
 

(2016جدول  بحوث تدريسيي جامعة النهرين المنشورة في مجالت علمية محلية  خالل عام  )   

 رقم العدد رقم المجلد اسم المجلة المنشور بها البحث عنوان البحث جهة  انتسابه االسم الثالثي ت

 م.د. هدى رشيد كريم 1
 ا.د. حيدر عبد الرسول جعفر

 The evaluation of placental vascular كلية الطب
generation and placental apoptosis in 

preterm and post date placentae in 
relation to apgar score at birth 

 

 مجلة بابل الطبية
 

13 1 

2 
 ا.م.د. ثائر محمود فرحان

ا.م.د. مثنى عبد االمير عبد 
 اللطيف

 كلية الطب

 
IMMUNOHISTOCHEMICAL 

LOCALIZATION OF HNF4Α IN THE 
CHOROID PLEXUS OF THE RABBIT 

VENTRICLES WITH CLINICAL 
IMPLICATION 

 

 المجلة العراقية للعلوم الطبية
 

14 1 

 Neonatal jaundice with urinary tract كلية الطب ا.د. شذى حسين علي 3
infection  published 

 

العراقية للعلوم الطبيةالمجلة   
 

14 1 

 correlation of calcium with lipid كلية الطب ا.د. شذى حسين علي 4
profile in patients with chronic renal 

failure on regular hemodialysis 

Arab board journal of 
medical specialization 

 
 

17 1 

 Inborn errors of metabolism in Iraq Journal of Pharmacy كلية الطب ا.م.د. هالة سامح عارف 5
and Biological 

sciences (IOSR-IPBS) 

11 2 

 Neonatal jaundice with urinary tract كلية الطب ضياء كاظم خلفا.م.د.  6
infection  published. 

 

Iraqi Journal of 
medical sciences 

14 1 

 The effect of Zinc on the growth of كلية الطب ا.م.د. اريج عبد العباس 7
preterm baby in Baghdad, Iraq 

 

International Journal 
of Pediatric Research 

3 3 



 Cultivation of Microalgae Chlorella كلية الهندسة ا.م.د. سعد حنش عمار 8
vulgris in Airlift photobioreactor for 

Biomass Production 
usingcommercial NPK Nutrients 

 

AL-Khwarizmi 
Engineering Journal 

12 1 

 Zirconium Sulfate as Catalyst for كلية الهندسة م.د. مروة فائق عبد الجبار 9
biodiesel Production by using 

Reactive Distillation. 

Journal of 
Engineering 

22 1 

 Extraction of Phenol from Aqueous الهندسةكلية  م.د. محمد سعدي حميد 10
Solutions using Bulk Ionic Liquid 

Membranes 

Iraqi Journal of 
Chemical and 

Petroluem 
Engineering 

17 1 

 ا.م.د. سهى موسى خورشيد 11
 ا.د. احمد كمال احمد

 Synthesis and refractive index كلية العلوم
characterization of EBBA liquid 

crystal 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 1 

 Synchronization in optically coupled كلية العلوم ا.د. احمد كمال احمد 12
chaotic systems by optical feedback 

 

Iraqi journal of applied 
physics 

12 1 

ا.م.د. عماد عبد الحسين  13
 يوسف

 Study the rate constant of كلية العلوم
photodecomposition of polystyrene 

films in presence of some4- amino-5-
(2-(6-methoxynaphthalen-2-Yi) 

piperidion)-1,2,4-triazole-3-thion 
complexes 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 1 

 يم.د. وسام كاظم حماد 14
 خلفا.م.د. ماجد شنون 

 The Study of the release mechanism كلية العلوم
of TiO2 nanotubes –NP conjugate 

using polymer encapsulate as a drug 
delivery system 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 2 

 Effect of metformin and metformin كلية العلوم ا.م.د. عالء حسين جواد 15
plus glibenclamide on glucose -6- 

phosphatase status and some 
biochemical parameters  in type2 

diabetic patients 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 2 



 ICP Spectrometric-Vis separation of كلية العلوم خضير بشائر عباس م.د.  16
cerium (IV)- desferal complex using 4-

vinylbenzyl-dimethylammonio 
pentanesulfonate zwitterionic 

stationary phase 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 2 

 Preparation and investigation of كلية العلوم ا.م.د. مهدي صالح شهاب 17
some new pyrazole  derivatives as 

corrosion inhibitors for mild steel in 
acidic media 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 2 

 Study the effect of anastrozole on كلية العلوم  حسنا.م.د. فراس عبد هللا 18
estrdiol and cytochrome P450 

(aromatase enzyme) in 
postmenopausal breast cancer 

patients 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 2 

 م.د. ضياء شامخ زغير 19
 
 

