
 

 

 

 

 عنوان البحث  ت
اسماء 

 الباحثين 
 تاريخ األنجاز  تاريخ المباشرة 

 حلة البحث 

هل البحث  

 مدور 

 

 ملخص البحث 

نسبة 

 األنجاز 
 التوقيع 

 اجازة دراسية خارج العراق  1-
م.م احمد  

 حمزة نجم 
    

  

 اجازة دراسية خارج العراق  2-
حسين  م.م 

 مهدي
    

  

-3 

Study the effect of    giving 

vitamin C and aspirin to 

broiler chickens on immunity 

of Newcastle disease 

أ.م أفراح عبد  

 الواحد
 مدور  31/8/2023 1/9/2022

الدراسة تهدف الى تأثير  

 Cاعطاء فيتامين 

والسبرين لفروج اللحم  

على المناعة لمرض 

 وكاسلالني

  

-4 

تأثير سوء التغذية ومستوى الدم على  

القدرات العقلية لدى اطفال المدارس  

 االبتدائية في مدينة الديوانية

م.م انعام  

محمد عبد 

 الحسين

1/9/2022 31/8/2023  

تأثير التغذية واثرة على  

القدرات الذهنية للتلميذ .مع  

تقيم مستوى نسبة الدم  

 وتأثيره على التالميذ

  

-5 

Determination of Some Heavy 

Metals Concentration in 

Selected cleaning liquid soap 

Used in lraq 

مالذ  م.م

اسماعيل  

 يوسف 

 

 مدور  31/8/2023 1/9/2022

تهدف الدراسة الحالية  

فحص العناصر الثقيلة في  

السائلة المنظفات 

المستخدمة باالسواق  

العراقية وتحديد مدى   

سميتها واثارها على صحة  

االنسان باستخدام تقنيات  

 حديثة 

  

6- 
تشخيص االنواع البكتيرية المرافقة  

 النابيب القسطرة لمرضى الفشل الكلوي 

أ.فاطمة عبود 

 جلوب 
1/9/20022 31/8/2023  

تهدف الدراسةالى تشخيص  

البكتريا  عدد من انواع 

لعينة من مرضى الفشل  

الكلوي والمرافقة النابيب  

 القسطرة

  

-7 

  العصبية الشبكة نموذج  استخدام

  من المتضررين بعدد للتنبؤ االصطناعية

 العراق  في ( 19-  كوفيد) وباء

م. فاطمة عبد  

 الرزاق 

 

1/9/2022 

 
31/8/2023  

  الزمنية السالسل توقع يعد

 مهًما إحصائيًا موضوعًا

  في  الباحثين لمساعدة

  القرارات واتخاذ التخطيط

 تتناول لذلك ، الصحيحة

  التنبؤ طرق الدراسة هذه

 بنماذج  ممثلة ، الحديثة

 العصبية الشبكة

  وتحديداً  ، االصطناعية

  متعددة العصبية الشبكة

 النموذج  تطبيق  تم  الطبقات

 ممثلة حقيقية بيانات على

  المصابين األشخاص بعدد

  كورونا بفيروس

(Covid-19 ) العراق  في 

  

8- 

Synthesis and antimicrobial 

activity of silver(I)-N-

heterocyclic carbine compelex 

 with alkyl halides chain 

م.م مالذ 

اسماعيل  

 يوسف 

 مدور  31/8/2023 1/9/2022

استخدام  مركبات الفضة 

المصنعة مع الهاليدات  

لمضادات انواع عينة من  

 البكتريا 

  

9- 
اشتقاق او استنباط قاعدة جديدة في 

 التكامل العددي 

م.م ميسر  

 اعالن 
1/9/2022 31/8/2023  

استنباط قاعدة جديدة  

اليجاد قيم التكامالت  

المحددة عدديا لدوال 

مستمره ومع كونها  

مستمره فهي معتله 

المشتقة او معتلة في نقطة  

واحدة او اكثر من نقطة 

 التكامل

  

 ال يوجد بحث  -10

م.د رواق  

حيدر عبد  

 النبي 

    

  

11- 

Disadvantages of using a mask 

in light of the corona 

pandemic 

م.د. مسار 

جبار جري +  

رغدة سعد 

محمد + هدى 

 حسن نور 

1/9/2022 31/8/2023  
دراسة اضرار ارتداء  

 الكمامات 

  

12- 

Urinary tract disorders are 

among the most important 

health problem for humans 

during childhood and it is 

رؤى عبد 

 جيثوم 
1/9/2022 31/8/2023  

تعتبر اضطرابات المسالك  

البولية من اهم المشاكل 

الصحية وغالبا مايكون من 

الصعب تشخيصها عند  

  

 2022-2023بحوث التدريسيين للعام الدراسي 



 

 

 

 

 

 
 

often difficult to dignose it 

early, especially in 

newborns, and for the 

importance of this 

topic, the current 

study was designed to 

know the prevalence 

of urinary tract 

infection (UTI) among 

children in Al-

Diwaniyah province, 

in addition to 

determining the 

causes and the 

appropriate treatment 

for them, 

االطفال الحديثي الوالدة فقد  

صممت الدراسة الحالية  

لمعرفة مدى انتشار عدوى 

المسالك البوليهبين االطفال  

 في محافظة القادسية 

13- 

Effect of Gemzar 

drug and plant 

extract of corocus 

sativus l. on some 

antioxidants in male 

rats. 

صفا مسير 

كموش+مالذ  

اسماعيل  

يوسف+مسار 

 جبار جري 

1/9/2022 31/8/2023  

the results of 

statistical 

analysis 

showed a 

significant 

decrease in  

catalase , 

albumin and 

the results 

also showed 

for significant 

increase in the 

 MDA level 

  

14- 

Evaluating the side effects of 

COVID-19 vaccines available 

in Al-Diwaniyah  province 

رؤى عبد 

جيثوم+ دعاء  

 يوسف محمد 

1/9/2022 31/8/2023  

The current 

study aims to 

determine the 

best vaccine 

for 

immunizing 

against the 

Corona virus 

by evaluating 

the side 

effects 

resulting from 

immunization 

with Corona 

vaccines that 

available in 

Al-Diwaniyah 

Governorate 

  


