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 اسم البحث ت
درجة  المعلومات

 قبول النشر والنشر االنجاز الباحث و الثاني التعقيد

1 
تقييم كفاءة تعبئة الحليب المجفف المتوافر في 

 االسواق المحلية

أ.د.محمد عبد الرزاق الصوفي / 

 فيزيائيين.ر /خليل كمال يحيى.د.م.أ

 عبيد هادي إحسان اقدم

 بموجب البحث سلم

 في 324 الداخلية المذكرة

43/30/0202 

قبول نشر في مجلة جامعة ذي قار 

في  85978للبحوث الزراعية العدد 

بموجب المذكرة  43/30/0202

 07/0/0203في  93الداخلية 

6 

2 
إطالة مدة صالحية الغذاء باستعمال بعض 

 الحيوية المنتجات

الصوفي /  الرزاق عبد محمد.د.أ

 عزيز أكرم رغد.د.أ

 بموجب البحث سلم

 في 320 الداخلية المذكرة

 بدون 43/30/0202

 مدمج قرص

قبول نشر في مجلة علمية عالمية 

 BIOCHEMICAL ضمن سكوبس 

AND CELLULAR 

ARCHIVES  33/6/0203في 

في  846بموجب المذكرة الداخلية 

7/5/0203 

10 

3 
المقيد في ترويق  Pectinaseاستعمال انزيم 

 عصير الفواكه
 الصوفي الرزاق عبد محمد.د.أ

 بموجب البحث سلم

 في 453 الداخلية المذكرة

 بدون 35/30/0202

 مدمج قرص

 عالمية علمية مجلة في نشر قبول

 مجلة في Clarivate مستوعب ضمن

Bioscience Research في 

 المذكرة بموجب 30/3/0203

 نشر/  9/6/0203 في 820 الداخلية

 0203لسنة  0العدد  38في المجلد 

في  820بموجب المذكرة الداخلية 

9/6/0203 

10 

4 
رأي المستهلك العراقي في جودة وسالمة منتجات 

 االغذية المحلية
 الصوفي الرزاق عبد محمد.د.أ

 بموجب البحث سلم

 في 450 الداخلية المذكرة

 بدون 35/30/0202

 مدمج قرص

المجلة العراقية  مجلة في نشر قبول

 العدد لبحوث السوق وحماية المستهلك

 المذكرة بموجب 4/4/0203 في 339

 5/3/0203 في 332 الداخلية

6 
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5 
تحضير توليفة من النباتات الطبية نانويا كمواد 

 مضادة لالكسدة ولالحياء المجهرية

 الطبيبأ.م.د.حمدية محمد شهوان / 

/ د. سندس حميد الحمداني أمجد.د

 احمد

 بموجب اشهر 6 لمدة تمديد

 في 4657/ع ش كتاب

/ سلم 06/33/0202

البحث / سلم البحث 

بموجب المذكرة الداخلية 

 07/32/0203في  990

 

0 

6 
تقييم تأثير توليفة نباتية على مكافحة الخاليا 

 In vitroالسرطانية مختبرياً 

 سندس.شهوان / د محمد حمدية.د.م.أ

 الكواز محمد بسام.د الطبيب/ حميد

 بموجب اشهر 6 لمدة تمديد

 في 4657/ع ش كتاب

سلم البحث  06/33/0202

بموجب المذكرة الداخلية 

 07/32/0203في  994

 

0 

7 

 امكانية انتاج الحليب المكثف بواسطة االغشية

ومقارنته بالطرق التقليدية حسياً وميكروبياً 

 ً  واقتصاديا

/ د. عامر شهوان محمد حمدية.د.م.أ

 نعمة النعيمي/ ازهار كيطان

 بموجب اشهر 6 لمدة تمديد

 في 4657/ع ش كتاب

/ سلم 06/33/0202

البحث بموجب المذكرة 

في  993الداخلية 

07/32/0203. 