 ا.م. وسن علي موسى
ا.م.د. عماد عبد الحسين 

 يوسف

مركز الدنا العدلي 
 للبحث والتدريب

 
 كلية العلوم

Optical properties and morphological 
study of new films derived from poly 
(vinyl chloride)- phenyl phrine HCI 

acid complexes 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 2 

 Evaluation and comparison between كلية العلوم م. وداد حمد  شعبان 20
crude oil straight run fractions and its 

commercial fraction (gasoline, 
kerosene and gas oil ) at Dura oil 

refinery 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 3 

 ا.م.د. جواد كاظم شنين 21
 ا.م.د. احمد عبد الرزاق احمد

 Synthesis and characterization of كلية العلوم
new heterocyclic Schiff’s  bases from 

methyl 4-hydroxybenzoate 
 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 3 

 م.د. ضياء شامخ زغير 22
 عباس هديل عادلم. 

ا.م.د. عماد عبد الحسين 
 يوسف

مركز الدنا العدلي 
 للبحث والتدريب

 كلية العلوم

Photochemical study cobalt (II) in 
dimethyl  sulfoxide, 

simethylformamide and chloroform 
solvents 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 3 



 . احمد شاكر محمودم.د 23
ا.م.د. محمد عبد الزهرة  

 حبيب

-Interpretation of the q-deformed 1 كلية العلوم
quantum harmonic oscillator 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 3 

 جاسم م.د.بالل خالد  24
 ا.د. اياد عبد العزيز عباس

 ا.د. سعد ناجي عبود

 Using Gaussian basis-sets with كلية العلوم
Gaussian nuclear charge distribution 
to solve Dirac- hartree- fock equation 

for 83bi-atom 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 3 

 Message authentication using new كلية العلوم نعيم حمودم. دالل  25
hash function 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 3 

كلية هندسة  ا.م.د. طالب محمد جواد 26
 المعلومات

Using Ant Colony Optimization 
Clustering Algorithem With Power-

efficient Information System Protocol 
 

مجلة جامعة النهرين / كلية 
 العلوم

19 2 

ا.د. المتمرس عبد الواحد  27
 باقر عبد الرضا

 
 ا.م.د. رباح نجاح جبار

كلية التقنيات 
 االحيائية 

 
مركز بحوث 

 التقنيات االحيائية

Effect of hygromycin B antibiotic 
produced produced by streptomyces 
isolates on some pathogenic bacteria 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 2 

كلية التقنيات  ا.م.د. شهالء  مهدي صالح 28
 ةياالحيا

Differentiation of mouse bone- 
marrow mesenchymal stem cells into 

motro neuron cells in vitro 

النهرين للعلوم م جامعة مجلة 
 النهرين

19 2 

 ا.م.د. علي شهاب احمد 29
 ا.م.د. نضال سهيل زبار

كلية التقنيات 
 ةياالحيا

Evaluation of general characteristics 
of local isolates helicobacter pylori 

 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 1 

التقنيات كلية  ا.م.د. علي شهاب احمد 30
 ةياالحيا

Effect of histidine on sensitivity of 
pathogenic bacteria 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 3 

كلية التقنيات  ا.د. كاظم محمد ابراهيم 31
 االحياية

Enhancement of sesbania rostrate 
capacity for cadmium and lead 

tolerance by tissue culture 

مجلة مركز بحوث التقنيات 
 االحيائية / جامعة النهرين

10  1 

كلية التقنيات  ا.د. كاظم محمد ابراهيم 32
 ةياالحيا

Studies on seed germination, callus 
induction and naphthodianthrones 

production in hypricumm 
triquetrifolium 

Journal of zankoi 
Suleiman 

2016 Prt-A- 



كلية التقنيات  ا.م.د. محسن هاشم رسن 33
 ةياالحيا

Molecular identification of yeast 
Candida glabrata  from candidemia 

patients in Iraq 

Iraqi journal of 
science 

57 2A 

 ا.م.د. محسن هاشم رسن 34
ا.د. نضال عبد المهيمن 

 محمد

كلية التقنيات 
 ةياالحيا

Production, partial purification and 
anti tumor properties of bioactive 
compounds from locally isolated 

actinomycetes (KH14) 
 

مجلة معهد الهندسة الوراثية / 
 جامعة بغداد

15 3 

التقنيات كلية  ا.د. حسين محمود شكري 35
 االحياية

Effect of diammonium 
phosphate(DAP) fertilization on 

growth of saga plant (salvia 
officinalis L) and concentration of 

volatile oil 

Journal of 
Biotechnology 
research center 

10 1 

التجربة الدستورية العراقية بين مطرقة وظيفة الدولة في  كلية الحقوق ا.د. حيدر ادهم عبد الهادي 36
 الواقع وسندان النص

