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 جهة االصدار العدد السنة  اسم المجلة  عنوان البحث

رة على وزن ومقياس الجسم لالغنام العوامل الوراثية المؤث -1
 بية عند الوالدةاالعر

المجلة الهندية لعلوم 
 الثروة الحيوانية

 الهند 3 1983

المجلة الهندية لعلوم  صفات ذبائح عجول الجاموس المذبوحة باعمار مختلفة -2
 الثروة الحيوانية

 الهند 6 1985

 اثر المعامالت الهرمونية في االداء التناسلي في النعاج -3
 بيةاالعر

مجلد البحوث 
الزراعية والمواد 

 المائية

مجلس البحث  2 1988
 العلمي

بية للمعالجة امقارنة استجابة النعاج البكرية االجنبية والعر -4
 الهرمونية

مجلة البصرة للعلوم 
 الزراعية

كلية الزراعة  1 1988
 جامعة البصرة

اثر المعامالت الهرمونية وموسم الوالدة على اوزان  -5
 ة حمالن اغنام العرابيةوحيوي

مجلة البحوث 
الزراعية والموارد 

 المائية

مجلس البحث  1 1989
 العلمي

 يتاثير المعامالت الهرمونية على طول فترة الحمل ف -6
 النعاج العرابية 

مجلة البصرة للعلوم 
 الزراعية

كلية  1 1989
الزراعة/جامعة 

 البصرة

عظوية في تاثير معاملة الشعير باليوريا والعناصر الال -7
 س القصبيالقيمة الغذائية لدر

مجلة البصرة للعلوم 
 الزراعية

كلية  2و1 1991
الزراعة/جامعة 

 البصرة

ام من وزن وابعاد الجسم عند الميالد التنبوء بوزن الفط -8
 لدى الحمالن العرابية

مجلة البصرة للعلوم 
 الزراعية

كلية  1 1994
الزراعة/جامعة 

 البصرة

س الخصية ايوالبيئة وتاثيرها على مقالعالقه بين الوراثة  -9
 ووزن الجسم لحمالن اغنام العرابية

المجلة الهندية لعلوم 
 الثروة الحيوانية 

 الهند 3 1994

تاثير مستويات مختلفة من الجت والعلف المركز في االداء  -10
 الجنسي للحمالن االنثوية العرابية

كلية الطب  1 1998 مجلة الطب البيطري
البيطري/جامعة 

 غدادب

ب على بعض شوارد الدم والبروتين الكلي تاثير السغ -11
 ةودرجة حرارة الجسم في ذكور االرانب النيوزلندي

مجلة علوم 
 المستنصرية 

كلية العلوم  1 2001
الجامعة /

 المستنصرية

دراسة سريرية لالصابة باالوالي الدموية لالبقار محافظة  -12
 كربالء

 ءجامعة كربال 1 2002 مجلة جامعة كربالء

 جامعة كربالء 7 2004 مجلة جامعة كربالء دراسة سريرية للحوامل المصابات بداء السكر -13

بعض المعايير الوظيفية لمرضى الشرايين التاجية  -14
 ومعادلتها خطيا

 جامعة كربالء 1 2007 مجلة جامعة كربالء 

دراسة مقارنة للعالقة بين معدل نبض القلب ووزن الجسم  -15
 طيوروالقلب في اللبائن وال

 جامعة كربالء 4 2007 مجلة جامعة كربالء

على انسجة الكبد والكلية في ذكور  تاثير عقار الكلبنكالمايد -16
 االرنب النيوزلندي

 جامعة كربالء 4 2007 مجلة جامعة كربالء

 artem isia herb-albaتاثير مستخلصات نبات الشيح  -17

 المائي والكحولي في كفاءة البلعمة

 جامعة كربالء 3 2008 مجلة جامعة كربالء

تاثير بعض العوامل الوراثية على نمو الخصية في الحمالن  -18
 العرابية

 جامعة كربالء 1 2009 مجلة جامعة كربالء

تاثير تراكيز مختلفة من كلوريد الكادميوم والليثيوم في  -19
 يوزلنديةنانسجة بعض اعضاء الجسم لذكور االرانب ال

 

 ربالءجامعة ك 1 2010 مجلة جامعة كربالء

تاثير تراكيز مختلفة من كلوريد الكادميوم والليثيوم في  -20
 بعض معايير الدم لذكور االرانب النيوزلندية

 

