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Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 
Assist Prof. Dr. 

Ibrahim H. 

Muhammed 

Alaa H. Khudhir 

Lubna F. Sabri 

Noor M. Kamil 

Effect of alkahol and Alkaloids Extracts of 

Tribulus terrestris in mitotic index 

 

 أ. م. د. إبراهيم

 هادي محمد

خضرآالء حسن   

 لبنى فخري صبري

 نور مظهر كامل

علاى   Tribulus terrestrisتأثير مستخلصاا  نباا  الحسا 

وقاااال االنمساااام الخلاااوي فاااي الطاااور االساااتوا ي فاااي الخالياااا 

 اللمفاوية لدم اإلنسان.

Abstract: 

This study aimed to investigate the effect of the alkhol and crude alkaloids 

extracted from the leaves of Tribulus terrestris was compared with the 

aqueous extract of the leaves at the concentration: 31.5, 62.5, 125, 250, 500, 

1000, and 2000 g/ml.for their antimitotic activity in human peripheral 

lymphocytes In vitro and each of them was compared with the Colchicine. In 

the low doses, the crude alkaloidal extract achieved C.metaphase higher than 

the aqueous extract, while in the highest dose (2000g/ml) each of them 

cause C. metaphase in percentage was more than 90% of the Colchicine. 

 الخالصة:

صمم هذامملبذب لدممسذ البأممرذب امممية بلذب يمم ةرذب لصينممرذ ص يالصلممةيذب ادممي لذبب  صينمما ذب لمم  ذ  لمم لذ

ذ(P<0.05)بة م ذتام  اذب  م ةصمرذب   يالصلمةيذب لم  ذ نم ويذةم ينم  ذTribulus terrestris ب ديم ذ

ةاغه/ةم ذيملذذ2000)،ذذ1000،ذذ250،ذذ125،ذذ (62.5,31.25ب صا بكةم ذب  يمالاةرذي ةم م ذباملذ

ذب  يممالص ذذذMitotic Index (MI)ةم ةم ذبنت يمم  ذب لة ملذ  صلالنم ذب ص يةممرذ صمما ذب ل م  ذ،ذل ممخل

ا بكةمم ذب  صينما ذب لم  ذتيموذفيامطذب  ميلذبئأمايب لذماصممقذة م ذل   م ذب  يمالص ذب ادمي ل،ذبيملذب 

ذب  يالص ذب  صينا ذتيملرذف نماذاميذذ2000ب م  ةرذ) ةميذيم  ةمرذب اي ييمةيذيملذذ%90ةاغه/ة (ذل خل

.ذةمميذامملنذب  امم  اذفممهذبئأمما ا  ذ  ذتلمم لذذ%76.90لممةيذل ممخذب  يممالص ذب  مم  لذتيمملرذنذف نمماذامميذ

ب ايتم ذابذأم ةرذذب دي ذنماذتل ف ذببااب ذيلذاال ذب ي ط  ذةيذخاللذفمية نذيلذآ ة لذبئت ي  ذب لصي 

 ببطئرذ،ذماذ هذفايلوذب ي ا لذب د ويذب ذفغة بلذك بةيأيةةر.

Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assist Prof. Dr. 

Munther H. 

Rathi 

Asraa S. Kamil 

Shahad Kh. 

Hassan 

Sama F. Thiyab 

The effect of different concentrations of 

pesticide Proclim Plus EC and  one detergent 

(Tide detergent) in the mortality rate of carp 

fingerlings Cyprenuscarpio 

 

 أ. م. د. منذر

 حمزة راضي

 أسراء سالم كامل

 شهد خالد حسن

 سما فايق ذياب

 Proclim plusمبيد باروكليم باال تأثير تراكيز مختلفة من 

EC   وأحد المنظفا  )منظال التاياد  فاي نسابة هاالب أصابعيا

 Cyprenuscarpioالكارب 

Abstract: 

A study on laboratory bioassays  were conducted to determine the toxicity of 

Proclim Plus insecticide and one of detergent (Tide deteregnt) on 

Cyprenuscarpio finger lings in using  experimental model of ornamental fish 

.Mortality reached 100% at concentration of 0.005% insecticide  after 30 

minutes  , while mortality reached 80% at concentration of 0.0025% after 55 

minutes and 100% during 60 minutes , the results indicated that the 

concentration of 0.00125 was the less effective compared with the pesticide 

(mortality reached100% after 22 hours). All concentrations of detergent  were 

less effective , generally paralysis of fish was appearance depending on 
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concentration and mortality was reached 60% , 40% and 0% at concentrations 

of 0.005 ,0.0025 and 0.00125 respectively after 96 hours. 

 الخالصة:

ذ ذبالسذ)ةيادصو( ذب ل بكصةه ذةلةا ذأ ةر ذ ادانا ذةلال نر ببلاذذEC Proclim Plusبي ن ذولبأر

ب أالاب ذبأ  كذب  ن رذك يون ذذCyprenuscarpioب   ظي لذ)ة ظطذب ا نا(ذاصقذبصلمة لذب ا لبذ

واة رذةيذب  م ةصرذ،ذبة   ذ30 بماذذ%0.005يلذف كة ذب  لةاذذ%100في نللذ.ذبصغ ذتيلرذب  الك لذ

واة رذ،ذببضد ذ 60  بماذذ%100واة رذةيذب  م ةصرذبذذ55بماذذ%0.0025ب  ا كة ذذ %80بصغ ذ

ذ ذب ا كة  ذب   ذ)بصغ ذتيذ%0.00125ب  ا  ا ذفمية ب  ذبنا  ذب  الك لذك   ذذ%100لر أ ار(.ذذ22بما

ذاصقذ ذظ  ذشص ذيلذبنأ  كذباا  وب ذا ية  ذ، ذب  لةا ذةع ذب     لتر ذفمية ب  ذب   ظطذك ت ذبا  ف بكة 

ذ0.00125بذذ0.0025،ذذ0.005يلذب ا بكة ذذ%0بذذ%40،ذذ %60ب ا كة ذببصغ ذتيلرذب  الك ل

ذأ ار.ذ96اصقذب ايب لذبماذ

Sessions 3 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assistant 

Lecturer: 

Ragad I. Ahmed 

Zahraa A. Fadhil 

Shahad A. 

Hussien 

Aya N. Jassim 

Seroprevelence study of cytomegalovirus  

infection  in pre marital women in Al-Khalis  

city by IgG and IgM 

 

 م. م. رغد إبراهيم أحمد

 فاضلزهراء علي 

 شهد عدنان حسين

 آية نافع جاسم

دراساة مصالية لمعرفاة مادت انتشاار فيارو  المضاخم للخاليااا 

CMV  لدت عينة من النساء الممبال  على الزواج فاي قضااء

 IgMو  IgGالخالص باستخدام شرا ط 

Abstract: 

The study group included 100 blood samples of serumfrom  womenper 

marrage in Diyala / Al-Khalis and for the period from 1/10/2015 to 1/4/2016. 