 1 2016 مجلة التشريع والقضاء

مجلة كلية الحقوق / جامعة  االرهاب الدولي البيلوجي كلية الحقوق ا.م.د. مها محمد ايوب 37
 النهرين

18 2 

مجلة كلية الحقوق / جامعة  والرقابة على تمويلهاتمويل الحملة االنتخابية في العراق  كلية الحقوق ا.م.د. سناء محمد سدخان 38
 النهرين

18 3 

دور المنظمات الدولية في حماية البيئة زمن النزاعات  كلية الحقوق ا.د. احمد عبد الرزاق هضم 39
 المسلحة

مجلة كلية الحقوق / جامعة 
 تكريت

28 1 

مجلة كلية الحقوق / جامعة  احكام الترقية العلمية كلية الحقوق م.م. شيماء مدلول عباس 40
 النهرين

18 2 

 ا.د. احمد كيالن عبد هللا 41
 م.م. نورس رشيد طه

 1 31 مجلة كلية القانون  / جامعة بغداد دور الصورة المتحركة في االثبات الجنائي كلية الحقوق

 م.د. عامر حسن ثابت 42
 ا.م.د. خضر عباس عطوان
 ا.م. حسين مصطفى احمد

كلية العلوم 
 السياسية

)منظور دولي في  2011حركات التغيير الدينية بعد عام 
 اسبابها وانعكاساتها على دول الخليج العربي(

مجلة كلية القانون للعلوم 
القانونية والسياسية/ جامعة 

 كركوك

5 5 

كلية العلوم  م.د. عباس سعدون رفعت 43
 السياسية

 1990التعامل االمريكي مع قضية العراق والكويت عام 
 وتاثير ذلك على االمم المتحدة

مجلة المستنصرية للدراسات 
مركز  –العربية والدولية 

 المستنصرية

13 53 

 ا.م.د. خضر عباس عطوان 44
 م.د. مصطفى فاروق مجيد

كلية العلوم 
 السياسية

 44-43  مجلة قضايا سياسية العراق ومخاطر التفكك



 ا.م.د. خضر عباس عطوان 45
 مجيدم.د. مصطفى فاروق 

كلية العلوم 
 السياسية

الرك للفلسفة والعلوم االجتماعية  الثقافة السياسية وبناء الوحدة الوطنية في العراق
 / كلية االداب /جامعة اسط

- 11 

 ا.م.د. خضر عباس عطوان 46
 ا.م.د. قحطان عدنان

كلية العلوم 
 السياسية

مجلة كلية القانون للعلوم  قوة الصين وتأثيراتها في واقع ومستقبل النظام الدولي
القانونية والسياسية /جامعة 

 كركوك

  

 ا.د. سرمد زكي الجادر 47
 

كلية العلوم 
 السياسية

االنعكاسات المستقبلية للترتيبات االقليمية في اقليم جنوب 
 شرق اسيا على الهيمنة االمريكية

 44-43  قضايا سياسية

 ا.م.د. محمد كريم كاظم 48
 هاشمم.م.فراس عباس 

كلية العلوم 
 السياسية

تحوالت االداء السعودي حيال تشكيل التحالفات االقليمية 
 رؤية في المحركات والتحديات

 44-43  قضايا سياسية

 ا.م.د. قاسم محمد عبيد 49
 م.د. محمد ميسر فتحي

كلية العلوم 
 السياسية

االزمات الدولية ومستقبل التوازنات الجيوسترتيجية 
 ة السورية واالوكرانية انموذجا(العالمية )االزم

 44-43  قضايا سياسية

 م.د. ناهض حسن جابر 50
 م.د. احمد حسين والي

كلية العلوم 
 السياسية

المسند الشرعي لشرعية الوالية العامة في جمهورية 
 ايران االسالمية

 44-43  قضايا سياسية

كلية العلوم  م.د. سهاد اسماعيل خليل 51
 السياسية

االستراتيجية واالمن الوطني العراقي )دراسة المتغيرات 
 في توظيف الفرص(

 44-43  قضايا سياسية

 م.د. عادل عبد الحمزة ثجيل 52
 م.د. ايالف راجح

كلية العلوم 
 السياسية

دوافع واهداف التوغل التركي واثره في خيارات العالقات 
 التركية -العراقية

 44-43  قضايا سياسية

كلية العلوم  ابراهيمم.م. وسناء محمد  53
 السياسية

) الحدود  2003العالقات العراقية الكويتية بعد عام 
 والجود(

 44-43  قضايا سياسية

كلية العلوم  ا.م.د. ايضاح نعمان خزعل 54
 السياسية

Effect of free writing on ESP students 
achievement in writing political 

essays 

 44-43  قضايا سياسية

 ا.م.د. نغم حسين نعمة 55
 م.م. لؤي ناصر جبر

كلية اقتصاديات 
 االعمال

 –جودة المخرجات التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل 
دراسة استطالعية على عينة من كلية اقتصاديات االعمال 