 2010 مجلة جامعة كربالء
1 

 جامعة كربالء

دراسة مقارنة الدالئل الشكلية لالغنام العرابية والماعز  -21
 العراقي المحلي

مجلة البصرة للعلوم 
 الزراعية

عة كلية الزرا 1 2010
 جامعة البصرة



)Cyrinus   الكارب سمكتيالعالقة بين طول ووزن  -22

)carpio  والشانك)latus Acanthopagrus(  وبعض

 المعايير الوظيفية للجهاز التنفسي

 جامعة كربالء 1 2010 مجلة جامعة كربالء

دراسة العالقة بين معدل ضربات القلب ووزن الجسم  -23

 والقلب في الزواحف والبرمائيات 

 جامعة كربالء الثالث 2010 ة جامعة كربالء مجل

تأثير تراكيز مختلفة من كلوريد الكادميوم والليثيوم في  -24

 بعض الدالئل الكيميوحيوية لذكور االرنب النيوزلندي 

 جامعة كربالء الرابع 2010 مجلة جامعة كربالء 

بعض التغيرات الكيميوحيوية والنسيجية عن فرط اعطاء  -25

 (sun set yellowاصفر غروب الشمس )

 جامعة كربالء الثالث 2010 مجلة جامعة كربالء

دراسة بعض المعايير العيانية والمجهرية للسائل المنوي  -26

 لمرضى عدم الخصوب 

 جامعة كربالء الرابع 2010 مجلة جامعة كربالء

دراسة في بعض التغيرات الهرمونية وعالقتها بالمعايير  -27

 م الخصوبةالفسلجية للسائل المنوي لمرضى عد

 جامعة كربالء الرابع 2010 مجلة جامعة كربالء

في بعض   glibenclamideتاثير عقار الكلبنكالمايد -28

 معايير الدم الوظيفية  لمرضى داء السكر في كربالء 

 جامعة كربالء الرابع 2010 مجلة جامعة كربالء

دراسة مقارنة للعالقة بين وزن الجسم ووزن القلب  -29

 في بعض الفقريات والعضالت والعظام 

 جامعة كربالء األول 2011 مجلة جامعة كربالء 

تقدير المساحة التنفسية لغالصم اسماك الخشني  -30

(Heckle,1843 )Liza 

 جامعة كربالء الثاني 2011 مجلة جامعة كربالء

في بعض المعايير  Glibenclamideتأثير عقار -31

 البايوكيميائية في مصل المرضى المصابين بداء السكري

 في كربالء

 جامعة كربالء الثاني 2011 مجلة جامعة كربالء

 Barbus تقدير المساحة التنفسية لغالصم اسماك الحمري -32

luteus في محافظة كربالء 

 جامعة كربالء الثالث 2012 مجلة جامعة كربالء

 Lizaدراسة مقارنة بين طول ووزن سمكتي الخشني ) -33

abu( والحمري )Barbus liteus) 

 جامعة كربالء االول 2012 ة كربالءمجلة جامع

( على Flagy)Metronidazoleدراسة نسيجية ألثر عقار  -34

توزيع ألياف الكوالجين في رحم إناث الجرذ النرويجي 

Rathusnorvegicusفي األيام السابع والتاسع من الحمل 

المؤتمر  2012 مجلة جامعة كربالء
العلمي 
االول 
لكلية 

التربية 
للعلوم 
 الصرفة

 عة كربالءجام

دراسة مقارنة لبعض الصفات المظهرية لغالصم سمكتي  -35

 Barbus luteus والحمري Liza abuالخشني 

المؤتمر  2012 مجلة جامعة كربالء
العلمي 
االول 
لكلية 

التربية 
للعلوم 
 الصرفة

 جامعة كربالء

 Electroتأثير إزالة المبايض في موجات الكهربائية  -36

cardiogramإلناث األرانب 

مقبول  2012 مجلة جامعة بابل
 للنشر

 جامعة بابل

 (Heckle,1843تقدير المساحة التنفسية لغالصم  اسماك ) -37

Cyprinus carpio  في شط الهندية بمحافظة كربالء 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر  2013 مجلة جامعة كربالء
العلمي 
الثاني 
لكلية 