And note that the women in the study who were not suffering from any 

clinical signs of injury infected by HIV cytomegalovirus. 

   The study included presence of immune antibodies (IgG, IgM) against 

Cytomegalovirus (CMV) in this women،The statistical analysis showed that 

there was a significance differences (p>0.01). 

Results of this study showed that the percente of IgG antibodies was 50% for 

the age group (25-30 years),The statistical analysis showed that not find is a 

significance differences there، while the infection rate of the inhabitants of 

the city was 80% and the proportion of antibody immune IgG for women 

with university academic was 90%while 100%in same level of education for 

IgM and The statistical analysis showed that not find is a significance 

differences. 

On the other hand, and with respect to antibody immunoglobulin IgM results 

of the study reported having identical to that recorded for antibody immune 

IgG and by age group (25-30 years). 

Finally, this study reported that the prevalence of IgG was 80% 

&IgMwas83% of CMV in urbanareas. 

 الخالصة:

ذ) ذةي يار ذب البأر ذةد يظرذ100ش ص  ذيل ذب  بب  ذاصق ذب   لالل ذب  ي ء ذةي ذو  ذةل  ذاة   )

ب  ي ءذب    ينلذب  البأرذك تيبذ.ذباص  ذب ذذ1/4ب قذذ1/10ون  ق/اض ءذب ل   ذب صيا يذب   اايذةيذ

ذنذنم تي ذةيذب ذاالة لذأ ن نرذ الص برذبي ن بسذب  ضلهذ صلالن .
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ذ) ذب    اةر ذبنضابو ذب ا طذايذبييو ذ صلالن ذIgG,IgMفض   ذب البأر ذب ية بسذب  ضله ذضا )

(Cytomegalo virus.)ذ

(ذأ رذبة   ذ30-25 صيئرذب م  نرذ)ذ%50ك ت ذذIgGذـبة  ذتا  اذب البأرذب ذتيلرذةييلةرذبضابوذب 

ب   يلرذ ص ي ءذاببلذذIgGبتيلرذب  ييلةرذ صضاذب    الذذ%80تيلرذبنص برذيلذأا رذب  ان رذك ت ذ

ذIgM.ذبةيذي توذبخ ذبية  ذنامصخذب ييلةرذب ضاذب    الذذ%90ب ادلة ذب البألذب ي ةملذك ت ذ

ذIgGب رذ ص ييلةرذب الذأيص ذ  ييلةرذب ضاذب    الذيم ذتا  اذب البأرذأيص ذبييوذةييلةرذةا  

ذ(ذأ ر.30-25بليوذب يئرذب م  نرذ)

ذ ذبنص بر ذب البألذب ي ةملذك ت ذتيلر ذبم ذاببلذب ادلة  ذب البأر ذبظ  لذتا  ا .ذذ%100بك  

ببخة بذأيص ذب البأرذب ذبتا  لنذيلذب    طخذب دض ذبكث ذبص برذةيذب    طخذب  نيةرذبي ن بأ لذ

ذرذا  ةر.ةم ين
Sessions 4 

Supervisors Students Projects Title Time 

Dr. Adawiya Ali 

Mahmood 

Farah J. Sadiq 

Ebtehal A. Alwan 

Suha H. Ahmed 

Hypothesis testing in biological assay. 

 

 د. عدوية علي محمود

صادق فرح جعفر  

 الحسين إبتهال عبد

 علوان

احمد سهى حسين  

 الفرضيا  في الفحص البيولوجيإختيار 

Abstract: 

This search considers the hypothesis testing in biological assay. Hypothesis 

testing is an important procedure in statistical inference .We need the 

hypothesis testing when we seek of decision about parameter for population 

with respect to the value of statistic in the sample .Also in this search we 

introduce applied problems in biological and medical assay for testing 

hypothesis. 

 الخالصة:

ةميذبسأم  ةوذالبذب لدسذنا  بلذبخال لذب ي ضمة لذيملذب يدم ذب لةي مييلذبنمالم ذبخالم لذب ي ضمة لذ

ب    ممرذيمملذبنأمماانلذبئللمم  لذ،ذلةممسذنمماهذ يمم بءذبخالمم لذب ي ضممة لذا مماذب لدممسذامميذامم بلذب ممم ذ

ة ة سذ ص يا عذب  ءب ذاصقذاة مرذبئللم  ةرذةميذب مة مر.ذمنضم ذيملذاملبذب لدمسذت ما ذةيم   ذف لة ةمرذيملذ

ذب يد ذب لةي ييلذبب  للذنخال لذب ي ضة ل.

Sessions 5 

Supervisors Students Projects Title Time 
Assistant 

Lecturer 

Asma' Kh. 

Abdul-Rahman 

Ali Z. Abdul-

Rahman 

Gufran A. 

Gathban 

A Generalization of the Residue formula 

 

م. م. أسماء خوام عبد 

 الرحمن

 علي زهير عبد الرحمن

 غفران علي غضبان
 توسيع مبرهنة الرواسب

Abstract: 

The  aim  of this  project  is to  study  the generalization of the Residue 

formula ,some  basic  concept  related  to  the object residues was  illustrated . 

The method  find  residue  along    a contour for a function  with  an essential 

singularity is study  .  Finally , the method  for solving  definite and improper 

Integral a occurring on real analytic  by using  Residue Theorem and 

Generalization  of  Residue Theorem  have been discussed. 
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 الخالصة:

لةسذفهذفيضةحذبمضذب  ي اةهذب  افذب   ةيلذةيذالبذب    بعذايذولبأرذصةغرذفيأةعذب  ببأوذ،ذ

بسأ أةرذب  امص رذب يضيعذب  ببأوذ،ذولأ  ذط ن رذمني وذب  ببأوذليلذب   د لذ صاب رذب   مرذشم ايذ

مأ أة .ذبمخة بذولأ  ذط ن رذب اا ةاللذب  ماصرذب الذف عذاصقذخطذبسامابوذنيمالا ذةل ا مرذب  ببأموذ

ذبفيأةعذةل ا رذب  ببأو.

Sessions 6 

Supervisors Students Projects Title Time 
Assistant 

Lecturer 

Hamza B. Habib 

 RSA A Cryptosystem م. م. حمزة بركا  حبيب

 

Rania Nadum A. 