 وبعض منظمات سوق العمل
 

مجلة كلية االدارة واالقتصاد / 
 الجامعة المستنصرية

 106 

كلية اقتصاديات  جاسم  م.م. محمد سلمان  56
 االعمال

اثر العناية المهنية لمراقب الحسابات في تفعيل التحاسب 
 الضريبي بأسلوب التقدير الذاتي

مجلة كلية االدارة واالقتصاد / 
 الجامعة المستنصرية

 106 

مركز بحوث  ا.د. سعد صالح الدجيلي 57
 التقنيات االحيائية

Oocyte Quality And Embryonic 
Development After Oral 

Administration Of Speramax In 
Female Mice As Experimental Model 

For Mammals 

Iraqi Journal Of 
Embryo And Infertility 

Researches 

4 2 



مركز بحوث  ا.د. سعد صالح الدجيلي 58
 التقنيات االحيائية

Effect of diabetes mellitus on certain 
sperm function parameters before 

and after in vitro activation the 
Glycrrhizaglabra as motility stimulant 

 
 

Iraqi journal of 
Biotechnology 

14 2 

ا.م. حازم اسماعيل عبد  59
 الباري

مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية

Role Of Oxidative Stress And Some 
Antioxidant Enzymes In Male Infertily 

 

Iraqi journal of 
Biotechnology 

15 1 

ا.م. حازم اسماعيل عبد  60
 الباري

مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية

DNA Fragmentation In Male Couples 
Of Females With Recurrent 

Spontaneous Abortions (RSA) 
 

Iraqi journal of 
science 

57 B1 

مركز بحوث  م.د. زيد اكرم ثابت 61
 التقنيات االحيائية

Levan production using 
Pseudomonas Brassicacearum 

isolated from Rhizosphere soil of 
cowpea farm in Iraq 

Iraqi journal of 
Biotechnology 

15 1 

بحوث مركز  م.د. زينب ياسين محمد 62
 التقنيات االحيائية

التقنية والكشف عن الفالفونويدات المستخلصة من ثمار 
 بلوط الهدال

مجلة مركز بحوث التقنيات 
 االحيائية

10 1 

مركز بحوث  م. ايات عدنان عباس 63
 التقنيات االحيائية

Purification And Charctization Of 
Pectinesterase From Potato 

جامعة  مجلة كلية العلوم /
 النهرين

19 1 

مركز بحوث  م. ايات عدنان عباس 64
 التقنيات االحيائية

Determination The Activity Of 
Physical And Chemical Factors On 

The Polyphenol Oxidase Hot Pepper 
And Cabbage (Brassica OleraceaVar) 

ائيةالمجلة العراقية للتقانات االحي  15 1 

مركز بحوث  جليل ابراهيم اسعدم.د.  65
 التقنيات االحيائية

Relationship between prostate 
specific antigen and testosterone, 
insulin, adeponectin on prostate 
cancer patients with metabolic 

syndrome 

مجلة جامعة بابل للعلوم  الصرفة 
 والتطبيقية

24 2 

مركز بحوث  م.ايات عدنان عباس 66
 التقنيات االحيائية

Determination activities of optimal 
conditions of peroxidase in hot 

pepper and broccoli 

Wasit journal for 
science & medicine 

8 4 



 ا.م.د. سلوى جابر عبد هللا 67
 

 م.م. ابتسام حمود ناصر

كلية التقنيات 
 االحيائية 

مركز الدنا العدلي 
 للبحث والتدريب

 

مجلة كلية الحقوق / جامعة  البصمة الوراثية في منظور الفقه االسالمي
 النهرين

18 1 

مركز الدنا العدلي  م.م. هالة خالد ابراهيم 68
 للبحث والتدريب

Comparison between two different 
DNA extraction techniques taken 
from buccal swabs suitable for 

genetic analyzer 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 3 

 ا.م.د. هدى ظاهر هذال 69
 م.م. جبار سلمان حسان

 Diagnosis of Noroviruses in Iraqi كلية الطب
children suffering from 

Gastroenteritis by Enzyme linked 
assay and conventional PCR 

 

THE MEDICAL 
JOURNAL OF 

BASRAH UNIVERSITY 

34 1 

 ا.م.د. احمد رحمة علي 70
 ا.م.د. بان جمعة قاسم

 The Protective Effects of Felodipine كلية الطب
on Methotrexate-Induced 

Hepatic Toxicity in Rabbits 
 

 2 14 المجلة العراقية للعلوم الطبية

 Effect of chitosan and combination كلية الطب ا.م.د. عبد الكريم حميد عبد 71
on experimentally- Induced  thermal 

injury in rabbits 

 2 14 المجلة العراقية للعلوم الطبية

 Effect of cytochrome P-450 inducer كلية الطب م.د. هيثم محمود كاظم 72
and inhibitor antiepileptic drugs on 

lipid profile normal and diabetic 
rabbits. 

