
 لحد الحياة علوم قسم / الصرفة للعلوم التربية كلية في العليا الدراسات من الخريجين الطلبة أسماء
 )17/2/2014( تاريخ

  

 العالي الدبلوم    -1

  

 البحث عنوان الجامعي االمر وتاريخ رقم االختصاص االسم ت

1-
 11/8/2009 في 9037 الحيوان علم رباط واثق بركات    

 كمؤثرات الخطورة عوامل وبعض الكيموحيوية الدالئل
 كربالء في التاجية الشرايين لمرضى

2-
 11/7/2009 في 7531 الحيوان علم حداوي حاتم رياض    

 زرعية أوساط باستخدام الحشوية اللشمانيا طفيلي تنمية
 مختلفة

3-
 4/7/2009 في 7229 النبات علم ياسر مالك زهراء    

  المغذي المحلول وتركيز التربة نوع تأثير
''Unigreen''الذرة    لنبات الغذائية والحالة النمو في 

 .Zea mays L  الصفراء



4-
 15/7/2009 في 7727 النبات علم حميد لطيف زينب    

 الحنطة لحبوب  المـــرافقة الفطـــريات وتشخيص عـــزل
 وفيزيائياً  وكيميائياً  إحيائياً  ومـــقاومتها

5-
 4/7/2009 في 7232 الحيوان علم جاري درويش سوسن    

 صنف اجناس لبعض وبيئية تصنيفية دراسة
 في الحسينية لنهر العذبة المياه في crustacea القشريات

 المقدسة كربالء

6-
 11/7/2009 في 7528 الحيوان علم حمادي مالك علي    

 نشأة عملية في E1(PGE1) الموثين من مختلفة جرع تأثير
 البالغة Rattus rattus البيض الجرذان ذكور في النطفة

  

  

 الماجستير  -2

 الرسالة عنوان الجامعي االمر وتاريخ رقم االختصاص االسم ت

1-
 5/5/2009 في 4838 النبات علم شوالة جاسم أحمد    

تأثير الفطريات المعزولة من البذور و الثمار المتعفنة 
 ورواشحها في أنبات ونمو نباتي الطماطة والماش



2-
 12/1/2014 في 548 الحيوان علم كاظم سرحان أحمد    

 القرنفل نبات ألزهار الكحولي المستخلص تأثير
)Eugeniacaryophyllus( الجرذ ذكور وكلية كبد على 

 وظيفية "دراسة السايكلوفوسفامايد بعقار المعاملة االبيض
 ونسيجية"

3-
 23/8/2006 في 6235 الحيوان علم جعفر موسى ازهار    

 Salix  الصفصاف لنبات الخام المستخلصات تأثير دراسة
acmophylla السرطانية  الخلوية  الخطوط نمو  في 

  الجسم خارج لإلنسان الطبيعية اللمفاوية والخاليا

4-
 29/3/2010 في 3632 الحيوان علم شناوة كاظم اسراء    

 محافظة في اإلسهال لمسببات وفسلجية وبائية دراسة
 كربالء

5-
 4/6/2011 في 8096 الحيوان علم غالم ناصر اسراء    

 المائي والمستخلص العقاقير بعض لتأثير دراسةمقارنة
  Entamoeba histolytica طفيلي في العاقول لنبات

 الجسم داخلtyphi  Salmonellaالسالمونيال وبكتريا
  الحي

6-
 28/2/2010 في 2492 الحيوان علم جابر عجمي اقبال    

 والمعايير الهرمونية التغيرات بعض في دراسة
 الخصوبة عدم لمرضى الفسيولوجية

 الحيوان في للتدويد المسبب الذباب ليرقات تصنيفية دراسة 7/8/2011 في 10929 الحيوان علم صيهود سجاد آالء-7



 كربالء محافظة في واالنسان    

8-
 2/6/2013 في 9272 الحيوان علم عباس عدنان آالء    

 ألوراق الكحولي و المائي للمستخلص السمي التأثير دراسة
 العقد ديدان يرقات في .Nerium oleander L الدفلة نبات