Afrah Shadad Kh 

Anmar Ganim A. 

 رانيه ناظم عبد الرحمن

 أفراح شداد خليفة

 أنمار غانم عبد المنعم

 RSAالتشفير بطريمة 

Abstract: 

A public - key encryption technology developed by RSA data security , lnc. 

The contraction stands for Rivets , Shamir , and Adelman, the inventors of 

the technique. The RSA algorithm is based on the fact that there is no 

efficient way to factor very large numbers . Deducing an RSA key , therefore; 

requires an extraordinary amount of computer processing power and time. 

The RSA algorithm has become the do factor standard for industrial strength 

encryption , especially for data sent over the internet ,it is build into many 

software products, including Nets cape navigator and Microsoft internet  

explorer. The technology is so powerful that the US government has 

restricted exporting it to foreign countries. 

At  RSA , we believe that some things should never change  like having the 

power  to grow your  business or  the ability to secure what  matters most . 

Like knowing the simple act of working in the cloud is safe , or that the much 

less simple act of protecting the public , is possible .We know that in order 

for the world to change , security needs to change . We have to continually  

innovate and advance our solution , so that your information can always be 

safe. So go ahead create , communicate and ultimately , change the world. 

 

 الخالصة:

ذRSAذةلممم صح.ذRSAذخيبل ةةمممرذبمأمممالاب ذطممميللذاممماذب مممم  ذب  ياممم  ذبمأمممالاب ذب ا مممية ذف  ةمممر

ذ.ب ليبل ةةرذةلا الذRivets, Shamir and Adelmanذةلال ب ق

ذبا  ،ذايبةص ذب قذيابذكلة ذااوذ ادصة ذيم  رذط ن رذننيياذبت ذل ة رذاصقذة فا يذRASذخيبل ةةر

ذRSAذف  ةمرذنيمم ذة م ذببام ذب ديبأمةوذةيذمأاث   ةرذةم  يرذااليذب قذفدا  ذب   ن رذالنذةث ذذس 

ذامييذةي لذيلذاة ألذا ة ذRSAذخيبل ةةرذمصلد ذب يلوذب  لب.ذمة  ذب لة ت لذيم ذيلذيم  ةرذابل

ذمتا تةمم ذبة نا بأمميي ،ذب ل ةيةمم لذمتامم  ،ذبستا تةمم ذخمماللذب   أممصرذ صلة تمم لذخليصمم  ذ،ذب ا ممية 

ذ.باالبذمكيلصيلن 

ذب المان ذة ةمايذة  م ذيمصم ذب  ادمايذب يننم لذلايةمرذم ذلةسذا  ةرذبيم  ةرذااليذابلذب اا صيية ذالن

ذ.بسخ ىذب لصاب ذب ق

ذندام  ذب اي لنمرذب   م لنعذت ميذاصمقذب  اليذمةاالكذي ثالذفاغة ذنذي بارذمشة ءذا  كذم ذنما اذRSAذيل

ذتدميذمة م ذفغةم ذنيموذبسيضم ذتدميذ اغة ب م  هذا ةرذببليلي.ذب  ذب ل صرذب  ض ن ذفمةةيذمةا تةرذب ق

،ذب لدسذالبذيلذا  ذولبأرذبفهذب  يا عذيلذمة    ذذمكث ذبةئرذبمني وذف ين ذفهذRASذخاللذةيذ.بسيض 
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ذةميذب مانماذب م ءذيملذة  م ،ذبنتا ت .ذRSAذخاللذةيذبةد ةرذمة مذمكث ذفاي ذم ذن ايذةمصية ف  ذ ل  

ذب اا ي يية .ذذ كيلصيللذبتا ت ذبة نا بأيي ذب يين ذب  الل ذشلا لذا  ذيلذب  ذب ل ةية لذة اي ل

ذبممضذم ذتما ماذبتديذRSAذيلذ.بي لةرذوبلذب قذفلان نذاةالذبنة ناةرذب دايةرذبم ذياب ذذاينرذال

ذةثمم ،ذن ممهذةمم ذبكثمم ذفمممةةيذاصممقذب  مماليذببذا صمم ذ ة  مميذاممييذبيمميوذةثمم ذببمماب ذذفاغةمم ذنذم ذنيمموذبسشممة ء

ذب ي  ميلذ د  نمرذباثةم ذبيم طرذبام ذب يمم ذب ذبب،ذذآة مرذغة ذب يد برذيلذب م  ذةيذبيةطذا تي ذةم ير

ذبذبإأما  بلذبئباام لذاصة  .ذذفغةة ذب قذندا  ذبنةي،ذ صم  هذب اغةة ذمي ذةيذمت ذتمصهذبتدي.ذة ايذالب،

ذذتلاماعذبسةم  ذتدميذبااملب.ذذوب    ذذآة رذفاي ذم ذن ايذب ذب ل صرذب  مصية لذم ذلاق،ذذ ان  ذب د ذف انه

ذ.ب م  هذفغةة ذب    فذت  نرذبيل،ذبتايبص 

Sessions 7 

Supervisors Students Projects Title Time 
Assit. Prof. 

Naji M. Al-Sahib 

Hafssa A. Shukur 

Haitham Majeed 

Automatic Detection of Breast Cancer on 

Mammogram Image Using Image Processing 

 

 أ. م. ناجي مطر السحاب
شكر حفصة أحمد  

 هيثم مجيد

 باسااتخدام الماااموجرام علااى الثاادي لساارنان التلمااا ي الكشااال

 الصورية المعالجة

Abstract: 

Breast cancer is one of the major causes of death among women. Small 

clusters of micro calcifications appearing as collection of white spots on 

mammograms show an early warning of breast cancer. Primary prevention 

seems impossible since the causes of this disease is still remain unknown. An 

improvement of early diagnostic techniques is critical for women’s quality of 

life. Mammography is the main test used for screening and early diagnosis. 

Early detection performed on X-ray mammography is the key to improve 

breast cancer prognosis. In order to increase radiologists diagnostic 

performance, several computer-aided diagnosis (CAD) schemes have been 

developed to improve the detection of primary signatures of this disease: 

masses and micro calcifications. Masses are space-occupying lesions, 

described by their shapes، margins, and denseness properties. A benign 

neoplasm is smoothly marginated, whereas a malignancy is characterized by 

an indistinct border that becomes more speculated with time. Because of the 

slight differences in X-ray attenuation between masses and benign glandular 

tissue, they appear with low contrast and often very blurred. Micro 

calcifications are tiny deposits of calcium that appear as small bright spots 

inthe mammogram. This paper presents a research on mammography images 

using Morphological operators has been implemented for intensity – based 

segmentation. The proposed technique shows better results. 

