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تأثير الدقائق النانوية المحضرة من قشور الرمان في االحياء المجهرية في 

 الغذاء

 د. سالم صالح التميمي

 

د. سندس حميد / وزارة 

 العلوم والتكنولوجيا
6 

66 

 الشرب مياه قناني من منتخبة نماذج في البوتاسيوم برومات تركيز تحديد

 باالوزون المعقمة
 6 منفرد كاظم حيدر فاطمة. م.أ



62 
 6 منفرد كاظم حيدر فاطمة. م.أ المحلية االسواق في المنازل طالء في الرصاص عنصر تركيز تحديد

62 
 6 منفرد كاظم حيدر فاطمة. م.أ العرق مزيل من عينات في االلمنيوم عنصر تركيز تحديد

62 
تقدير التلوث ببعض العناصر المعدنية في ملح الطعام الخشن المعد لالستهالك 

 البشري

م.م.رافت احمد ابو 

 المعالي
 6 منفرد

03 
 تحديد مستويات الهستامين في بعض انواع االسماك المحلية والمستوردة

م.م.رافت احمد ابو 

 المعالي
 6 منفرد

03 
الطحالب المحلية من البيئة العراقية ودراسة تاثيرها في  استزراع بعض عزالت

 نمو االسماك
 6 منفرد م.م.ابتسام فريد علي

06 
كمثبط لنمو بعض االحياء  Malvasylvestrisاستعمال المستخلص المائي للخباز

 المجهرية المسببة اللتهابات المسالك البولية
 6 منفرد م.م.ابتسام فريد علي

00 

 الكشف عن التلوث الكيمياوي العشاب التنحيف المتوافره في االسواق المحلية

 
 6 منفرد م.م.ابتسام فريد علي

03 
 21 منفرد م.م.عادل تركي موسى الكشف عن السموم الفطرية في حب زهرة الشمس المعدة لالستهالك البشري

03 
 6 منفرد م.م.عادل تركي موسى الذهبية في عجائن الفالفل التحري عن سموم بكتريا المكورات العنفودية

06 
 6 منفرد م.م.هدى جابر حسين تقدير نسبة بعض المعادن الثقيلة في أواني المائدة البالستيكية الملونة

02 

قياس مدى ثباتية االحبار المستعملة في اغلفة حلويات االطفال والكشف عن بعض 

 العناصر المعدنية فيها

 

 م.م.هدى جابر حسين

باحث من المركز الوطني 

للتعبئة والتغليف /وزارة 

 الصناعة

36 

02 
 دراسة صالحية العلب البالستيكية المستخدمة في حفظ منتجات االلبان

 م.م.هدى جابر حسين

 

 /م.م.سداد جاسم محمد

باحث من المركز الوطني 

 للتعبئة والتغليف

36 

02 
الحمولة الميكروبية في مستوى الهستامين لبعض انواع اللحوم الحمراء  تاثير

 المحلية والمستوردة خالل فترة الخزن
 6 منفرد م.م.سداد جاسم محمد

33 
التحري عن الملوثات البكتيرية في مجمدات حفظ االغذية المجمدة في االسواق 

 المحلية

 م.م.سداد جاسم محمد

 

 /م.م.عادل تركي موسى

 م.م.رافت احمد موسى
6 

 


