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 اسم البحث ت
 المعلومات

 قبول النشر والنشر االنجاز الباحث 

0 

الكشف عن التلوث الميكروبي والكيميائي في 

بعض منتجات االلبان المحلية التراثية / 

 دراسة حالة

. محمد عبد الرزاق  علي/  أ. د

/ عزيز اكرم رغد. د. أ

 كلية/ المستنصرية الجامعة

العلوم/  قسم/ االساسية التربية

 موسى احمد رافت. م

سلم البحث بموجب 

المذكرة الداخلية العدد 

في  457

01/09/9102  

 01/5/9191 في 060 الداخلية المذكرة بموجب نشر

  Bioscience research العلمية العالمية  المجلة في

( 04في المجلد)  كالريفيتوهي ضمن مستوعب 

 9191( لسنة 0العدد)

9 
تقييم جودة الطالء المعدني الداخلي لبعض 

 علب االغذية المتوافرة في االسواق المحلية

  الرزاق عبد محمد.  د .أ

موسى/  تركي عادل. علي/م

 وزارة/ عبيد هادي احسان

 المركز/ والمعادن الصناعة

فوالتغلي للتعبئة الوطني  

سلم البحث بموجب 

المذكرة الداخلية العدد 

في  450

بدون  01/09/9102

 قرص مدمج

 في 065 الداخلية المذكرة بموجب نشر قبول

العراقية لبحوث السوق  المجلة في 01/5/9191

/ نشر 29العدد  05/0/9191 بتاريخ  وحماية المستهلك

بموجب المذكرة  9191لسنة  9العدد  09في المجلد 

 4/7/9190في  070الداخلية 

0 

 Polyphenol oxidase استعمال انزيم 

المقيد في ازالة الفينول من المحاليل المائية 

 الملوثة

  الرزاق عبد محمد.  د. أ

/ عزيز اكرم رغد. د. علي/أ

 ةكلي/ المستنصرية الجامعة

علومال قسم/ االساسية التربية  

سلم البحث بموجب 

المذكرة الداخلية العدد 

في  459

01/09/9102  

 في 026 الداخلية المذكرة بموجب نشر قبول

العلمية ضمن مستوعب  المجلة في 01/6/9191

 بتاريخ   Indian journal of Ecology سكوبس 

 special 47 (2020)/ نشر في  01/0/9191

issue(12)  في  990بموجب المذكرة الداخلية

09/01/9191 

7 

المعالجة الحيوية للمياه الملوثة ببعض 

العناصر المعدنية باستعمال خليط من نبات 

( و نبات Dodonea spالدادونيا )

 ((Arundo sp  الغاب)القيصوب(

م. نبراس محمد عبد الرسول/ 

. د.م.علي/أ فريد ابتسام. م

 خليل كمال يحيى

بموجب سلم البحث 

 المذكرة الداخلية العدد

 9/0/9191في  01

 بدون قرص مدمج

 في 919 الداخلية المذكرة بموجب نشر قبول

 Plant  العالمية المجلة العلمية في 01/6/9191

Archives  بتاريخ ضمن مستوعب سكوبس 

7/6/9191 

 9191لسنة  9العدد  91نشر في المجلد 

5 
وامكانية مشكلة الذبح العشوائي في بغداد 

 تطبيق المسالخ المتنقلة للحد منها

الرسول/  عبد محمد نبراس. م

/ الحسين عبد مسلم حسن. د

 الصحة وزارة

سلم البحث بموجب 

 2المذكرة الداخلية العدد

بدون 9/0/9191في 

 قرص مدمج

في  999موجب المذكرة الداخلية ب قبول نشر

في المجلة العراقية لبحوث السوق  09/9/9191

/ نشر في 96/7/9191في  22المستهلك العدد وحماية 

بموجب المذكرة  9191لسنة  9العدد  09المجلد 

 0/7/9190في  001الداخلية 
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السالمة المهنية وظروف العمل المقدمة من 