 & Meloidogyne incognita (kofoid الجذرية
white ) chitwood المستهدفة غير األحياء وبعض 

9-
 15/5/2010 في 5458 الحيوان علم بريسم كاظم باسم    

 نحل لقاح حبوب لمستخلص الوراثية التأثيرات بعض دراسة
 البيض الفئران ذكور في العسل

 1/11/2006 في 8342 النبات علم حسن موسى بان -10
 محافظة ترب من المعزولة الفطرية االنواع بعض كفاءة

 اللبن وشرش الذرة نبات مخلفات تحليل في كربالء

 20/1/2013 في 849 الحيوان علم حسين عباس بتول -11

 الضوضائي بالتلوث المستحدث الشرايين تصلب تأثير
 الوظيفية و النسجية التغيرات  بعض على والكولستيرول
 البالغة. االرانب ذكور في والكيموحيوية

 12/6/2013 في 9999 النبات علم حميد عزيز بسمة -12

 في والبوتاسيوم التربة رطوبة من مختلفة مستويات تأثير
 الحنطة وحاصل نمو

Triticum aestivum L. سالي). (صنف 

 الشعـم ألسماك Protandrous الخـنثيـة الظـاهـرة دراسـة 28/9/2009 في11113  الحيوان علم عبد العباس عبد جاسم -13



 بـحـيـرة فــي  Acanthopagrus latus(الشـانـك) الفضي هللا
 الــرزازة

 النبات علم عبيد كاظم جواد -14
 في 20985

31/12/2013 
 Triticum( الحنطة قابلية في البوتاسيوم أضافة تأثير

aestivum L.( المائي االجهاد تحمل على 

 21/6/2011 في 9015 الحيوان علم عباس بخيت حيدر -15
 فرط عن المتسببة والنسجية الوظيفية التغيرات بعض  

 األرانب ذكور في الحديد

 25/8/2013 في 13824 النبات علم محمد المنعم عبد حيدر -16

 وانتاج نمو في الكيميائية و البيئية المؤثرات بعض دراسة
 Sclerotinia                للفطر الحجرية االجسام

sclerotiorum 

17- 
 الباري عبد خمائل
 24/2/2013 في 3213 الحيوان علم عقلة

 للجسم المائي التوازن في الفصلية التغيرات بعض تأثير
 االرانب لذكور والنسجية الوظيفية بالتغيرات وعالقتها

 النيوزلندية

18- 
 العالي عبد خنساء
 27/6/2009 في 6961 النبات علم شهيد

 في الزراعة وموعد التربة نسجة تأثير عن بيئية دراسة
 من أصناف لخمسة الغذائية والحالة النمو

 Triticum aestivum L الحنطة

 السيطرة في Bacillus subtilis لبكتريا الحيوي التوظيف في 20981 النبات علم علي فايق دعاء -19



 أالقتصاديه المحاصيل بعض حبوب إصابة على 31/12/2013
 Aspergillus وAspergillus flavusبالفطرين

parasiticus 

 الحيوان علم متعب عباس الفقار ذو -20
 في 21099

31/12/2013 

 معايير بعض على Bifenthrin مبيد من مختلفة جرع تأثير
 في   والجنينية والكيموحيوية والهرمونية  الفسلجية الدم
 الحمل اثناء  األبيض الجرذ إناث

 1/4/2006 في 2017 الحيوان علم جواد االمير عبد رشا -21
 في التاجية الشرايين لمرضى فسلجية كيموحيوية دراسة

 كربالء محافظة

 4/10/2011 في 14116 الحيوان علم عبد نجم رضية -22
 نبات لمستخلص األكسدة و للتطفير المضاد النشاط دراسة
 البيض الجرذان ذكور في القرنفل

 12/4/2011 في 5115 الحيوان علم محمد كريم رقية -23

 الفسلجية التأثيرات في الفوليك لحامض الوقائي الدور
 في للميثيونين المفرط اإلستخدام من الناتجة والنسيجية