 2 14 المجلة العراقية للعلوم الطبية

 Evaluation of intraplacental villous كلية الطب م.د. زينب حسن هاشم 73
micro vascular density and vascular 
surface area in pregnancy induced 
hypertension and its correlation to 

newborn body   weight. 
 

 2 14 المجلة العراقية للعلوم الطبية

 Dose fecal continence improves with كلية الطب ا.م.د. احمد زبار زين 74
time after PSARP. 

 2 15 مجلة طب المستنصرية



 EVALUATION of the changes in iron كلية الطب ا.د. صبح سالم المدلل 75
homeostasis and hepcidin 

concentration in pre-eclamptic 
patients 

Iraqi Journal of   
Hematology 

5 1 

 Medical Ethics in The Glorious كلية الطب ا.د. وسيم فاضل محمد 76
Qur`an and Holy Shari`ah 

 2 14 المجلة العراقية للعلوم الطبية

كلية هندسة  م.م. رأفت عبد الكاظم عبيدة 77
 المعلومات

Computerized system numerical 
methods simulation using visual 

basic programming language 

Journal of Babylon 
university/ pure and 

applied sciences 

24 3 

 Detection of genetic polymorphism in كلية الصيدلة محمد  م.م. زينة سيف الدين 78
Iraqi barley using SSR-PCR analysis 

Iraqi journal of 
science 

57 2b 

 Predicting  the  Delivery time of كلية الهندسة ا.م.د. زياد سليمان خالد 79
public School Building  Projects 

using Nonlinear Regression 

Engineering and 
Technology Journal, 

University of 
Technology. 

34 8 

 Application  Artificial forecasting كلية الهندسة ا.م.د. فائق محمد سرحان 80
techniques in cost management 

(review) 

Journal of 
Engineering 

22 8 

ا.م.د. قاسيون سعد الدين  81
 شفيق

 Data base for dynamic soil properties كلية الهندسة
of seismic active zones in Iraq 

 

 7 22 مجلة كلية الهندسة /جامعة بغداد

 .Genotyping of Klebsiella spp كلية الطب م.د. ثناء رشيد عبد الرحمن 82
isolated from different clinical 

sources 

Iraqi Journal 
of Science 

57 3 B 

 ا.د. فرقد بدر حمدان 83
 د. وسيم فاضل محمد ا.

   Assessment of some biochemical كلية الطب
parameters to evaluate the 

endothelial function in patients with 
sickle cell disease 

 

 1 21 مجلة تكريت الطبية

 Evaluation of the changes in iron كلية الطب م.د. بسام محمد حميد 84
homeostasis and hepcidin 

concentration in preeclamptic 
patients 

Iraqi Journal 
Hematology 

5 1 



 م.د. بسام محمد حميد 85
 ا.م.د. هند شاكر عبعوب

 Immunohistochemical expression of كلية الطب
VEGF in relation to VEGFR and CD34 
in NHL using digital image analysis 

system 

Iraqi Journal 
Hematology 

5 1 

 The Protective Effects of Felodipine كلية الطب ا.م.د. بان جمعة قاسم 86
on Methotrexate-Induced hepatic 

toxicity in rabbits 

 2 14 المجلة العراقية للعلوم الطبية

 ا.د. ندى محمد طه 87
 ا.م.د. اريج عبد العباس

 Molecular identification of giardia كلية الطب
iamblia genotypes isolates 

 2 14 المجلة العراقية للعلوم الطبية

ا.م.د. محمد عبد الخالق  88
 ابراهيم

 Eggshell Powder as An Adsorbent for كلية الهندسة
Removal of Cu (II) and 

Cd (II) from Aqueous Solution: 
Equilibrium, Kinetic and 
Thermodynamic Studies 

مجلة كلية الهندسة / جامعة 
 النهرين

19 2 

 ا.م.د. مصعب عايد كصب 89
 

 Effect of Multi-Walled Carbon كلية الهندسة
Nanotubes on Mechanical Properties 

of Concrete 

مجلة كلية الهندسة / جامعة 
 النهرين

19 2 

 ا.د. رياض عزيز جواد 90
 ا.م.د. احسان علي صائب

-Shear Strength Prediction for Two كلية الهندسة
Piles Caps Using Empirical Equations 