قبل امانة العاصة لعمال رفع النفايات/ دراسة 

 في احدى الدوائر البلدية

 عبد محمد نبراس. م

/ ةنعم حسين نغم. د. أالرسول/

النهرين جامعة  

سلم البحث بموجب 

 المذكرة الداخلية العدد

 9/0/9191في 09

 بدون قرص مدمج

 في 910 الداخلية المذكرة بموجب نشر قبول

بس العالمية ضمن سكو العلمية المجلة في 01/6/9191

 Annals of tropical medicine & public 

health     

00/6/ 1919    

 9191ب( لسنة 09( العدد)90المجلد ) نشر في/

  96/01/9191في  920بموجب المذكرة الداخلية 

4 
تأثير طريقة الطهي على محتوى المعادن 

 الثقيلة في الرز المتوافر في االسواق المحلية
موسى احمد رافت. م  

 بموجب البحث سلم

 العدد الداخلية المذكرة

 90/0/9191في 62

مدمج قرص بدون  

 في 049 الداخلية المذكرة بموجب نشر قبول

 Plant العلمية العالمية  ةالمجل في 06/6/9191

Archives  91/ نشر في المجلد 7/6/9191 بتاريخ 

 005بموجب المذكرة الداخلية   9191لسنة  9العدد 

 97/00/9191في 

9 

 Serratia الكشف الجزيئي لبكتريا 

marcescens  المعزولة من منتجات االلبان

ودراسة التأثير التثبيطي لبعض المستخلصات 

)الثوم والزنجبيل( مقارنة مع   النباتية

 المضادات الحياتية

. / معادل قاسمم. م. دعاء

 موسى احمد رافت

 بموجب البحث سلم

 العدد الداخلية المذكرة

 90/0/9191في 67

 مدمج قرص مع

في  090قبول نشر بموجب المذكرة الداخلية 

    في مجلة عالمية  06/6/9191

 Annals of tropical medicine &public 

health   90/ نشر في المجلد 92/7/9191بتاريخ 

في  070بموجب المرة الداخلية  9191في  00Bالعدد 

 ذك01/00/9191

2 

 omp31 و 16SrRNA الكشف عن الجين 

بالبروسيال المالطية من حليب الماعز الخاص 

 PCR المصاب اللتهاب الضرع بواسطة 

 بان. / مقاسم عادل دعاء. م .م

 النبي عبد صاحب

 بموجب البحث سلم

 العدد الداخلية المذكرة

 90/0/9191في 60

 مدمج قرص مع

في  099قبول نشر بموجب المذكرة الداخلية 

    في مجلة عالمية  06/6/9191

   Indian Ecological society   بتاريخ

 ( 05عدد خاص ) 79/ نشر في المجلد 01/5/9191

 9190لسنة 

01 
التحري عن تواجد البكتريا المرضية 

 المعزولة من الرز المحلي والمستورد

. / مالنبي عبد صاحب بان. م

 قاسم عادل دعاء. م

 البريد طريق عن ارسل

االلكتروني  وسلم 

بموجب المذكرة 

في  004الداخلية 

04/9/9191 

 في 097 الداخلية المذكرة بموجب نشر قبول

عالمية مجلة في 06/6/9191      

    plant archivesبموجب  09/7/9191 بتاريخ

نشر في  01/00/9191في  077المذكرة الداخلية 

بموجب المذكرة  9191لسنة  9العدد  91المجلد 

 01/00/9191في  077الداخلية 
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00 
الكشف عن التلوث الميكروبي في انواع 

 البسكت المحشى الخاص بأغذية االطفال
 النبي عبد صاحب بان. م

سلم البحث بموجب 

الورقة المقدمة من قبل 

م.م.هدى حميد كاظم 

 4/0/9191بتاريخ 

 في 022 الداخلية المذكرة بموجب نشر قبول

    ضمن سكوبس عالمية مجلة في 01/6/9191

 Annals of tropical medicine &public 

health  90/ نشر في المجلد 00/6/9191 بتاريخ  

في  426بموجب المذكرة الداخلية  Oct  06العدد

6/6/9190 

09 

دراسة تأثير زيت بذور العنب والزيوت 

النباتية )زيت السمسم وزيت الزيتون( على 

 الجراثيم المرضية المسببة لإلسهال

 . اسيل محمد حسنم

 البريد طريق عن ارسل

 وسلم  االلكتروني

 المذكرة بموجب

في  007 الداخلية

00/9/9191 

 في 904 الداخلية المذكرة بموجب نشر قبول

  plant Archives   العالمية المجلة في 99/4/9191

لسنة  9العدد  91/ نشر في المجلد 2/6/9191 بتاريخ

في  959بموجب المذكرة الداخلية  9191

05/4/9190 

00 

07 
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05 

 محليوال المستورد الطحين انواع جودة تقييم
 وحامض بعنصر الحديد التدعيم حيث من

 اسيةالقي للمواصفة مطابقته ومدى الفوليك
 العراقية

 محمد حمدية. د.م .أ
 صالح سألم. د. م.أشهوان/

 تماضر -كزار حسين/ سهام
التجارة وزارة/  محمد  

 في 762 الداخلية المذكرة موجب نشر قبول
 السوق لبحوث العراقية المجلة في 66/9/7272

/ نشر  7/9/7272في  626  العدد المستهلك وحماية
7272لسنة  7العدد 67في المجلد   

 قيم يزتعز نحو التلفزيونية البرامج اتجاهات
تحليلية دراسة/ المستدامة التنمية  

. دشعبان/ محمد افنان. د .م
 االمانة/ العقابي مهدي مازن

الوزراء لمجلس العامة  

شعبان محمد افنان. د .م  
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شعبان محمد افنان. د .م  

72 
م. د. وصال عبد الله 

 معين عروبة. م.أحسين/
 عايش

. شهوان/م محمد حمدية. د.م .أ
 .حسين/ م الله عبد وصال. د

الرزاق عبد نبيل االء  
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جاسم الله عبد محمود. د.أ.م  
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جاسم الله عبد محمود. د.أ.م  
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الرزاق عبد نبيل االء. م  

  