 المحلية األرانب

 17/2/2014 في 3220 الحيوان علم حداوي حاتم رياض -24

 الكالب في Sarcocystis لطفيلي التطورية المراحل دراسة
 في االغنام المعزولمن بالطفيلي تجريبيا المخمجة والقطط
 كربالء. محافظة



 الحيوان علم مردان الرحيم عبد ريم -25
 في 18562

20/11/2012 
 المعايير بعض على الحديد وفرط المبايض إزالة تأثير

 البالغة األرانب إناث في   والوراثية الفسلجية

26- 
 الرزاق عبد زهراء

 15/8/2010 في 9290 الحيوان علم االمير عبد

 العنقوديةالذهبية المكورات بكتريا انتشار عن دراسة
 الصحية المؤسسات بعض في (MRSA) للمثسلين المقاومة

 كربالء مدينة في

27- 
 عبد حكمت زينب
 الحيوان علم جعفر

 في 18936
26/12/2011 

 عدم لمرضى والكيموحيوية المناعية المعايير بعض دراسة
 الخصوبة

 8/1/2013 في 76 الحيوان علم جواد نزار زينب -28
 في ودوره الوراثية الطفرات لبعض الجزيئي التوصيف

 كربالء محافظة في الثدي سرطان عن المبكر الكشف

 13/2/2013 في 2510 النبات علم الحسين عبد ثامر زينة -29

 مختلفه اصناف في والوراثية المظهرية التباينات تشخيص
 )وتقديرمعامل.Triticum aestivum Lالخبز( حنطة من

 من مختلفه مستويات تحت والمظهري الوراثي االرتباط
 المضاف النتروجيني السماد

 12/3/2007 في 1927 النبات علم االمير عبد حمود سارا -30

 مـن الـمـعـزولة الـفـطـريـات بـعــض رواشـح تأثـيـر
 مناطـق لبعـض الدجاج أفـراخ نمـو في الـدواجـن أعــالف
 كربالء



 15/5/2013 في 8150 النبات علم االمير عبد خادم سناء -31

 الحنطة نبات تحمل في  االبسسك بحامض الرش تأثير
)Triticum aestivum L.( مختلفة مستويات تحت النامي 

 المائي االجهاد من

 12/3/2007 في 1928 النبات علم خضير محمد سوزان -32

 تأثير تحت "Anna" صنف التفاح ألشجار الغذائية الحالة
 الورقي والرش والفوسفاتي النتروجيني التسميد

 Malus domestica L. cv. Annaبالبورون

 الحيوان علم جاري درويش سوسن -33
 في 20983

31/12/2013 

 المبيد من مختلفة تراكيز تأثـير دراسة
 بعـض فــي والغرين والبنتونايت Abate الحشري

 Daphnia magnaالماء لبرغوث الحياتية الجـــوانب
(Straus, 1820) 

 23/8/2006 في 6233 الحيوان علم محمد جبوري سيناء -34
 جنين مصل عن كفوء  كبديل العراقية اإلبل مصل استخدام
 النسيجية الزرعية األوساط في البقري

 6/5/2009 في 4866 الحيوان علم كاظم حسين شذى -35
 في الليثيوم و الكادميوم كلوريد من مختلفة تراكيز تأثير
 النيوزلندية األرانب لذكور الوظيفية المعطيات بعض

36- 
 علي محمد شهلة
 25/8/2013 في 13823 النبات علم فتحي

 وحاصل نمو في والبرولين البوتاسيوم بين التداخل تأثير
      الكجرات نبات



            .sabdariffa L Hibiscus 

 15/7/2006 في 5092 الحيوان علم ياسر مالك شيماء -37
 الوظيفية المعايير بعض على الكلينكالمايد عقار تأثير

