة

2093 

تاثير اضافة تراكيز مختلفة من االدينوسين ثالثي الفوسفات للوسط الزرعي  2

 على معايير النطف البشريه وتجزئة الدنا

قسم علوم 
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 تاثير عقار البريكابالين على الميض في الجرذان البيض

قسم علوم 

 الحياة

2016 

7  
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دراسه كرب االكسده وعالقته مع وظائف الكبد والكليه في عينه من مرضى 
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91 Physiological and molecular study with gestational 
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قسم علوم 
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2020 

15 Evaluation of Thyroid Hormones Levels 

in Patients with Chronic Kidney Diseases 

قسم علوم 

 الحياة

2020 

16 Physiological, histological and histochemical study in 

male albino rats treated with insecticide Maxxthor 

قسم علوم 

الحياه/الجامعه 
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2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: رابع 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 القاء بحث الجامعة االردنية 9112 مؤتمر)اللشمانيا( الجامعة االردنية 1
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 مشارك

2 The diseases are spread among 
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control and treatment) 

قسم العلوم المختبرية  2091
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 مشارك
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MEDICAL 

EDUCATION 

 مشارك

المؤتمرالعلمي الثامن عشر: )بالبحث العلمي  29
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  ً أو تطوير : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع خامسا

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تأثير بذور فول الصويا ونترات اليورانيل في ذوي خاليا الطحال  9

 في ذكور الجرذان.

Effect of Soybean seeds and uranyl nitrate on 

Apoptosis in Spleen in Male Rats. 

 

 

 المجلة العراقية للعلوم 
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تأثير بذور فول الصويا في التركيب النسجي في كبد ذكور الجرذان  2

Rattus norvegicus  .المعاملة بنترات اليورانيل 

Effects of Soybean seeds on histological structure 

of Liver in Male Rats Rattus norvegicus treated 

with uranyl nitrate 

 2001 المجلة العراقية للعلوم
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في وزن الجسم ومستويات الدهون ووظائف الكلى والتركيب 

  النسجي للكليه في ذكور الجرذان البيض

Effect of Apple- Lite Contained of Apple Fibers 

and Apple Gel Pectin on Body Weight, Lipid 

Profiles, Kidney Function and Histological 

Structure of Kidney in Male Albino Rats.   

 

 مجلة ديالى للعلوم الصرفة

2092 

تاثير العقار المقلل للوزن شيتوكال الحاوي على مستخلص  9
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 ذكور في واالمعاء للكلية النسجي والتركيب االكلى ووظائف
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Effect of Weight Reduction Drug Chitocal 
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Weight, Lipid Profiles, Kidney Function and 
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Male Albino Rats. 

 

 

 مجلة بابل الطبية

 

2092 
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2092 
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  مستشفى اليرموك والكاظمية التعليمي في محافظة بغداد

 Analytical study of the reality of cliques ABO 

incompatibility in newborns at Al-Yarmouk and 

Al-Kadhimiya teaching hospitals in Baghdad 
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مجلة العراقية للطب ال

 البيطري

2093 

6 Effect of Green Tea Extract on Histological 

Structure of Kidney, Pancreas and Adrenal Gland 

in Alloxan-Induced DiabeticMale Albino Rats. 

 

 

 مجلة جامعة النهرين

2093 

13 WAIST HIP RATIO AS PREDICTORS OF 

OBESITY TYPES IN POSTMENOPAUSAL 

IRAQ WOMEN. 