 

0 

8 
التحري عن التغييرات في بعض المعايير 

 ً  الكيموحيوية في االغذية المعدلة وراثيا

 علياء.د.م.أأ.د.حذامة رزوقي حسن / 

 تركي عادل.م/ الرزاق عبد سعدون

 موسى

 بموجب اشهر 6 لمدة تمديد

 في 4657/ع ش كتاب

/ تم رفع اسم 06/33/0202

عادل تركي بموجب كتاب  ش 

 / 8/5/0202في  0227ع/

 المذكرة بموجب البحث سلم

 في 874 الداخلية

30/5/0203 

 

0 
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9 
قياس تركيز الفلور في معاجين االسنان المتوافرة 

 المحلية ومطابقتها مع المعايير الدولية في االسواق

الرزاق /  عبد سعدون علياء.د.م.أ

 سداد.م/ شهوان محمد حمدية.د.م.أ

 محمد جاسم

 بموجب البحث سلم

 في 322 الداخلية المذكرة

 بدون 43/30/0202

 مدمج قرص

 العالمية العلمية المجلة في نشر قبول

 Systematic  سكوبس مستوعب في

reviews in pharmacy في 

 المذكرة بموجب وسلم 35/3/0203

 03/3/0203 في 49الداخلية

6 

11 

الكشف عن مستويات الفلور في قناني المياه 

المعبأة المتوافرة في االسواق المحلية وأثره على 

 الصحة العامة

. م.الرزاق / أ عبد سعدون علياء.د.م.أ

 خليل كمال يحيى

سلم البحث بموجب 

في  459المذكرة الداخلية 

بدون  35/30/0202

 قرص مدمج

قبول نشر في المجلة العلمية العالمية 

 في مستوعب سكوبس 

International journal of 

pharmaceutical research  في

وسلم بموجب المذكرة  35/3/0203

 / 03/3/0203في  49الداخلية

 كانون في 3 العدد 34 المجلد في نشر

 بموجب 0203 لسنة اذار -الثاني

 في 376 الداخلية المذكرة

03/3/0203 

6 

11 
التلوث البيئي واثره على تراكيز بعض العناصر 

 المعدنية لعينات من الشعر واالظافر والدم
 أ.م.نبراس محمد عبد الرسول

اشهر بموجب  6تمديد لمدة 

في  4657كتاب ش ع/

06/33/0202 / 

 بموجب البحث سلم

 في 838 الداخلية المذكرة

5/5/0203 

قبول نشر في مجلة علمية عالمية 

 Drugs ضمن مستوعب كالريفييت 

and Cell therapies in 

hematology  3/32/0203في 

في  975بموجب المذكرة الداخلية 

 32/ نشر في المجلد 7/32/0203

 0203لسنة  4العدد 

10 
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12 
التوسع العمراني في محافظة بغداد واثره في زيادة 

 البنى التحتيةالتلوث في ظل ثبات 
 الرسول عبد محمد نبراس.أ.م

 بموجب البحث سلم

 في 326 الداخلية المذكرة

 بدون 43/30/0202

 مدمج قرص

قبول نشر في المؤتمر العلمي الدولي 

االول لجامعة القادسية في مستوعب 

 IOP Conferenceسكوبس في 

series: Earth and 

Environmental Science 45-

 38/4/0203في  25/3/2021

في  309بموجب المذكرة الداخلية 

بموجب  0203نشر في / 3/3/0203

 7/5/0203في  830المذكرة الداخلية 

10 

13 
التلوث البصري باالعالنات العشوائية وامكانية 

 تطبيق الغرامات على اصحابها
 الرسول عبد محمد نبراس.أ.م

 بموجب البحث سلم

 في 480 الداخلية المذكرة

 بدون 00/30/0202

 مدمج قرص

قبول نشر في المجلة العراقية لبحوث 

 300السوق وحماية المستهلك  العدد 

بموجب المذكرة  00/3/0203في 

 5/5/0203في  839الداخلية 

6 

14 

تقليل تلوث الترب المختبرية بالمواد السامة 

باستعمال نفايات او قشور بعض الخضار 

 كمعالجات حيوية

الرسول /  عبد محمد نبراس.م

 علي فريد ابتسام.م

تم الغاء البحث بموجب 

في  0756كتاب ش ع/

6/9/0202 

 