التربية 
للعلوم 

 الصرفة 

 جامعة كربالء

على بعض  Bifenthrinمبيد تأثير جرع مختلفة من  -38

معايير الدم الفسلجية والكيموحيوية في إناث الجرذ األبيض 

 أثناء الحمل

العدد  2013 مجلة جامعة كربالء
 الثالث 

 جامعة كربالء

تأثير داء السكري على بعض المعطيات الوظيفية والجنينية  -39

 في حوامل إناث الجرذ األبيض 

العدد  2013 مجلة جامعة كربالء 
 ابعالر

 جامعة كربالء



دراسة بعض الدالئل الكيموحيوية لدى مرضى الذبحة  -40

 خنيندخنين وغير المدالصدرية من الم

مقبول  2014 مجلة جامعة كربالء
 للنشر

 جامعة كربالء

تأثير داء السكري المستحث على بعض المعايير الهرمونية  -41

 والنسيجية في حوامل ومواليد اناث الجرذ االبيض

مقبول  2014 ربالءمجلة جامعة ك
 للنشر

 جامعة كربالء

42- Effect of metronidazole dring in the levels of 

some pregnancy Hormones during Blastocyst 

Implantationin Rat Uterus  

مقبول  2014 مجلة جامعة كربالء
 للنشر 

 جامعة كربالء

تأثير المستخلص المائي الكزبرة على بعض معايير الدم  -43

المصابة بداء  األرانبظيفية والكيموحيوية في ذكور الو

 السكري .

مقبول  2014 مجلة جامعة كربالء
 النشر

 جامعة كربالء

تقدير المساحة التنفسية لغالصم اســماك الشـــلك   -44

(Heckel 1843في شط الهندية بمحافظة كربالء ) 

مقبول  2014 مجلة جامعة كربالء
 للنشر

 جامعة كربالء

تخلص المائي لنبات الشيح في معايير الدم تاثير المس -45

 لذكور الجرذ االبيض المستحث به داء السكريالوظيفية 

مقبول  2014 مجلة جامعة كربالء
 للنشر

 جامعة كربالء

تأثير المستخلص الكحولي الوراق نبات عين البزون على  -46

المستحدث  األبيضبعض معايير الدم الوظيفية لذكور الجرذ 

 بداء السكري .

مقبول   2014 جلة جامعة كربالء م
 للنشر

 جامعة كربالء

تأثير المستخلص المائي لنبات الشيح على بعض المعايير  -47

النسيجية لبعض اعضاء ذكور الجرذ المستحث بها داء 

 السكر

 جامعة كربالء الرابع  2015 مجلة جامعة كربالء 

نبات الكزبرة   ص المائي لبذورــــتأثير المستخل -48

Coriandram sativum   على انسجة الكبد والكلية لذكور

المستحدثة  Orvctolagus cuniculusاالرانب المحلية 

  ترجيبيا بداء السكري

 جامعة كربالء االول 2016 مجلة جامعة كربالء

دراسة مقارنة لتأثير المستخلص المائي الحار لجذور  -49

الزنجبيل وعقار الفولتارين على بعض المعايير الدمية 

لغضروف لمفصل الكاحل لذكور الجذر االبيض ونسج ا

 المستحث بها التهاب المفاصل

 جامعة كربالء الثاني 2016 مجلة جامعة كربالء

ومرتسم Paraoxanase( PONIدراسة جزيئية لجين ) -50

 الدهون في مرضى تصلب الشرايين.

مقبول  2016 مجلة جامعة كربالء
 للنشر

 جامعة كربالء

 Foeniculumِّار لنبات الشمرتأثير المستخلص الماء الح -51

vulgare  على انسجة الكبد والكلية  لذكور الجرذ االبيض

 المستحث بها التهاب الكلى

مقبول  2016 مجلة جامعة كربالء
 للنشر

 جامعة كربالء

( وانزيم الباروأوكسينيزفي PONIدراسة جزيئية لجين ) -52

 مرضى تصلب الشرايين

المؤتمرالعلمي الدولي 
بية االول كلية التر

للعلوم الصبرفة 
 جامعة كربالء

مقبول  2017
 للنشر

 جامعة كربالء

 

 )األطاريح ,الرسائل(التي اشرفت عليها: -17
 السنة القسم اسم االطروحة او الرسالة ت

 2005 علوم الحياة دراسة سريرية لمرضى الشرايين التاجية في محافظة كربالء 1

ير البايوكيميائية في مصل في بعض المعاي Glibenclamideتأثير عقار 2

 المرضى المصابين بداء السكري في كربالء

 2006 علوم الحياة

دراسة مقارنة للعالقة بين معدل النبض ووزن الجسم والعظام والعضالت في  3

 بعض الفقريات

 2006 علوم الحياة

تاثير تراكيز مختلفة من كلوريد الكادميوم والليثيوم في انسجة بعض اعضاء  4

 م لذكور االرانب النيوزلنديةالجس

 2008 علوم الحياة

دراسة في بعض التغيرات الهرمونية والمعايير الفسيولوجية لمرضى عدم  5

 الخصوبة

 2009 علوم الحياة

 liza abuدراسة تقدير المساحة السطحية التنفسية لغالصم سمكتي الخشني  6

 في محافظة كربالءBarbus luteusوالحمري 

 2011 علوم الحياة



على METRONIDZOLEالميترونيدازول  FLAGYLتأثير عقار الفالجيل  7

 Rattus norvegicusغرس االجنة في رحم الجرذ النروجي

 