 

 المجلة االوربيه للصحة

2093 

11 Effect of ATP on Asthinozoospermic Men in Vitro. 

 

المجلة الدولية للبحوث 

 المتقدمة

2094 

12 Effect of pregabalin on ovary tissue of albino 

female rats 

المجلة العالميه للعلوم 

 التجريبه

2091 

13  

 ENDOCRINE REPRODUCTIVE EFFECTS OF 

PREGABALIN DRUG IN FEMALE ALBINO 

RATS 

المجله العالميه لبحوث 

 االدويه

2091 

11 Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells 

Isolation, Expansion and Identification 

 2095 المجلة العراقيه للعلوم

15 Ultrasonographic study of uterine involution in of 

Awassi ewes in Iraq 

مجلة االنبار للعلوم 

 البيطريه

2091 

19 Effect of Tamoxifen Citrate Supplement to 

SMART Medium on Human Sperm DNA 

Fragmentation during In vitro Sperm Activation 

 2091 المجلة العراقية للعلوم



 

 

 

 

 

 

 

17 Effect of L- Carnitine and COQ10 Addition to 

SMART Pro- Medium on Human Sperm 

Concentration, Sperm Morphology and Chromatin 

Structure during In Vitro Sperm Activation 

مجلة العلوم الصيدالنيه 

 والحياتيه

2017 

11 The Variation in Levels of Some Male Pituitary 

and Gonadal Hormones in Beta-Thalassemia Major 

Patients in Iraq 

 2092 المجلة العراقية للعلوم

16 Determination of Some Oxidative Stress 

Parameters and Antioxidants in Sample of Iraqi 

Beta Thalassemia Major Patients 

 2092 المجلة العراقية للعلوم

20 STUDY THE EFFECT OF TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS ON LEVEL OF 

REPRODUCTIVE HORMONES IN A SAMPLE 

OF IRAQI WOMEN 

IJSN 2018 

21 STUDY OF WHITE BLOOD CELL COUNT 

AND SEX HORMONE LEVEL 

IN SAMPLE OF IRAQI WOMEN WITH 

UTERUS CANCER 

IJABR 2018 

22 GENE EXPRESSION OF TCF7L2 IN WOMEN 

WITH GESTATIONAL 

DIABETES MELLITUS IN SECOND 

TRIMESTER 

IJABR 2018 

23 Genetic variation of IRS1 gene in women with 

gestational diabetes mellitus in third trimester stage 

in Iraq 

 2018 المجلة العراقية للعلوم

24  

 Effect of L- carnitine and Co Enzyme Q10 

Addition to SMART Pro- Medium on Human 

Sperm Parameters During In Vitro Sperm 

Activation 

المجله العراقيه للعقم 

 والخصوبه

2095 

25 EFFECT OF BETA-THALASSEMIA MAJOR ON 

REPRODUCTIVE 

HORMONES LEVELS AND OVARIAN 

STATUS IN SAMPLE OF IRAQI 

FEMALE 

IJSN 2017 

26  

 Effect of Additive Tamoxifen Citrate to SMART 

Medium on Human Sperm Parameters during In 

vitro Sperm Activation 

IOSR 2017 

27 EFFECT OF BETA-THALASSEMIA MAJOR ON 

REPRODUCTIVE 

HORMONES LEVELS AND OVARIAN 

STATUS IN SAMPLE OF IRAQI 

FEMALE 

IJSN 2017 

28 STUDY THE EFFECT OF TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS ON LEVEL OF 

REPRODUCTIVE HORMONES IN A SAMPLE 

OF IRAQI WOMEN 
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29 GENE EXPRESSION OF TCF7L2 IN WOMEN 

WITH GESTATIONAL 

DIABETES MELLITUS IN SECOND 

TRIMESTER 

IJABR 2018 

30 Genetic variation of IRS1 gene in women with 

gestational diabetes mellitus in third trimester stage 

in Iraq 

Iraqi Journal of 

Science 

2018 

31 The Relationship between Type 2 Diabetes 

Mellitus and Thyroid 

Dysfunction 

Indian Journal of 

Natural Sciences 

2018 

32 Study of Histopathological Changes in 

Sample of Iraqi Women with 

Uterus Cancer 

Indian Journal of 

Natural Science 

2019 

33 Immunocytochemical assessment of FKBP51 

and Glucocorticoid receptor 

localization in asthmatic patients 

 2019 المجلة العراقية للعلوم

34 Evaluation of Thyroid Hormones and Some 

Biochemical Variables in 

Patients with Chronic Kidney Disease 

 2020 المجلة العراقية للعلوم

35 Evaluation of Oxidative Stress and Leptin Level 

in Samples of Iraqi Obese Women 

 2020 المجلة العراقية للعلوم

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  ساساد 

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة في الموسم الثقافي للقسم بالقاء عدد 

