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 البحوث

 القسم اسم التدريسي عنــــوان البحث  ت

1 a) Approximation Theory 
b)  حل معادلة ابلAbel problem) بواسطة متعددة )

 شبيشيف

 الرياضيات م.م اوراس باسم جميل

2 1) On Nano Semi Alpha Open Sets. 

والمجموعات   Nالمجموعات المفتوحة من النمط (2

في الفضاءات التبولوجية  S المفتوحة من النمط

 الثالثية

 الرياضيات  م. قيس حاتم عمران 

3 1) The Square of Rotational Energy &The 

Moment of Inertia forPt (A=192-198) 

Isotopes. 

2) Potential Energy Surface for Ru (A=94-

104) Isotopes. 

 الرياضيات  م.م علياء عبد الكاظم صبري 

4 1) On Semi Alpha Chaotic Group Action 

2) On Soft Generalized Alpha Generalized 

Closed Sets  

 الرياضيات  م. مرتضى محمد عبد الكاظم 

دراسة تأثير بعض االحياء المجهرية الممرضة  - 5

 على جينات النباتات البرية 

تأثير مستخلص قشور الرمان على توريث  -

 بعض الصفات لعدد من النباتات الطبية 

 علوم الحياة  م.م محمد باقر حسين 

  k.pneumoniaدراسة حول مقارنة بكتريا  - 6

لبعض المضادات الحياتية والمعزولة من 

 مستشفى مدينة الرميثة في محافظة المثنى 

Treatment of tuberculosis thi-qar –  

- Molecular expression of bla cit and 

bla fox genes in klebsiella ssp. 

Isolated from al- Hussein teaching 

hospital in al-muthanna province- 

Iraq  

 

 علوم الحياة  م.م عبير محمد علي جاسم 
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 تحديث الديمقراطية باستخدام االنترنيت  - 7

الفرق في كتابة الكود البرمجي في لغات  -

 )االندرويد والسي(. 

 علوم الحياة  م.م احمد حميد شاكر 

دراسات انتشار الجرذ النرويجي في محافظة  - 8

 المثنى 

 دراسة تغذية العصفور البيتي في المثنى  -

 علوم الحياة  م.م فرحان على هللا عبيد 

 ى التوزيع المكاني للنباتات الطبية في بادية المثن - 9

التباين المكاني لمرض سرطان الثدي في  -

 محافظة المثنى 

 

 علوم الحياة  م.م نادية حسين علي 

10  - Evaluation of same biochemical 

constituents of human milk and gost 

milk  

- Estimation some of electrolyte salt 

in women who take contractive pill  

- The relation between serum leptin 

and insulin resistance in poly cystic 

ovarian syadrome.  

 علوم الحياة  م.م اقبال عوض كاطع 

11 - Manufacturing Iraqi theraqeutic 

gum with probiotics for the 

treatment of gingivitis and 

periodontitis  

- Evalution of oral dosage with viable 

deat and culture filtrate of 

lactobacillus planetarium on rabbits 

lipid profile leves 

 لوم الحياة ع م.د رحيم عناد خضير 

 

  