 

 الخالصة:

ةيذب  ي ءذ،ايذةي يا لذصغة نذةيذفاصي ذلذذذ%ذ80أ ط  ذب ثا ذايذبلاذبسأل بذب   ةيةرذ يي يذ

صغة نذذبمنض ذظ يلذذةي يارذةيذب عذبةض ءذاصقذفلين ذب ثا ذب سشمرذب ية ةرذنظ  ذ تلبلذةلا ذ

ذب   ض ذ صي ط  ذةيادةصرذن ذمأل بذالب ذفلابذب يا نرذمسب ة  ذب ثا ذ، ذ ن ب  ذةي ي رذذذ ي ط  ذ

، اديةيذف  ة لذب ا لة ذب  لا ذبة ذل أهذب   يلرذ دة نذب   ميذب الين ذم  م الذ صثا ذايذبخال لذ

ل ةيلذنيالا ذ صيد ذبب ا لة ذب  لا ذ،ب ا طذب  لا ذن ي ذاصقذفلين ذب ثا ذب سشمرذب ية ةرذ

ذب ا لة ذةي ذا  كذب مانا ذب ثا ذ ذ اديةيذف لة ذأ ط   ذب  يا   ذب د أيبذفهذبنمال   ذب ي اان

ذف ين نذ)ذ(ذ اديةيذب ا طذايذب ايام لذب   ةيةرذ  لبذب   ضذ:ذبسبلب ذفاصسذصغة .
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ذغة ذ ذبدابو ذفا ة  ذب للةثر ذأصسذبة    ذاصقذتدي ذب د ةاي ذفاي ذبسبلب  ذبل ةاي ذخلةثر ذبسبلب  ف  يه

ذم   ذب الين  ذصيل ذب لدس ذالب ذ،ن ا  ذب  ةي ذة بل ذةع ذبتا  ل ذمكث  ذنللح ذ صثا ذببضدر م ال

ذب أالاب ذايبة ذةيليي ييل.

Sessions 8 

Supervisors Students Projects Title Time 
Assistant 

Lecturer 

Hazim N. Abed 

Hajer K. Ahmed 

Wesal A. 

Abdullah 

Online Student Clearance System 

 

 م. م. حازم نومان عبد
 هاجر كامل أحمد

 وصال أديب عبد هللا
 براءة ذمة الطالب اإللكترونينظام 

Abstract: 

The world is living now in a new world revolution, information revolution 

which is connecting with technology information age and the center of the 

world moved from revolution in to knowledge. Today, the human societies 

base on knowledge on ton wealth, then the knowledge became the center of 

progress and extensive information dos not mean anything if society cannot 

used these information wisely. Therefore, became necessary to provide 

information systems that will be sufficient to meet the requirements of user. 

Online Student Clearance System is a system designed using ASP.NET with 

C # has been linked to the SQL database to store the results. The system has 

two important parts student access and admin access. Student access is used 

by student to get clearance letter, in which the students must enter ID number 

either by type it directly or through the use of the barcode reader. 

Administration access is responsible to enter the data of students as well as to 

determine the status of each student whether the student is innocent or not. 

This process will be done in collaboration between the admin of the system 

and the unites officials that are responsible for determining status of student. 

 

 الخالصة:

ذ ذال  ذبآل  ذباا ي يية ذنمةشذب م  ه ذبية   ذبلفل ط  ذف فلط ذبب ال ذب  مصية ل ذييلي ذال ذياناي، ييلي

ال ذب  مصية لذبااذبتا  ذة ك ذي  ذب م  هذةيذييليذب  مصية لذب قذييليذب  م ير.ذيلذب يقذب د ض ذ

ف يهذب  يا م لذب ل  نرذاصقذبأ سذب  م يرذذب ةسذذب  مصية ل،ذلةسذب ذب  م يرذالذةديلذب ا ا .ذ

ب  مصية لذب يية يذبصلد ذشةئ ذنذاة رذ   ذيلذةيا عذنذندييذبأالالصذة ذفداين ذالنذذ ل  ذي  ذ

ذ اصلةرذ ذةمصية لذفاي ذك يةر ذتظه ذ ل  ذبصلحذةيذب ض بل ذف انه ذباالا ل. ب  مصية لذةيذةي اةه

ذةا صل لذب  يالا .

ف انهذبيض ذب لاة لذيلذالبذب    بعذفهذباا ب ذتظ  ذب بءذب اا بتلذ ااهذفيي  لذكصةرذب مصي ذيلذ

ذ غرذ ذب أالاب  ذةل ه ذةياع ذاي ذال لن ذاي ذبن اا بتل ذب    و ذاةر ذب بءي ذتظ   ذ ذطصلا  . ب ق

ASP.NETةعذذC#فهذلب   ذب يبااذبة ت لذذذSQLذنااي ذتظ  ذب بءذب لةرذةيذاي ةيذل ةيةةيذذ.

صدليلذاصقذكا بذبال:ذوخيلذب  صلرذبذوخيلذبنوبلي.ذب  يهذبنب قذنيالا ذةيذال ذب    وذبا  ذ 

ذي   ذا لئذ ذب أالاب  ذبب ذةل ش ي ذب    وذبليلي ذاينر ذا  ذايذط نخذبوخ لذلاه ذناه ذب لةر، ب بء

ذب لة ت لذ ذبوخ ل ذاي ذةيؤبل ذب ي ء ذالن ذبناي  ذبنوبلي ذوخيل ذباي ذب ث تل ذب  يه ذبة  ب ل لكيو.

ب م صةرذفاهذب  ام ب ذذب ض بلنرذ ص   وذ،ذبكل  ذفداناذل  رذب    وذأيبءذك  ذب    وذب ئذببذن.ذالن

ذبةيذبنوبليذب   ةيةرذ ص ظ  ذبذةيؤب لذب يلابلذبنوبلنرذب  يؤب رذايذفداناذل  رذب    و.
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Sessions 9 

Supervisors Students Projects Title Time 
Assistant 

Lecturer 

Ali H. Fadel 

Russell 

Mohammed A. 
Hand and Figure Detection using Opencv 

 

عبد الخالق رسل محمد م. م. علي حسين فاضل  
 مفتوحااة برمجيااة مكتبااة باسااتخدام واالصااابع اليااد عاان الكشااال

 الحاسوبية للرؤية

Abstract: 

Deaf community in general uses sign language as the main communication 

tool. Stresses cues language of visual communication, using the language of 

user orientation, shape and movement of the hands, arms, body, and facial 

expressions to express their expression. But this way of communication is 

often difficult / limiting communication with others who are normal, because 

of differences in communication that is poorly understood by communication 

opponent. To overcome the limitations of the communication effort required 

gestures become spoken language translation. Thus there will be an easier 

communication between deaf persons with general public .For completing 

this final project, use camera webcam as tools for capturing images of hands 

users. The technique used is to catch the hand position, extract the shape of 

the hand, then classify them. To locate the hand of every frame is generated, 

Then to use hand extract help skin detection and noise removal followed by 

thresholding and normalization .After Forms hand is obtained, then the binary 

image is classified based on the form of hand-drawing collection of pictures 

hand signals are used as training data. 