 من المحاضرات والندوات

 حضور العديد من المؤتمرات والندوات

رئاسة وعضوية العديد من لجان مناقشة خطط 

 راهبحوث طلبة الماجستير والدكتو

عضوية العديد من لجان مناقشة طلبة 

 الماجستير والدكتوراة

عضوية لجان مناقشة طلبة الماجستير 

 والدكتوراه 

 والدكتوراة

 عضوية لجان استحداث الدراسات العليا

  عضوية العديد من اللجان العلمية واالداريه
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شكر و تقدير للجهود المبذولة في انجاح المؤتمر العلمي االول لقسم علوم 

 الحياة

 99 2001 عمادة كلية العلوم جامعة بغداد

لمشاركه ببحثين في المؤتمر العلمي شكر و تقدير للجهود المبذولة في ا

 االول لقسم علوم الحياة

 92 2001 عمادة كلية العلوم جامعة بغداد

 93 2090 كليه الطب البيطري في  جامعة تكريت شكر وتقدير للتعاون العلمي

شكر و تقدير للجهود المبذولة في اداره مقرريه الدراسة الصباحية في 

 قسم علوم الحياة
 94 2090 لعلوم جامعة بغدادعمادة كلية ا

شكر و تقدير للجهود المبذولة في اداره مقرريه الدراسة الصباحية في 

 قسم علوم الحياة
 95 2099 عمادة كلية العلوم جامعة بغداد

 91 2099 عمادة كلية العلوم جامعة بغداد شكر و تقدير للجهود المبذولة في تقييم بحوث مجلة كلية العلوم

 92 2099 عمادة كلية العلوم جامعة بغداد للجهود المبذولة في مناقشة رساله ماجستيرشكر و تقدير 

 92 2092 عمادة كلية العلوم جامعة بغداد شكر و تقدير للجهود المبذولة في تقييم بحوث مجلة كلية العلوم

 91 2092 العلوم جامعة بغدادعمادة كلية  شكر و تقدير للجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية في قسم علوم الحياة

 20 2092 عماده كليه العلوم شكر للجهود المبذوله الداره المقرريه

 29 2093 عمادة كلية العلوم جامعة بغداد شكر و تقدير للجهود المبذولة في تقييم بحوث مجلة كلية العلوم

 22 2093 وم جامعة بغدادعمادة كلية العل شكر و تقدير للجهود المبذولة في مناقشة رساله ماجستير

 

 

ب( المجلد 3ا,3ب, 2شكر و تقدير لتقييم البحوث الواردة في االعداد )

(55) 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 جامعة بغداد عمادة كلية العلوم

2014 23 

 24 2094 رئاسه جامعه بغداد نشر في مجله اجنبيه

 25 2094 المعهد العالي لتشخيص العقم حضور مناقشه

 21 2094 عماده كليه العلوم  لمجله العراقيه للعلوم 54المجلد  4تقييم بحوث العدد 

شكر وتقدير لعضويه لجنه استحداث دراسه الدكتوراه في قسم علوم 

 الحياة /كليه العلوم/بابل

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 جامعة بابل كلية العلوم

2014 22 

مناقشات طلبة الدراسات العليا في المعهد العالي  شكر و تقدير لحضور

 لتشخيص العقم و التقنيات المساعدة على االنجاب

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

جامعة النهرين المعهد العالي لتشخيص 

 العقم و التقنيات المساعدة على االنجاب

2014 22 

السريري التطبيقي / شكر وتقدير الستحداث دراسة الدكتواه في التناسل 

 المعهد العالي لتشخيص العقم و التقنيات المساعدة على االنجاب

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 دائرة البحث و التطوير

2014 21 

شكر وتقدير لمناقشة رسالة  طالبة الماجستير ياسمين سرمد حسن عبد 

 الحسين

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 بغداد كلية العلوم للبناتجامعة 