مجلة كلية الهندسة / جامعة 
 النهرين

19 2 

 كامل  ا.م.د. ليث خالد 91
 الحديثي

 

 Finite Element Modeling and كلية الهندسة
Theoretical Analysis of SFRSCC 

Composite Beams Strengthened by 
Bottom Tensioned Steel Plates 

مجلة كلية الهندسة / جامعة 
 النهرين

19 2 

 Study the Mechanical Properties and كلية الهندسة ا.م.د. اياد مراد طخاخ 92
Numerical Evaluation of Friction Stir 

Processing (FSP) for 6061-T6 
Aluminum Alloys 

مجلة كلية الهندسة / جامعة 
 النهرين

19 2 

 م.د. محمود رشيد اسماعيل 93
 ا.د. محسن جبر جويج

 Natural Frequencies of Multi-Irregular كلية الهندسة
Span Beams under Elastic Supports 

By Modal Analysis Method 

مجلة كلية الهندسة / جامعة 
 النهرين

19 2 

 م.د. ياسر عماد عبد العزيز 94
شيماء محمد علي م.م. 

 محمود

 كلية الهندسة
 كلية العلوم

Recovery of Base Oil from Spent 
Automobile Oil Using Elementary and 

Binary Solvent Extraction 

مجلة كلية الهندسة / جامعة 
 النهرين

19 2 



 Design and Analysis of Rectangular كلية العلوم م.د. هند صبحي حسين 95
Microstrip Patch Antenna Operating 

at TM03 mode with Single and 
Stacked Structure for Bandwidth 

Enhancement 

مجلة كلية الهندسة / جامعة 
 النهرين

19 2 

 Low Level Laser Irradiation Effects on كلية الهندسة ا.د. زياد طارق محمود 96
Joint Movements 

مجلة كلية الهندسة / جامعة 
 النهرين

19 2 

 ا.م.د. محسن هاشم رسن 97
 
 

 عبد الرحيم غيداء حسين م. 

كلية التقنيات 
 االحيائية 

 
مركز بحوث 

 التقنيات االحيائية

Isolation and identification the fungus 
trichophyton violaceum from human 

skin specimens in Iraqi and study 
efficiency antibacterial and some 

plant essential oils 
 

مجلة مركز بحوث التقنيات 
 االحيائية

10 2 

مركز بحوث  م.د. فاروق ابراهيم محمد 98
 االحيائيةالتقنيات 

Tissue microarray construction and 
immunohistochemical evaluation of 
Bcl-2 gene expression in Iraqi and 

Italian breast cancer samples 
 

مجلة مركز بحوث التقنيات 
 االحيائية

10 2 

 م.م. ضحى سالم نعمة 99
 م. د. نادرة سلمان محمد

ذو النون يونس م. بايلوجي 
 صالح

 سرى نبيل حميدم. بايلوجي 
 م. فرح ثامر عبد هللا

مركز الدنا العدلي 
 للبحث والتدريب

 
 

مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية

The Association between 
prothrombin gene G20210A and 

factor V leiden mutation in women 
with complications of pregnancy in 

Baghdad province 

لة مركز بحوث التقنيات مج
 االحيائية

10 2 

10
0 

 Frequency of rotavirus, adenovirus كلية الطب م.د. اروى مجاهد عبد هللاا.
and astrovirus among patients with 
acute diarrhea by chromatographic 
immunoassay and enzyme linked 

immunosorbent assay 
 

 مجلة مركز بحوث التقنيات
 االحيائية

10 2 

10
1 

مركز بحوث  م. شيماء يوسف عبد الفتاح
 التقنيات االحيائية

Preparation of nanoliposomes 
incorporated leishmania donovani 

antigens 

مجلة مركز بحوث التقنيات 
 االحيائية

10 2 



10
2 

 م.د. زينب ياسين محمد
 

 ا.د. نبيل خلف ابراهيم
 ا.د. خلود وهيب عبود

مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية
كلية التقنيات 

 يةائحياال

Purification and identification of total 
flavonoids extracted from moringa 

oleifera leaves in Iraqi 

مجلة مركز بحوث التقنيات 
 االحيائية

10 2 

10
3 

ا.م.د. عماد عبد الحسين 
 يوسف

 Photostability study of some كلية العلوم
modified poly (vinyl chloride ) 

containing pendant Schiff’s bases 
 

Baghdad science 
journal 

13 2 

10
4 

ا.م.د. عماد عبد الحسين 
 يوسف

-Photochemical study of 2-(6 كلية العلوم
methoxynaphthalen-2-yl) propanoic 

acid iron (III) in different organic 
solvents 

 