 2012 علوم الحياة

  Electro cardiogramتأثير ازالة المبايض في موجات القلب الكهربائية  8

 ألناث االرانب المحلية المعرضه لقرط الحديد

 2012 علوم الحياة

تأثير داء السكر المستحدث على بعض المعايير الوظيفية والنسيجية في حوامل  9

 أناث ومواليد الجرذ االبيض

 2013 علوم الحياة

في بعض المعايير الوظيفية  Bifentheinتأثير جرع مختلفة من المبيد الحشري  10

 والنسيجية ألناث الجرذ االبيض اثناء الحمل

 2013 علوم الحياة

تأثير المستخلص المائي لبذور الكزبرة على بعض معاييرالدم الكيموحيوية  11

 والنسيجية لبعض االعضاء في ذكور االرانب المستحث بها داء السكري 

 2014 علوم الحياة

تأثير المستخلص المائي الحار لنبات الشيح على بعض المعايير الوظيفية  12

 ث بها داء السكريوالنسيجية لبعض أعضاء ذكور الجرذ المستح

 2014 علوم الحياة

تأثير المستخلص الكحولي ألوراق نبات عين البزون في بعض المعايير الوظيفية  13

 لذكور الجرذ االبيض المعاملة بمادة االلوكسان تجريبيا  

 2014 علوم الحياة

 

نسيجية أللتهاب المفاصل الرثوي المستحدث والمعالج –مقارنة وظيفية  14

 ذور الزنجبيل وعقار القولتارين .بمستخلص ج

 2016 علوم الحياة

وعالقته ببعض المتغيرات الفسلجية في  PON2و PON1دراسة جزيئية لجنين  15

 مرضى احتشاء القب والذبحة الصدرية الغير المستقرة في محافظة كربالء 

 2016 علوم الحياة

 Foeniculumرالدور العالجي للمستخلص المائي الحار لبذور نبات الشم 16

vulgare   على التلف الوظيفي والنسجي للكبد والكلى المستحث بمادة

Ethylene glycol في ذكور الجرذ االبيض 

 2016 علوم حياة

 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها. -18 
 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 لجنة تحضيرية جامعة كربالء 2007 ء المؤتمر العلمي الثالث لجامعة كربال 1

 لجنة تحضيرية جامعة كربالء 2008 المؤتمر العلمي الرابع لجامعة كربالء 2

 لجنة تحضيرية جامعة كربالء 2009 المؤتمر العلمي الخامس لجامعة كربالء 3

 لجنة تحضيرية جامعة كربالء 2010 المؤتمر العلمي الخامس لجامعة كربالء 4

 حضور العتبة العباسية 2007 كاديمين في الحفاظ على التراثدورة األ 5

كلية الطب/جامعة  2012 المؤتمر العلمي األول لكلية الطب 6

 كربالء

 حضور

كلية التربية للعلوم  2012 المؤتمر العلمي األول لكلية التربية للعلوم الصرف 7

 الصرفة /جامعة كربالء

 باحث+لجنة تحضيرية

كلية التربية للعلوم  2013 الثاني لكلية التربية للعلوم الصرفالمؤتمر العلمي  8

 الصرفة /جامعة كربالء

 باحث+لجنة تحضيرية

لكلية التربية للعلوم  لثالمؤتمر العلمي الثا 9

 الصرف

كلية التربية للعلوم  2014

 الصرفة /جامعة كربالء

 باحث+لجنة تحضيرية

كلية الطب/جامعة  2012 المؤتمر العلمي لعلوم الفسلجة كلية الطب 10

 كربالء

 حضور

 

 

 

 



 :شكرات الت -19

 (2تشكرات وزير ) -أ

 (35تشكرات رئيس الجامعة    ) -ب

 (45تشكرات عميد             )  -ج

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادقة عميد الكلية                       مصادقة رئيس القسم                      توقيع مالئ االستمارة         

 