------ 

15 
الكشف عن التلوث بالسموم الفطرية في انواع 

 الذرة المحلية المستعملة في االغذية واالعالف
 م.رأفت أحمد موسى

 بموجب البحث سلم

 في 495 الداخلية المذكرة

 بدون 43/30/0202

 مدمج قرص

قبول نشر في مجلة ضمن مستوعب 

 Annals of the سكوبس 

Romanian society for cell 

biology  بموجب  8/7/0203في

في  803المذكرة الداخلية 

 07/ نشر في المجلد 36/6/0203

 0203لسنة  6العدد 

10 
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16 
محتواه من أثر مناطق انتاج العسل المحلي في 

 الثقيلةبعض المعادن 
 موسى أحمد رأفت.م

 بموجب اشهر 6 لمدة تمديد

 في 4657/ع ش كتاب

 / سلم06/33/0202

 المذكرة بموجب البحث

 في 837 الداخلية

5/5/0203 

قبول نشر في المجلة العراقية لبحوث 

في  346السوق وحماية المستهلك العدد

بموجب المذكرة  03/33/0203

 07/33/0203في  3237الداخلية 

6 

17 

 Trans)متحولة الكشف عن استعمال الدهون ال

fats)  في منتوج رقائق البطاطا المتوافر في

 االسواق المحلية

 موسى أحمد رأفت.م

 بموجب البحث الغاء تم

 في 0756/ع ش كتاب

6/9/0202 

 

----- 

18 

الحد من تركيز االكريالمايد في منتوج رقائق 

البطاطا باستعمال الملح البحري والفلفل االخضر 

 والزعتر

 تركي عادل.موسى /م أحمد رأفت.م

 موسى 

 بموجب البحث سلم

 في 496 الداخلية المذكرة

 بدون 43/30/0202

 مدمج قرص

قبول نشر في مجلة علمية عالمية 

 Alinteri ضمن مستوعب كالرفييت

journal of agriculture 

sciences  بموجب  09/6/0203في

في  535المذكرة الداخلية 

العدد  46/ نشر في المجلد 5/5/0203

بموجب المذكرة  0203لسنة  3

 4/8/0203في  857الداخلية 

10 

19 
 في الصحية الحالة إلصالح الغذائي نالسيلماري

 البياض الدجاج

 مشتاق. دم.م.هدى حميد كاظم / 

 الطب كلية/ الواحد عبد طالب

/ رشيد علي حسين/ البيطري

 وزارة/ ديالى/ البيطري المستشفى

 الزراعة

 بموجب البحث سلم

 في 37 الداخلية المذكرة

 قرص بدون 5/3/0203

 مدمج

قبول نشر في مجلة علمية عالمية 

 JOURNAL OF ضمن سكوبس 

UNIVERSITY OF 

SHANGHAI FOR SCIENCS 

AND TECNOLOGY  

بموجب المذكرة  43/4/0203في 

/ نشر 33/6/0203في  823الداخلية 

لشهر ابريل  3العدد  04في المجلد 

32 
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ذكرة الداخلية بموجب الم0203لسنة 

تم تغيير جهة / 33/6/0203في  829

النشر لكون المجلة خارجة من 

 سكوبس ودار النشر ضمن المفترسة 

 online journalفي مجلة قبول نشر

of veterinary research    بموجب

في  939المذكرة الداخلية 

00/9/0203 

21 
 المجازر في المذبوحة اللحوم صحة مقارنة دراسة

 وخارجها
 كاظم حميد هدى.م.م

 بموجب البحث سلم

 في 33 الداخلية المذكرة

 قرص بدون 5/3/0203

 مدمج

قبول نشر في المجلة العراقية لبحوث 

السوق وحماية المستهلك بموجب 

 03/7/0203في  307كتابهم 

في  824وبموجب المذكرة الداخلية 

 34/ نشر في المجلد 33/6/0203

المذكرة  بموجب 0203لسنة  3العدد 

 7/32/0203في  963الداخلية 

6 

 كاظم حميد هدى.م.م دراسة مشاكل الصحة للعاملين في قطاع الدواجن 21

 بموجب البحث سلم

 في 36 الداخلية المذكرة

 قرص بدون 5/3/0203

 مدمج

 عالمية علمية مجلة في نشر قبول

 international   المستوعبات ضمن

journal of sciences, basic and 

applied research(IJSBAR) 