 الخالصة:

يئرذب لهذبلميرذا ةمرذنيمالاةي ذذاالةمرذب اال لام ذموبيذبفلم لذل ةيمةرذبا م ذب أمالاب ذ غمرذب اييم ذ

ب  يالا ،ذبشا ذبل كرذب ةانيذبب للباةيذبب ييه،ذبفملة بلذب يي ذ صاملة ذا   ذب ايذاملنذب   ن مرذ

يذب مملنيذاممهذطلةمممل،ذتظمم بذيمملذب ايبصمم ذيمملذكثةمم ذةمميذبسلةمم  ذصممموذذا مماذذب ايبصمم ذةممعذبآلخمم ن

 الخاالي لذيلذبنفل نلذب الذني    ذب  ل ذب    ب ذ اغصوذاصقذالبذب لميب لذا   ذبادين ذل كرذ

ب ةاذ ص ل ذبنصهذب قذبنل فذب  م بيرذ ص ل ذب  لةمل.ذبب  ا  لذأةاي ذا  كذبفل لذمأ  ذبةيذ

ة بذبنوذك ةة بذكموببلذن ا  طذب ليلذب لهذةعذب ي  يل.ذستي  ذالبذب    بعذب     لذ،بأالاب ذك ة

ةمميذب  يممالاةةيذب ةمماني.ذببأممالاب ذف  ةمم لذنأممال ب ذب     ممرذب  م ةممرذامملذب ةمماذذيممهذفلمم ةي  .ذ ادانمماذ

ب  ياعذبناهذ ت  ءذبط لذليلذب ةاذ،ذيهذت ي ذبلمضذب اغة بلذب  ليليذبب ب رذب ضيض ءذة  م ذبف لةمخذ

ا ي  ذببماذب دليلذاصقذمشا لذب ةا،ذناهذة  ب ا  ذةعذصيلذخيبل ةة لذةلاصيرذ اداناذب    طذب الذتد

 ةدييظرذةيل  ذبفاي ذالبذبخ ذخ ييذبماا ذتدل ذاصقذب  ة ذب    أوذ  ا ذب ةا.

Sessions 10 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assist Prof. Dr. 

Ahmed M. Saeed 

Saja A. Hameed 

Noor S. Abass         

Dalya W. Getab 

DETERMINATION OF PARACETAMOL 

IN SOME MANUFACTURED TABLETS 

IN IRAQ MARKET USING UV – VISB 

SPECTROSCOPY 

 أ. م. د. أحمد 

 مهدي سعيد

 سجى عالء حميد

 نور صادق عبا 

 داليا وادي جتب

تمدير الباراسيتامول فاي بعاا ارقارال المصانعة والمنتشارة 

 العراقية باستخدام قياسا  االشعة فوق البنفسجيةفي ارسواق 

Abstract: 

This research was involving the determination of paracetamol drug in some 
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manufactured tablets in Iraq market using UV spectroscopy method. The 

recovery of the drug from tendifferent samples from different company and 

country was carried out and compared with standard material of paracetamol. 

The recovery process was conduct using different new solvent (water, water- 

methanol mixture  95:5 v/v and water – ethanol mixture 95:5 v/v). The results 

of tablets weighing indicate that there is a significant difference in weight of 

tablets with RSD ranged between (0.53 – 4.89). The percentage of recovery 

was found to be ranged of (98.32 – 103.96) and RSD of (0.121 – 0.141) for 

water as solvent, (98.20 – 104.16) and RSD of  (0.116 – 0.140) for methanol 

mixture as solvent and (98.87 – 103.68) and RSD of  (0.117 – 1.28) for 

ethanol mixture as solvent. 

 الخالصة:

ناض يذب لدسذف ان ذك ةرذا  لذب ل لبأةا ةيلذيلذبمضذت  ا ذبنوبنرذب اي لنرذب   ا  يذيلذبنأيبقذ

ذب  ذا صةرذب م باةر ذب لدسذبي بء ذيلذالب ذفه ذييقذب ل يييةر. ذب ةال صذبنشمر ذطةيةر ذط ن ر أالاب 

بأا وبوذ صم  لذةيذت  ا ذ   اي لذةلاصيرذ)ا  يذش ك ل(ذبةيذة  شءذةلاصيرذبايلت ذب  ا  اذةعذ

ذلةسذ ذةاماوي؛ ذة ا لر ذةلنل ل ذب أالاب  ذبنأا وبو ذا صةر ذف   ذ  ا ذب   ال. ذ صم  ل ذاة أل ت يا 

(ذبة ناذ5:95 ذيالثذةلنل لذةلاصيرذالذب   ء؛ذة ناذةيذب  ةث تيلذبب   ءذب يلرذلي ةرذ)بأالاة

(.ذب ذتا  اذب ي  ذ الا بصذ ا يرذب    ا ذبة  ذبييوذبخاالفذ5:95بننث تيلذبب   ءذب يلرذلي ةرذ)

ذ  اذك ت ذتيوذ4.89ذ–ذ0.53بةيذا صذببخ ذبااذف ببل ذاة رذةمالذبنتد بفذب  يللذبةيذ) .)

ذ)بن ذنا بب  ذةاى ذض ي ذب   ل ر ذ ص  ن ر ذتيللذ103.96ذ–ذ98.32أا وبو ذبتد بف ذبةمال )

ذب)0.141ذ-0.121) ذك لنو ذ ص  ء ذب   يلر ذ)104.16ذ–98.20( ذ   ناذ0.140ذ–ذ0.116( )

 (ذ   ناذبننث تيل.1.28ذ–ذ0.117(ذ)103.68–98.87ب  ةث تيلذب)

Sessions 11 

Supervisors Students Projects Title Time 
Assistant 

Lecturer 

EKhlas A. 