 كربالء محافظة في السكري داء لمرضى

38- 
 عبد فاضل صباح

 11/7/2011 في 9977 الحيوان علم الحسين

 جدول في المائية القواقع النواع بيئية دراسة
 لديدان وسطية كمضائف المقدسة كربالء الحسينية/محافظة

 المنشأ ثنائية

 12/5/2009 في 5089 الحيوان علم يوسف جياد عبير -39
 الليفاميزول لعقار والكيموحيوية النسيجية التغيرات دراسة

 البيضاء الفئران ذكور في

 2/1/2012 في 47 النبات علم نعمة عبد عقيل -40

 في لالفالتوكسين المنتجة الفطريات بعض عن التحري
 بعض باستخدام أضرارها تقليل ومحاولة أالغذية بعض

 والفيتامينات النباتية المستخلصات

 الحيوان علم مهدي حسين عالء -41
 في 20681

10/12/2013 
تأثير داء السكري المستحدث على بعض المعايير الوظيفية 

 والنسجية في حوامل إناث ومواليد الجرذ األبيض.

42- 
 الحسين عبد عالء
 النبات علم كريم

 في 11937
14/10/2009 

تأثير بعض المستخلصات النباتية في نمو الفطرين 
 Trichophytonالجلديين 

mentagrophytesو Epidermophyton 



floccosum 

 2/1/2012 في 46 الحيوان علم جبير عزيز علياء -43
دراسة بعض المعايير المناعية لدى المصابين 

  من المدخنينHelicobacter pyloriببكتريا 

 1/4/2006 في 2014 الحيوان علم كعيم غانم غصون -44
 النساء في Pre-eclampsia الشنج قبل ما مرض تأثير

 القلب وأنزيمات الكبد وظائق على الحوامل

45- 
 السجاد عبد قيصر
 3/12/2012 في 19297 الحيوان علم محمد

دراسة بعض المتغيرات المناعية والوراثية لدى مرضى داء 
 السكر بنوعيه االولو الثاني

 1/11/2006 في 8344 النبات علم يوسف ثعبان قيود -46

 في   GA3 الجـبرلين حامض  وتركيز رش موعـد تأثير
 لـنبات المغـذيات بعـض وامتصاص والحاصل النمو

 .Hibiscus sabdariffa L الكــجرات

 28/8/2012 في 12820 الحيوان علم هدو حمود مجيد كاظم -47

 ®FLAGYL  الفالجيل عقار تأثير
 METRONIDAZOLE)الميترونيدازول(®

 Rattus  النرويجي الجرذ  رحم في  األجنة غرس على
norvegicus 

 لبعض وراثية و بكتريولوجية دراسة 1/4/2006 في 2016 الحيوان علم  حسين هللا عبد كوكب -48



 كربالء في المعزولة Providencia انواع

 23/8/2006 في 6234 الحيوان علم صكبان حسون لقاء -49

 عين لنبات الخام المستخلصات تأثير دراسـة
 الخاليا خطــوط بعض نمـو فـي Vinca  rosea   البزون

 الجسم  خارج  اللبائن لبعض والطبـيعية السرطانية

 النبات علم عذبي هللا عبد مالك -50
 في 17008

22/11/2011 

 Triticum)  الحنطة من أصناف أربعة استجابة
aestivum L.)  مستويات تحت المضافة البرولين لتراكيز 

 مختلفة مائي إجهاد

 4/10/2011 في 14115 الحيوان علم محمد سليم محمد -51
تأثير خالت الرصاص في بعض المعايير الفسيولوجية 

 Rattus rattusوالوراثية في ذكور الجرذان البيض 

52- 
 حيدر وسام محمد
 4/6/2011 في 8128 الحيوان علم المحنا

دراسة تقدير المساحة السطحية التنفسية لغالصم سمكتي 
في محافظة Barbus luteus والحمريLiza abuالخشني 

 كـــــــــــــــــــــربالء .