 المجلد في نشر/  07/4/0203 في

 ان تبين/ 0203 لسنة 3العدد 75

 النشر قبول تغيير وتم مفترسة المجلة

  مفترسة وغير فقط معتمدة مجلة الى

International journal of 

psychosocial rehabilitation 

6 
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22 

 تعزيز الصفات الحسية والفعالية الضد مايكروبية

للحليب البقري باستعمال نبات الكركديه 

(Hibiscus sabdariffa) 

 م.م.دعاء عادل قاسم

 بموجب البحث سلم

 في 30 الداخلية المذكرة

03/3/0203 

في المجلة العراقية لبحوث  قبول نشر

 340السوق وحماية المستهلك العدد 

بموجب المذكرة  09/6/0203في 

/ نشر 00/9/0203في  935الداخلية 

 0203لسنة  3العدد  34في المجلد 

 

 

6 

23 

تنقية متعدد السكريات الشحمية من العزلة المحلية 

ودراسة تأثيره  Pseudomonas sppلبكتريا 

المسببة  E.coliعلى الغشاء الحيوي لبكتريا 

 للنزف المعوي

 قاسم عادل دعاء.م.م

 بموجب البحث الغاء تم

 في 0756/ع ش كتاب

6/9/0202 

 

----- 

24 
التقدير الكمي والنوعي لبقايا المضادات الحيوية 

 في الدجاج المتوافر في االسواق المحلية
 قاسم عادل دعاء.م.م

 بموجب البحث سلم

 في 32 الداخلية المذكرة

03/3/0203 

قبول نشر في مجلة علمية عالمية 

 ضمن سكوبس

 Indian journal of ecology  في

بموجب المذكرة  07/6/0203

 00/9/0203في  936الداخلية 

10 

25 

دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والتطبيقية في 

المستخلص من بكتريا  Xanthanمنتج 

Xanthomonas campstris 

 دعاء.م.مم.عادل تركي موسى / 

 /محمد جاسم سداد.م/ قاسم عادل

 موسى جبار رحيم.د

 بموجب البحث سلم

 في 323 الداخلية المذكرة

 بدون 43/30/0202

 مدمج قرص

قبول نشرفي مجلة علمية عالمية ضمن 

 سكوبس

 Turkish journal of 

physiotherapy and 

rehabitlitation   07/6/0203في 

 883وذلك بموجب المذكرة الداخلية 

 /32/8/0203في 

لسنة  4العدد 40نشر في المجلد 

 924بموجب المذكرة الداخلية  0203

  04/8/0203في 

10 

  



  و درجات التعقيد  نهائية 0202 للعام بحثية الخطة انجاز وقبول النشر والنشر لل
 

8 
 

26 

في بعض منتجات  T2التحري عن السم الفطري 

 Fusariumالحبوب المحلية والمنتج من فطر 

spp. له ودراسة الصفات المجهرية والبيئية 

 م.سداد جاسم محمد

 بموجب البحث الغاء تم

 في 0227/ع ش كتاب

8/5/0202 

 

----- 

27 

دراسة الفعالية التثبيطية لمسحوق ومستخلصات 

الكركمين تجاه بعض االحياء المجهرية المسببة 

للتسمم الغذائي والمعزولة من بعض الوجبات 

 الجاهزة لألكل

 م.عادل تركي موسى

 بموجب البحث الغاء تم

 في 0227/ع ش كتاب

8/5/0202 

 