Hassan 

Danya Malallah 

Abdul-Kareem 

Narjes Talib 

Shamkhi 

Determination of Urae ,Creatinine,  

Albumine, Glomerular Filtration rate and 

Total Calcium in the patients with Chronic 

Renal Failure 

 

م. م. أخالل عبد هللا 

 حسون

يمعبد الكر دانيه مال هللا  

شمخي نرجس نالب  

تماااادير تركيااااز الكالساااايوم  الكلااااي ي اليوريااااا ي الكرياااااتنين ي 

ارلبومين ومعدل الترشيح الكبيبي  للمرضى المصابين بمار  

 المصور الكلوي

Abstract: 

The aim of study is to determine the concentration of total calcium,   urea, 

creatinine , albumin and  glomerular filtration rate (GFR) in the serum of 

patients suffering from chorine renal failure. 75 specimens of each of 

suffering and control groups were collected. Patients were divided into two 

study groups dependent on treatment time: (first) regulated blood washing 

less than yeargroup and (second) regulated blood washing more than year 

group. The study showed an increase in creatinine (120.2±7 µmol/L) ,urea 

(29.75±1.3mmol/L) concentration in the serum of suffering group when 

compared with control group creatinine was (60±05µmol/L) and urea 

(4.5±0.13mmol/L). The results also showed a decrease in the concentration of 

total calcium (3.55±1.01 mg/dl) and glomerular filtration rate (25.15±13 

ml/min) compared with control group total calcium was (9.02±1 mg/dl) and 

glomerular filtration rate (123±5 ml/min) .There were a negative correlation 
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between GFR and each of (age, creatinine, and uear)  in both patients groups. 

AlsoThere were a positive correlation between GFR and total calcium in both 

patients groups. 

 الخالصة:

ف افذب ابلأرذ  قذف ان ذف كة ذب ا  يةي ذذب اصلذذذ،ذب ةيلن ،ب ا ن ف ةيذ،ذبن ليةةيذبذةمالذب ا شةحذ

اة رذةيذذ75ب  ليلذب اصي .ذباذفهذي عذب الةللذذيلذةل ذاة رذةيذبسشل صذب  ل بةيذب  ضذ

ذ)ب  ي يارذ ذب مال  ذ ص اي ذطل   ذةي يااةي ذب ق ذاي يب ذب   ضق ذببنصد ء. ذب اصي  ذب ي   ة ضق

بنب قذب غية ذب اةي ذب   اظهذبنا ذةيذأ رذبب  ي يارذب ث تةرذغية ذوةي ذة اظهذبكث ذةيذأ ر(.ذ

ذ) ذب ا ن ف ةي ذف كة  ذ ن وي ذب ابلأر ذ)ة ناذ7±120مظ  ل ذبب ةيلن  ذ1.3±29.75 بةيل/ صا (

ةصة يل/ صا (ذيلذةل ذة ضقذب ي  ذب اصي ذب   ةيذة  لترذةعذةي يارذب ية  يذلةسذك  ذف كة ذ

ذةصة يل/ب صا (ذاصقذب ايب ل.0.13±4.5ة نا بةيل/ب صا (ذب)0.5±60ك ذةيذب ا ن ف ةيذبب ةيلن ذذ)

ذب اصل) ذب ا  يةي  ذف كة  ذيل ذت ل   ذمظ  ل ذكل   ذب ا شةحذmg/dlذ1.01±3.55ب  ا  ا ذبةمال )

ذ) ذب اصلذml/minذ13±25.15ب الةلل ذب ا  يةي  ذف كة  ذك   ذلةس ذب ية  ي ذب ي يار ذة  لتر )

(.ذكالذةيذف كة ذب ا ن فةيذبب ةيلن ذml/minذ5±123(ذبةمالذب ا شةحذب الةللذ)mg/dlذ9.02±1)

  ضقذ،ذبكل  ذف ببطذبني بلذبةيذفلةيذبمت ذن فل   ذأصلة  ذةعذةمالذب ا شةحذب الةللذيلذةي يااةيذب 

 ةمالذب ا شةحذب الةللذبف كة ذب ا  يةي ذب اصلذيلذكالذةي يااةيذب   ضق.

Sessions 12 

Supervisors Students Projects Title Time 

Dr.Wassan B. Ali 

Osama Thamir 

Mohammad 

Salima K. Ahmed 

Saba A. Jassem 

Preparation of some organic compounds and 

study it's biological activity 

 

 د. وسن باقر علي

 أسامة ثامر محمد

 كريم احمدسليمة 

 صبا علي جاسم

 البايولوجية تهافعالي ودراسة العضوية المركبا  بعا تحضير

Abstract: 

The schiff bases are very important class of compounds used in biological 

and industrial fields. In this research we prepared five compounds according 

to the scheme below. The synthesized compounds have been characterized by 

some spectroscopic methods such as (FT-IR) and (1H-NMR)  and 

determination of their physical properties such as melting points. This 

research includes too the evaluation biological activity of synthesized 

compounds against two types of bacteria (Staphylococci aurues, Escherichia 

coli) it is showed that compounds [C1,C2,C3,C4,C5] have the highest activity 

against E. coli, and no activity against Staph. aurens. 

 

 الخالصة:

ذاممملبذبيمممل.ذذبب لممم  الذب لممم ني ييلذب  يممم لذيممملذكلةممم يذبا ةمممرذابلذة كلممم لذاممملذشمممةطذايباممما

ذبمممممضذبيبأمممم رذب   كلمممم لذامممملنذشللمممم ذبامممماذاضممممينرذة كلمممم لذخ ممممسذفدضممممة ذفممممهذب لدممممس

ذفمممهذباممماذب  غ  طةيممملذب  ممميب ذب ممم تةيذبطةمممطذب د ممم بءذفدممم ذبنشممممرذطةمممطذةثممم ذب  ةيةمممرذب  ممم ق

ذب يم  ةمممرذف ةمممةهذبنضممم ذب لدمممسذبفضممم ي.ذبنتلممم  لذبوليمممرذب صمممي ذةثممم ذب ية ن  ةمممرذب لممميبصذفمةمممةي

ذاممممممملذب لاا نممممممم ذةممممممميذتمممممممياةيذضممممممماذولأممممممم ذبب اممممممملذب  دضممممممم يذ ص  كلممممممم لذب ل ني ييةمممممممر

(Staphylococci aurues, Escherichia coli)ذب ني ييةمممرذيم  ةمممرذب   كلممم لذبة ممم ذباممما.ذ

ذ.Staphylococci auruesذباا ن ذفي يذيم  ةرذفظ  ذب ه(ذE. Coli)ذباا ن ذضا

ذ
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Sessions 13 

Supervisors Students Projects Title Time 
Assistant 

Lecturer 

Hind W. 

Abdullah 

Maher M. 

Hameed 

Study effect inter laminate layer on Bending 

Property for Unsaturated Polyester resin 

reinforced  Hybrid composite. 