2015 30 

شهادة تقديرية للمشاركة بالحضور في ورشة العمل الموسومة "الوسائل  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  2016 39 



 

 

 

 

 

 

 
جمعية صيانة المصادر الوراثية و  البديلة و الحديثة في عالج االمراض"

 البيئية العراقية
معامالت احتساب المعدل و بيان شكر و تقدير في المساهمة بانجاز 

 الراي العلمي المحالة من قبل الدائرة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 دائرة البعثات و العالقات الثقافية
2016 32 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة بغداد كلية العلوم للبنات 

 )هند ضياء هادي عباس(

لبحث العلمي وزارة التعليم العالي و ا

 جامعة بغداد كلية العلوم للبنات

2016 33 

شكر و تقدير للجهود المبذولة من خالل العمل في اللجان االمتحانية 

 للدراسات االولية الصباحية و المسائية 2095 -2094

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 جامعة بغداد عمادة كلية العلوم

2016 34 

ل المشاركة في لجنة مناقشة طالب الماجستير شكر و تقدير من خال

 فراس صالح عبد الهادي

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 الجامعة المستنصرية كلية العلوم
2016 35 

شكر وتقدير من خالل المشاركة في تقييم البحوث المشاركة في المؤتمر 

الحياة:  الدولي االول للعلوم البايولوجيةة المنعقد تحت شعار علوم

 2/90/2095-1مواجهة التحديات و تعزيز التطور في العراق للفترة من 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

جامعة بغداد كلية العلوم للبنات شعبة 

 ادارة الموارد البشرية

2016 36 

شكر و تقدير للسيد رئيس الجامعة و كافة منتسبي جامعتنا نظرا 

جامعة عربية( على  50ة )ضمن افضل لحصولهم على مراتب متقدم

  QSوفق تصنيف 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 جامعة بغداد قسم الشؤون االدارية
7106 32 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  شكر و تقدير من خالل المشاركة في لجنة مناقشة طالب الماجستير

 مالجامعة المستنصرية كلية العلو
2017 32 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة بغداد كلية العلوم للبنات

 جامعة بغداد كلية العلوم للبنات
2017 32 

-2095شكر و تقدير من خالل العمل في اللجان االمتحانية 

 للدراسات الولية الصباحية و المسائية و الدراسات العليا 2091

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة بغداد عمادة كلية العلوم
7102 01 

شكر و تقدير للجهود المبذولة في ادارة مقررية الدراسة المسائية لقسم 

 علوم الحياة

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة بغداد عمادة كلية العلوم
7102 00 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  االمتحانيهة في لجنةشكر و تقدير من خالل المشارك

 جامعة بغداد كلية العلوم
2018 07 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  مقرريه المسائيشكر و تقدير من خالل المشاركة في 

 جامعة بغداد كلية العلوم
7102 03 

 جامعة النهرين شكر و تقدير من خالل المشاركة في مناقشة طالب ماجستير

عميد المعهد العالي لتشخيص العقم و 

 التقنيات المساعدة على االنجاب

7102 00 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  شكر و تقدير من خالل المشاركة في مناقشة طالبة ماجستير 

 كلية العلوم للبنات دجامعة بابل عمي
7102 04 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مؤتمر الرابع لعلوم الحياةشكر و تقدير من خالل المشاركة في ال