Engineering & 
technology journal 

34 3 

10
5 

ذو نون يونس م.بايلوجي 
 صالح

م.م. محمد مهدي  عبد 
 الحسن

 م.م. ضحى سالم نعمة
 سرى نبيل حميدم.بايلوجي 

 م.م. اسيا عبد اللطيف مهدي

مركز الدنا العدلي 
 للبحث والتدريب

Allele frequency of 15 autosomal 
short tandem repeat (STR) loci in al 

anbar- Iraqi population 

Iraqi journal of 
biotechnology 

15 2 

10
6 

 م. ابتسام جاسم سوداني
 

مركز الدنا العدلي 
 للبحث والتدريب

Histopathological changes of mice 
liver induced by an aloe vera whole 

leaf extract 
 

Iraqi journal of 
science 

57 3B 

10
7 

 م.د. نادرة سلمان محمد
 م.م. حيدر كاظم حسين

مركز الدنا العدلي 
 للبحث والتدريب

Detection of norovirus and rotavirus 
in children under five years during 
winter 2012-2013 in Mosul province 

 

للعلوم م جامعة مجلة النهرين 
 النهرين

19 3 

10
8 

مركز الدنا العدلي  م.د. نادرة سلمان محمد
 للبحث والتدريب

Molecular detection of pandemic 
influenza A(H1N1) virus in SARI 

patient in south Iraqi governorates 
using real- time PCR 

 

Iraqi journal of 
biotechnology 

15 2 



10
9 

مركز الدنا العدلي  هالة خالد ابراهيمم.م. 
 للبحث والتدريب

ABCG2 (BCRP) m RNA expression 
level by using real- time PCR and 

immunohistochemistry associated 
with clinicopathological features in 
Iraqi women with stage II-III breast 

cancer 

Iraqi journal of cancer 
and medical genetics 

9 1 

11
0 

 ا.م.د. محسن هاشم رسن
ا.د. نضال عبد المهيمن 

 محمد

كلية التقنيات 
 حيائية اال

Antimcrobial and antioxidant 
activities of biologically active extract 
from locally isolated actinomycetes in 

garmian area 

Journal of garmian 
university 

1 10 

11
1 

كلية التقنيات  م.د. سامية خليل محمود
 حيائية اال

Study of the equeous extracts to 
inhibit bacterial growth which caused 

food poisoning and effective for 
minimum inhibition concentration of 

the fresh meet 

Basrah journal of 
veterinary research 

15 3 

11
2 

 Fabrication of laser detectors using كلية الهندسة ا.د. زياد طارق محمود
Ge wafer doped with SB 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 4 

11
3 

 Effect of electrodes separation in DC كلية العلوم ا.م.د. خالد عباس يحيى
plasma sputtering on morphology of 

silver coated samples 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 4 

11
4 

 Bonding behavior of brazing كلية العلوم ا.م.د. ثامر عبد الجبار جمعة
Al2O3/ZrO2 composite to kovar alloy 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 4 

11
5 

مركز الدنا العدلي  م.م. ضحى سالم نعمة
 والتدريبللبحث 

Evaluation the suitability of saliva for 
DNA profiling analysis in comparative 

with blood samples 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 4 

11
6 

 Compactness of fuzzy cone metric كلية العلوم ا.م.د. فاضل صبحي فاضل
spaces 

مجلة النهرين للعلوم م جامعة 
 النهرين

19 4 

11
7 

كلية اقتصاديات  ا.م.د. نغم حسين نعمة
 االعمال

الية اعتماد مصادر ذكاءات االعمال في اشاعة ثقافة 
 ريادة االعمال كمنهج علمي )دراسة تطبيقية (

 4 2016 مجلة االطروحة

11
8 

 م.د. رقية محمد ابراهيم
 م.م. فرح تركي عريبي

كلية التقنيات 
 االحيائية

Hematological toxic effect and the 
frequency of micronucleus formation 
of cyproheptadine different doses on 

albino male mice blood picture 

Iraqi journal of 
hematology 

5 2 



11
9 

عبد الباري .حازم اسماعيلا.م.  مركز بحوث  
 التقنيات االحيائية

 الكلغان على بعضتأثير مستخلص نبات 
معايير النطف واالخصاب خارج الجسم في 

 الفئران

 4 8 مجلة واسط للعلوم الطبية

12
0 

م.د.زينب ياسين 
 محمد

 م.سعاد محمد مجيد

مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية

 %21ز تأثير السماد ثنائي فوسفات االمونيومذي التركي
لنبات المرمية  على محتوى الفالفونويدات الكلية  

5 مجلة كلية العلوم جامعة بغداد
7 

أ 4  

12
1 

محمد م.د.زينب ياسين   
 

مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية

ت لتحري نوعياً وكمياً عن فالفينويدات الكريب فروا
العراقي المستخلصة من القشور والبذور ومقارنة 

وباتمستخلصهم المائي نسبة إلى النشاطالمضاد للميكر  

 

مجلة كلية العلوم 
بغدادجامعة   

5
7 

ب 4  

12
2 

زينب ياسين محمد م.د.  
 

مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية

Purification and Identification of Total 
Flavonoids Extracted from Moringa 

oleifera Leaves in Iraq 

Journal of 
Biotechnology 

Research Center 

1
0 

2 

12
3 

زينب ياسين محمد م.د.  
 

مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية

Hematological toxic effect and the 
frequency of micronucleus formation 
of cyproheptadine different doses on 

albino male mice blood picture 

 

 

مجلة المركز الوطني لبحوث 
وعالج امراض الدم/الجامعة 

 المستنصرية

5 2 

12
4 

 م.د.زينب ياسين محمد
 

بحوث مركز 
 التقنيات االحيائية

ة من التقييم الكمي والنوعي للفلويدوينات المستخلص
 اوراق العوسج العراقي

النيةالمجلة العراقية للعلوم الصيد  2
5 

2 

12
5 

م اسماعيل عبد .حازا.م
 الباري

احم.شيماء يوسف عبد الفت  

مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية

Micronuclei formation and 
comet assay in women with 

polycystic ovarian syndrome 
(PCOS) 

 

وم العراقية للعل المجلة  
 

3
 ب

57 

12
6 

مركز بحوث  ا.م.د.نجوى شهاب احمد
 التقنيات االحيائية

Analysis of Polymorphism of 
melatonin receptor type 1A (MTNR1A) 
gene, in Iraqi local Sheep Using PCR-

RFLP Technique. 

ائيةالمجلة العراقية للتقانات االحي  1
5 

3 



12
7 

 ا.م.د.نجوى شهاب احمد
 

مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية

Variations in the coding of melatonin 
receptor gene MTNR1A in Iraqi sheep 

breed. 

Iraq journal of 
biotechnology 

3 15 

12
8 

اسعد  م.د.جليل ابراهيم مركز بحوث  
 التقنيات االحيائية

Overlap of Vitamin D and Cholesterol, 
Triglyceride and High Density 
Lipoprotein in Prostate Cancer 

Patients (with Metabolic Syndrome) 
 

2 جامعة بابلمجلة 
4 

7 

12
9 

احعبد الفت م.شيماء يوسف  
 

مركز بحوث 
 التقنيات االحيائية

Study Some Cytotoxic 
Parameters Of Aspartame (Diet 
Sweet) On Mature Albino Male 

Mice 

نيات مجلة مركز بحوث التق
 االحيائية

 

1
0 

2 

13
0 

الحدود الموضوعية للمسؤولية التأديبية  كلية الحقوق  ا.م.د. فراس عبد الرزاق 
 للعامل 

مجلة  الحقوق / كلية القانون / 
 الجامعة المستنصرية  

5 29-
30 

13
1  

 الحماية المدنية لمستخدمي شبكة الهواتف كلية الحقوق  ا.م.د. شروق عباس فاضل 
 النقالة في مرحلة تنفيذ عقد االشتراك 

مجلة  الحقوق / كلية القانون / 
 الجامعة المستنصرية  

5 27-
28 

13
2 

 ا.د. اديب احمد كاظم 
 ا.م.د. بان جمعة قاسم 

 كلية الصيدلة 
 كلية الطب 

Effect of nimodipine (0.5%) 
eye drops against selentie- 
induced cataract in rabbits  

1  المجلة العراقية للعلوم الطبية
4 

3 

13
3 

 Outcome of vascular access in كلية الطب  ا.د. شذى حسين علي 
pediatric hemodialysis of Baghdad 

hospital  

Medical journal of 
Babylon  

13 2 

13
4 

 ا.د. عالء غني حسين 
 ا.م.د. بان جمعة قاسم 

 
 كلية الطب 

Immunohistochemical 
expression of p53 bc12 and 

CD34 in cervical intraepithelial 
neoplasias and carcinomas  

1  المجلة العراقية للعلوم الطبية
4 

3 

13
5 

 Satellite Image Classification in Rural كلية العلوم ا.م.د. محمد صاحب مهدي 
Areas Based on Fractal Dimension 

Journal of 
Engineering 

2
2 

4 

13
6 

 Investigation of the drinking water كلية العلوم  م. سارة عبد القادر مهدي 
quality of some residential areas in 

Baghdad city-karkhdistriet 

Iraqi journal of 
science 

5
7 

1 

13
7 

 Determination the concentration in كلية العلوم  م.عصام محمد رشيد 
human urine using LR-115 detector 

Iraqi journal of 
physics 

  



  