 

 ماهر مكي حميد م. م. هند وليد عبد هللا
دراسة تأثير الطبمة الوسطى علاى خاصاية االنحنااء لمتراكباا  

 البولي استر غير المشبع  المدعمة بألياف هجينة

Abstract: 

In this research a study of the effect of quality , sequential and directional 

layers for three types of fibers are : E- glass fiber woven perpendicular and 

random glass fiber  and  chopped carbon fiber  on the  bending property using 

Unsaturated Polyester resin as matrix. Hand – lay up method was used to 

fabricate epoxy composite and three layers from glass fiber as well as 

Unsaturated Polyester resin with volume fraction 25%  and 10% Unsaturated 

Polyester resin reinforced  carbon fiber composite    then hybrid composite 

with volume fraction 25% was fabricated in the shapes: (random glass - 

regular glass- -random glass) layers , (regular glass- random glass –regular 

glass) layers , (regular glass- carbo5% - regular glass) layers. 

Bending test for counting Young' s modulus from stress-strain curve was 

increased for all samples after the reinforcement .From Load-Extension 

Curve, Stress-Strain Curve and disconnect for all samples and the highest 

Young's modulus was increased numbers of glass fiber layers It was noted 

that the direction of the fiber an important role in determining the mechanical 

behavior of composite where the value Young' s modulus increased when 

increasing number layers of fiber regular glass compared with random glass. 

While the hybrid samples behave distinctive as a case intermediate between 

the rest of the composite s allowing finally  uses new materials and easy cost. 

 

 الخالصة:

تم في هذا البحث دراسة تأثير نوعية وتتابعية واتجاهية الطبقات لثالثة أنواع من األلياف هي : ألياف 
القصيرة المقطعة  في  اختبار فحص الزجاج المحاكة بشكل متعامد وعشوائي  واأللياف الكاربون 

 المشبع  بوصفها مادة رابطة. االنحناء باستعمال مادة البولي استر غير
وقد تم استعمال طريقة التشكيل اليدوي لتصنيع  متراكبات من البولي استر غير المشبع وثالث 

المدعم   ومتراكبات  البولي استر غير المشبع  % 25طبقات من ألياف  الزجاج  بكسر حجمي 
ابت ثم تصنيع المتراكب ألهجيني   بكسر حجمي ث %10بألياف الكاربون المقطعة وبكسر حجمي 

)زجاج  زجاج عشوائي ( وطبقات –زجاج منتظم  –طبقات )زجاج عشوائي  :وباألشكال  % 25
 زجاج منتظم (.   -%5كاربون  –زجاج منتظم ( وطبقات ) زجاج منتظم  –زجاج عشوائي  –منتظم 

انفعال لجميع  -لحساب معامل يونك من منحنيات اجهاد  (Bending test)ي اختبار الثني اجر

الزجاج المنتظم في  فبعد التدعيم.  وقد وجد ان معامل يونك يزداد بزيادة عدد الطبقات األليا جالنماذ
ان قيم  حيث  ان التجاه االلياف دوراً مهماً في تحديد السلوك الميكانيكي للمتراكبالمتراكب ولوحظ 

معامل يونك ازادت بزيادة عدد طبقات الياف الزجاج المتعامدة  مقارنتا بالعينات ذات التوجيه  
العشوائي . بينما كانت العينات الهجينة تسلك سلوكا مميزا كحالة وسطية بين بقية المتراكبات مما 

 ة.يتيح استخدامات مميزه  بالمواد الجديدة وبكلفة بسيط
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Sessions 14 

Supervisors Students Projects Title Time 

Prof. Dr. 

Sabah A. Salman 

Hala M. Husain 

Hader M. Hadi 

Zainab N. Abd- 

Alrazaq 

Studying the optical properties of (polyvinyl 

alcohol (PVA)-Co(NO3)2 salt) films 

 

 أ. د. صباح أنور سلمان

 نحسي منصور ةهال

 هادي يمك رهدي

 رزاقال دعب نضال زينب

 الكحاااول فنايااال باااولي) رغشاااية البصااارية الخاااوال دراساااة

(PVA  – الكوبلت نترا  ملح  

Abstract: 

Pure polymer (polyvinyl alcohol (PVA)) films were prepared by using 

casting technique and placed in Petri dish. The films were doped with 

Co(NO3)2 salt at different concentrations to investigate the effect of doping 

on some optical properties of the prepared films. The thickness of the dried 

films is 150µm. The absorption, reflection, absorption coefficient, optical 

energy gap, refractive index, extinction coefficient and real and imaginary 

parts of dielectric constant are calculated and it is found that all these optical 

parameters are affected with increasing the filler content. 

 الخالصة:

ذ ذفدضة  ذ)PVA)ذمغ ةرفه ذب ايبص  ذب ا بل ذبب   يبر ذب   ةر )2)3CO(NOذب لوذ ذب  ن ر )

فهذولبأرذب لل   ذبذ.(150µmب  دض يذ)ذبسغ ةريالاةةيذايب وذ ي يةرذ،ذلةسذك  ذأ  ذة

بشا ص ذب لل   ذب لل نرذاصقذاة سذبذ.ب   ةرذبب   يبرذب ا بلذب ايبص (ذPVAب لل نرذ   ويذ)

ذبنت ذةم ة  ذب لل نر، ذب   ار ذيييي ذبنةال ص، ذةم ة  ذبنتما أةر، ذ)ب  ي انر، ذةي ذةم ة ذك  اي ل،

نرذالنذااذفمي لذك يرذب ثيبب ذب لل ذم  يلظذلةسذذب ل يوذبي ب ذب م لذبي  ة ذب د ة لذبب لة  لذ(.

ذ.نا اعذب غ  ءذب  ل عذب يبصي لذفؤاص ذنأالابة لذبل نرذكثة يبذ.بم صةرذب ا ينو

Sessions 15 

Supervisors Students Projects Title Time 
Assistant 

Lecturer 

Yaqoob M. 