----- 

28 

تعيين االموكسيسيلين في المستحضرات 

الصيدالنية باستخدام الطبعة الجزيئية البوليميرية 

 في قالب كلوريد متعدد الفنايل

 يحيى.د.م.أم.م.هدى جابر حسين / 

 خليل كمال

 بموجب البحث سلم

 في 455 الداخلية المذكرة

 بدون 35/30/0202

 مدمج قرص

 العالمية العلمية المجلة في نشر قبول

  سكوبس مستوعب في

International journal of drug 

delivery 

 المذكرة بموجب 36/3/0203 في

 33/0/0203 في 83الداخلية

10 

29 

اختبار الفعالية التآزرية لمستخلص اوراق الشاي 

Camellia sinensis  واوراق المورينكا

Moringa oleifera  كمثبط لنمو بعض البكتريا

 المسببة للتسمم الغذائي

 م.ابتسام فريد علي

 بموجب البحث سلم

 في 323 الداخلية المذكرة

 بدون 43/30/0202

 مدمج قرص

قبول نشر في مجلة علمية عالمية 

 ofوالمجلة Clarivate ضمن 

agriculture sciences 

   Alinteri  journal  بتاريخ

بموجب المذكرة  03/6/0203

 38/8/0203في  922الداخلية

دراسا

ت 

 عليا

31 

دور القنوات الفضائية في تشكيل الوعي المروري 

 والوقاية من الحوادث/ دراسة ميدانية

 م.د.افنان محمد شعبان

 بموجب البحث سلم

 في 02 الداخلية المذكرة

 قرص بدون 5/3/0203

 مدمج

العراقية لبحوث  المجلة في نشر قبول

 304السوق وحماية المستهلك العدد 

بموجب المذكرة  04/7/0203في 

 42/7/0203في  587الداخلية 

 

6 
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31 

 

 

اتجاهات اعالنات التسويق االجتماعي في القنوات 

 الفضائية / دراسة تحليلية 

 شعبان محمد افنان.د.م

 بموجب البحث سلم

 في 34 الداخلية المذكرة

 قرص بدون 5/3/0203

 مدمج

قبول نشر في المجلة العلمية العالمية 

 Journal of ضمن سكوبس 

university of shanghai for 

science and technology   في

بموجب المذكرة  36/6/0203

 /37/5/0203في   860الداخلية 

تم تغيير قبول النشر الى مجلة عالمية 

 International ضمن سكوبس 

journal of early childhood 

special education  في

بموجب المذكرة  33/9/0203

  36/9/0203في  949الداخلية 

10 

32 

استخدام الجمهور لوسائل التواصل االجتماعي في 

الحصول على المعلومات الصحية واالشباعات 

 المتحققة لديهم/ دراسة ميدانية

 شعبان محمد افنان.د.م

 بموجب اشهر 6 لمدة تمديد

 في 4657/ع ش كتاب

 / سلم06/33/0202

 المذكرة بموجب البحث

 في 39 الداخلية

 قرص بدون 5/3/0203

 مدمج

العالمية ضمن  المجلة في نشر قبول

 international journal سكوبس 

of information science and 

management(iran) بموجب 

 في 586 الداخلية المذكرة

42/7/0203 

10 

33 

اثر استخدام المشاهير في االعالنات على السلوك 

دراسة تحليلية الراء عينة  /الشرائي للمستهلكين

 من المستهلكين في مدينة بغداد

 م.آالء نبيل عبد الرزاق

 بموجب البحث سلم

 في 09 الداخلية المذكرة

 قرص بدون 33/3/0203

 مدمج

 العالمية العلمية المجلة في نشر قبول

 Journal of  سكوبس مستوعب في

university of shanghai for 

scienses and tecnology 

 المذكرة بموجب 04/4/0203 في

/ نشر 08/4/0203 في 307الداخلية

10 
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لعام  4لشهر  4العدد 04في المجلد 