 12/3/2007 في 1926 الحيوان علم جاسم ابراهيم منى -53

         (Howard)دراسة مظهرية وحياتية للطفيـــلي 
Anisopteromalus calandrae 

(HYMENOPTERA : PTEROMALIDAE) 



 6/5/2009 في 4865 الحيوان علم جاسم بشير مواهب -54
 التبدالت وبعض القلب وظائف تدهور بين العالقة

 كربالء في الدموي الوعائي الجهاز لمرضى الكيموحيوية

 25/3/2009 في 3067 الحيوان علم عبيد مجبل مؤيد -55

دراسة وبائية  حيوية حول إصابة المضائف النهائية 
 Fasciolaوالوسطيةبطفيلي المتورقة العمالقة

gigantica  

 النبات علم نعمة ناصر ميثم -56
 في 21107

11/12/2013 

 و بعض Trichoderma harzianumتأثير فطر 
الفطريات المرافقة 

و Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Baryللفطر 
العوامل البيئية في األجسام الحجرية للفطر و أنتاج حامض 

 األوكزاليك

 10/2/2007 في 976 الحيوان علم حمزة مرزة نصير -57
دراسة مقارنة للعالقة بين معدل النبض  ووزن الجسم 

 والعظام والعضالت  في بعض الفقريات

 1/4/2006 في 2015 النبات علم طراد امطير نيبال -58
 Echinochloa للجنس وتشريحية مظهرية دراسة

(Gramineae) العراق في 

 الحيوان علم السالم عبد علوان هبة -59
 في 15538

20/10/2011 
 المعايير بعض على العنب بذور لزيت الوقائي الدور

 التأكسدي االجهاد من الناتجة والهرمونية الوظيفية



  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 االرانب ذكور في الحديد بفرط المستحدث

60- 
 عبد الرضا عبد هدى

 2/3/2010 في 2645 الحيوان علم هللا
التحري اإلحيائي عن التأثير المّطفر لبعض مبيدات اآلفات 

 المستعملة في مكافحة آفات الخضر

 النبات علم مهدي علي هشام -61
 في 20977

31/12/2013 
تأثير الرش بكبريتات المنغنيز في تحمل نبات 

  لالجهاد المائي.Triticum aestivum Lالحنطة 

 10/2/2007 في 977 الحيوان علم جاسم كاظم وفاء -62

دراسة بعض التغايرات الوظيفية لدى مرضى داء السكري 
 المعتمد على األنسولين وأثرها في

  كفاءة الجهاز المناعي

 1/11/2006 في 8343 الحيوان علم خلف خضير ياسمين -63
 االشخاص في الوراثية و المناعية التغيرات دراسة

 ومشتقاته للنفط المعرضين

 الحيوان علم جواد مضر يعرب -64
 في 20682

10/12/2013 

 مكافحة في الجنسي التجمع فرمون  باستخدام سمية دراسة
 االمريكي الصرصر

Periplaneta americana L.       (Blattodea : 
Blattidae) 



 الدكتوراه   -3

  

 

 االطروحة عنوان الجامعي االمر وتاريخ رقم االختصاص االسم ت

1-
 الحيوان علم مشتت جبار سكينة    

 في 13821
25/8/2013 

 بطفيلي المخمجة األفراخ على E وفيتامين A فيتامين تأثير
 حراريا والمضعفة الحية االيميريا

2-
 9/9/2013 في 14786 الحيوان علم محمد جبوري سيناء    

Some Histological, Histochemical , 
Immunohistochemical  and Functional Effects of 
Spearmint and Barley Extracts on Mammary 
Gland in Female Rats 

3-
 الحيوان علم حمزة مرزة نصير    

 في 13791
22/8/2013 

 بعض تقدير مع البولي للجهاز مقارنة نسجية و تشريحية دراسة
 عراقية فقريات ثالث في للدم الكيموحيوية القيم

4-
 الحيوان علم خلف خضير ياسمين    

 في 17727
8/12/2011 

 الدم ابيضاض مرضى من لعينة فسلجية و وراثية دراسة
 كربالء محافظة في الحاد النيقياني
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