 جامعة بغداد كلية العلوم للبنات
7102 06 

كلية العلوم للبنات  بابلوزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة 

 مناقشه طالبه ماجستير

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 كلية العلوم للبنات بابلجامعة 
7102 02 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ه دكتوراهشكر و تقدير من خالل المشاركة في لجنة مناقشة طالب

 جامعة بغداد عمادة كلية العلوم
7102 02 

 
 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  لنشر خمس بحوث اصيله في ترقيه االستاذيهشكر و تقدير 

 جامعة بغدادرئيس 
7102 02 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  لنشر بحث في مجله مصنفه ضمن ثومسن رويترشكر و تقدير 

 جامعة بغدادرئيس 
7102 41 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  شكر و تقدير من خالل المشاركة في لجنة مناقشة طالبة ماجستير

 كلية العلوم الجامعة المستنصرية
7102 40 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ير من خالل المشاركة في لجنة مناقشة طالبة ماجستير شكر و تقد

 كلية العلوم جامعة بغداد
7102 47 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  شكر و تقدير للجهود المبذولة في مناقشة اطروحة الدكتوراه

 كلية العلوم جامعة بغداد
2019 43 

للجهود العلمية المتميزة من خال نشر بحث علمي في مجلة شكر و تقدير 

 Indian journal of Natural sciences  عالمية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 رئيس جامعة بغداد
7102 40 

شكر و تقدير من خالل المشاركة  في مناقشة طالبة دكتوراه )نجاة فرخ 

 خان دمحم صالح(

و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي

 جامعة بغداد كلية العلوم للبنات
7102 44 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي شكر و تقدير للمشاركة في مناقشة طلبة الدراسات العليا

المعهد العالي لتشخيص  -جامعة النهرين

 العقم و التقنيات المساعدة على االنجاب

7102 46 



 

 

 

 

 

 

 
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ي مناقشة اطروحة الدكتوراهشكر و تقدير للجهود المبذولة ف

 جامعة بغداد كلية العلوم 
7171 42 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  شكر و تقدير من خالل المشاركة في لجنة مناقشة طالبة ماجستير 

 جامعة بغداد كلية العلوم 
7171 58 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  لجنة مناقشة طالبة ماجستير  شكر و تقدير من خالل المشاركة في

 جامعة بغداد كلية العلوم 
7171 59 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  شكر و تقدير من خالل المشاركة في لجنة مناقشة طالبة ماجستير 

 جامعة بغداد كلية العلوم 
7171 60 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  في لجنة مناقشة طالبة ماجستير شكر و تقدير من خالل المشاركة 

 جامعة بغداد كلية العلوم 
7171 61 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  شكر و تقدير من خالل المشاركة  في مناقشة طالبة دكتوراه 

 جامعة بغداد كلية العلوم للبنات
7171 62 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ركة في لجنة مناقشة طالبة ماجستيرشكر و تقدير من خالل المشا

 كلية العلوم الجامعة المستنصرية
7171 63 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  شكر و تقدير من خالل المشاركة في لجنة مناقشة طالبة دكتوراه

 كلية العلوم الجامعة المستنصرية
7171 64 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ن خالل المشاركة في لجنة مناقشة طالبة دكتوراهشكر و تقدير م

 كلية العلوم الجامعة المستنصرية
7171 65 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  شكر و تقدير للجهود المبذولة في مناقشة اطروحة الدكتوراه

 جامعة بغداد كلية العلوم 
7171 66 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ر من خالل المشاركة في لجنة مناقشة طالبة ماجستير شكر و تقدي

 جامعة بغداد كلية العلوم 
7171 67 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  شكر و تقدير من خالل المشاركة في لجنة مناقشة طالبة ماجستير 

  التقنيات االحيائيهكلية  النهرين/جامعة 
7171 68 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   دكتوراهشكر و تقدير من خالل المشاركة في لجنة مناقشة طالبة 

 الطبكلية  الكوفه/جامعة 
7171 62 
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