 550بموجب المذكرة الداخلية 0203

/ تم تغيير جهة النشر 09/3/0203في 

دار لكون المجلة خارجة من سكوبس و

النشر ضمن المفترسة وتم قبول النشر 

في   Innovationsفي مجلة 

بموجب المذكرة  3/32/0203

/ نشر 7/32/0203في  978الداخلية 

 September شهر  66في العدد 

 0203لسنة 

34 

قياس رضا الزبائن عن الخدمات المقدمة من قبل 

دراسة  /شركات االتصاالت في مدينة بغداد 

 عينة من المستهلكين في مدينة بغداد تحليلية الراء

 الرزاق عبد نبيل آالء.م

 بموجب البحث سلم

 في 00 الداخلية المذكرة

33/3/0203 

 عالمية علمية مجلة في نشر قبول

 سكوبس ضمن

Journal of university of 

shanghai for science and 

technology  09/6/0203 في 

 في 849 الداخلية المذكرة بموجب

/ تم تغيير جهة النشر 7/5/0203

لكون المجلة خارجة من سكوبس ودار 

النشر ضمن المفترسة وتم قبول النشر 

في  innovations في مجلة 

بموجب المذكرة الداخلية  3/8/0203

/ نشر في  30/9/0203في  907

بموجب  0203لشهر تموز  67العدد 

في  902المذكرة الداخلية 

30/9/0203 

10 
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35 

 للجودة( بالدريج مالكولم) معايير تطبيق مدى

 بحث/ البيع مابعد خدمات مجال في الشاملة

 الخاص القطاع شركات احدى في تطبيقي

 آالء.م/ حسين الله عبد وصال.د.م

  الرزاق عبد نبيل

 بموجب اشهر 6 لمدة تمديد

 في 4657/ع ش كتاب

/ سلم 06/33/0202

البحث بموجب المذكرة 

في  366الداخلية 

05/3/0203 

قبول نشر في المجلة العراقية لبحوث 

 344السوق وحماية المستهلك  العدد 

بموجب المذكرة  09/6/0203في 

  7/5/0203في  845الداخلية 

6 

36 

/  االقتصادية التنمية تحقيق في التأمين قطاع أثر

 المالية لألوراق العراق سوق في تطبيقي بحث

. م.أ/ حسين الله عبد وصال.د.م

 بموجب البحث سلم عايش معين عروبة

 في 08 الداخلية المذكرة

 قرص بدون 33/3/0203

 مدمج

 قبول نشر في مجلة ضمن سكوبس 

Innovations  3/9/0203في 

في  946بموجب المذكرة الداخلية 

 66نشر في المجلد  33/9/0203

بموجب المذكرة  0203لسنة  9شهر 

 33/32/0203في  956الداخلية 

10 

37 

 ريادة نمو في واثرها االعمال بيئة متطلبات

 العراق في االعمال

 نغم. د.أ/ حسين الله عبد وصال.د.م

  النهرين جامعة/ حسين

 بموجب البحث سلم

 في 05 الداخلية المذكرة

 قرص بدون 33/3/0203

 مدمج

قبول نشر في مجلة علمية عالمية 

 ضمن سكوبس

Journal of university of 

shanghai for science and 

technology   08/6/0203في 

في  848بموجب المذكرة الداخلية 

 لكون النشر جهة تغيير تم 7/5/0203

 النشر ودار سكوبس من خارجة المجلة

 في النشر قبول وتم المفترسة ضمن

 في innovations  مجلة

 المذكرة بموجب 9/32/0203

  33/32/0203 في 957 الداخلية

10 
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38 

Construction of a new 

electrochemical sensor based on a 

new molecularly imprinted 

polymers(MIPs) for highly selective 

and sensitive determination of 

Clebopride(CBD) in pharmaceutical 

commercial samples 

  أ.د. يحيى كمال خليل

 الزراعية العلوم مجلة في نشر قبول

 في ونشر38/33/0202 في  العراقية

 المجلد العراقية الزراعية العلوم مجلة

 0203 لسنة 0 العدد 70

 

39 
 ISOدراسة الدخال نظام ادارة سالمة الغذاء 

 الى شركة منتوجات غذائية محلية 22000

/ باحث أ.م.د. محمود عبد الله جاسم

 خارجي 

 بموجب البحث سلم

 في 53 الداخلية المذكرة

3/0/0203 

قبول نشر في مجلة ضمن سكوبس 

Journal 

 of university of shanghai for 

science and technology  

بموجب المذكرة  00/4/0203في 

/ 08/4/0203في  306الداخلية 

وسيتم النشر في مجلة اخرى تلبي 

 ضوابط النشر في المستوعبات العالمية

عد لتقديم قبول النشر علما ان اخر مو 

 00/3/0200في 

تفرغ 

 علمي

41 
 اعداد البرامج التمهيدية النجاح  تنفيذ نظام 

HACCP في شركة منتوجات غذائية محلية 
 أ.م.د. محمود عبد الله جاسم

 المذكرة بموجب البحث سلم

 3/0/0203 في 53 الداخلية

علمية عالمية ضمن  مجلة في نشر قبول

 European journal of سكوبس

molecular and clinical medicine 

 المذكرة بموجب 09/4/0203 في

وسيتم / 08/4/0203 في 305 الداخلية

النشر في مجلة اخرى تلبي ضوابط النشر 

علما ان اخر   في المستوعبات العالمية

 00/3/0200موعد لتقديم قبول النشر في 

تفرغ 

 علمي

 