Jawad 

Ali A. Sallal 

Fatima O. Iessa 

Study of Some Spectral Properties of the Dye 

Methyl Orange 

 

 م. م. يعموب محمد جواد
 صالل الستار عبد علي

 عيسى عمران فانمة

 البرتماااالي المثيااال لصاااب ة الطيفياااة الخصاااا ص بعاااا دراساااة

(Methyl Orange  

Abstract: 

The fluorescence and absorption spectra for methyl orange solution which 

dissolved in water as a function of concentration at different concentration  

was measured and investigated. The increasing of concentration lead to 

increasing in the relative intensity of absorption spectrum  according to Beer-

Lambert low , also observe the  fluorescence intensity spectrum increases 

with the increasing in concentration of solution but at concentration (1x10-

3M) the fluorescence intensity spectrum decreases because of  the 

phenomenon of the self-absorption , which lead to quenching of fluorescence 

which increases with increase the concentration of solution and no shift in the 

fluorescence spectrum . All measurement were at room temperature. 
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 الخالصة:

فممهذيمملذامملبذب لدممسذولبأممرذبمممضذب للمم   ذب  ةيةمم ذنطةمم فذذبنةالمم صذذبب يصمميلنذ ي نئمم ذب  ثةمم ذ

ب ل ف مم  لذببا بكةمم ذةلاصيمم .ذلةممسذ مميلظذب ذ نمم ويذب ا كةمم ذفممؤو ذب ممقذ نمم ويذب  مماذب  يمملة ذ  ةممطذ

ة ذنةل ل،ذبكل  ذفهذةاللظم ذب ذشمايذطةمطذب يصميلنذنم وبوذكص م ذبنةال صذبالبذن  لخذةعذا تي ذب

(ذيةلممابذب    لمم  ذبا مم ذبيمموذظمم ا يذ1x10-3ذ(M بوذف كةمم ذب  دصمميلذب ممقذب ذنلمم ذب ممقذف كةمم ذ

بنةال صذب لبفلذذب الذفؤو ذب قذكل ذب يصيلنذبب الذف وبوذكص  ذ بوذف كة ذب  دصيل.ب ذطةطذب يصميلنذ

ذب بل ذ،ذبب ذي ةعذالنذب  ة أ لذف  ذيلذوليرذل بليذب غ ي .ذيلذالبذب لدسذننم تلذةيذم 

Sessions 16 

Supervisors Students Projects Title Time 

Dr. Salah A. 

Hussain 

Leqaa N. Ezz-

Aldeen 

Microfacies analysis and diagenesis 

environments of Kometan Formation in 

Dokan area, northeast of Iraq 

 

 لماء نانق عز الدين د. صالح علي حسين
 لتكااوين التحويريااة العمليااا  وبيئااا  الدقيمااة السااحنا  تحلياال

 العراق شرق شمالي  دوكان منطمة في كوميتان

Abstract: 

Kometan Formation in Qallat section was deposited during Turonion-

Santonion. Eighteen rock samples were collected during the field work   and 

eighteen slides are prepared to study the petrographic properties of the 

formation under study. 

Packstone microfacies represented the most common microfacies in present 

study. These microfacies determine the most depositional environments. 

The Kometan Formation represented Pelagic sediments characterized the 

deep-Marin basins in open-Marine and the diagenetic feature emphased that 

burial environment is the frequent environment in the present study. 
 الخالصة:

ذب لدسذي عذذ–ف أوذفاينيذكيةةا  ذيلذة   رذااللذخاللذيا يذب ا بتةيذذ ب ي تايتةيذ،ذفهذيلذالب

ذا  ذ ذي  تةر ذب مة  لذص م  ذفص  ذخالل ذبةي ذب د صل ذب م   ذيا ي ذخالل ذصل نر ذاة ر ذا   ي  تةر

ذصل نر ذب البأر.ذش ندر ذاةا ذ صاايني ذبكث ذذلاة ر ذب  ضغيط ذب ية   ذ صدي  ذب ااة ر ذب يد ر ةثص 

ذب يد  لذشةيا ذيلذب البأرذب د  ةر،ذبااذلاولذفص ذب يد  لذبغصوذبةئ لذب ا أةوذ صااينيذباالن.

ن ث ذفاينيذكيةةا  ذلببأوذب لةئرذب لد نرذب  يايلرذب   ة يذب نليبضذب لد نرذب م ة رذبب الذلاولذ

ذفا للذيلذ ذب لةئ لذب ال ذةي ذببلاي ذب م ةخ ذب ايي ذبك ت ذبةئر ذبةئ لذب م صة لذب ادين نر ذخالل ةي

 ب البأرذب د  ةر.
Sessions 17 

Supervisors Students Projects Title Time 

Dr. Mutadhid 

Majeed 
Athra T. Karim 

Palynofacies and Sedimentary 

Paleoenvironment of Ratawi Formation , 

South Iraq 

 

 عذراء نالب كريم د. معتضد مجيد حميد
 المديماااة الترسااايبية والبيئاااة البالينولوجياااة الساااحنا  دراساااة

 العراق جنوب الرناوي تكوين لصخور

Abstract: 

This study deals with sedimentary organic matter of Ratawi Formation in 

three selected wells ( R-131 , R-158 , Zb-44 ) From Northern Rumaila & 

Zubair oil Fields, of which one of them (R-131) was considered a typical well 

for paly nofacies study & paleoenvironment. 

The analyses of organic facies included four facies :  
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(l) Distal suboxic - Anoxic basin facies characterized by high abundance of 

amorphous organic matter (A. O. M.) and low abundance of phytoclasts and 

playnomorph,  

(2) proximal suboxic - anoxic shelf facies characterized by good preservation 

of (A. O. M.) and good abundance of phytocalsts. 

(3) shelf to basin transition (suboxic - anoxic) facies characterized by high 

abundance of phytocalsts. 

The paleoenviroment of deposition of Ratawi Formation for each well, 

represented a state of regression. And the paleoenviromental block diagram 

of the study location showed that wells ( R - 131 ) , (R - 158 ) are located in 

the medium - lower part of a neritic zone , and the well (Zb - 44) is located in 

the upper part of bathyal Zone. 

Sessions 18 

Supervisors Students Projects Title Time 

Dr. Munther 

Dhahir Nsaif 

Ahmed 

Abdulhamid 

Rasheed 

Using Seismic Refraction Method For 

Engineering Purposes At AL-Mosul Dam 

Site 

 

 د. منذر ظاهر نصيال

 أحمد عبد الحميد رشيد

عامر علوانعلي   

صاحب محمدعلي   

 فاي الهندساية لألغرا  االنكسارية الزلزالية الطريمة استخدام

 الموصل سد موقع

Abstract: 

The current study includes reinterpretation of seismic refraction data  

achieved by Al-Juraisy at Al-mousl dam area along seismic traverse in the 

western part of  Al-mousl  dam. 

The aim of the survey is to determine sequence stratigraphy  in the area ,as 

well as investigating  the possibility of  existence  of  caves or subsurface 

channels which had led to  the developments of  landslides .Another aim of 

the survey was to delineate the shallow subsurface faults in the area. 

The results of this study shows there is three layers, the first layer represent 

top soil which have seismic velocity between (270-1000m/sec) and thickness 

between (2.1-8m), the second layer represent sand layer which have seismic 

velocity between (800-1000 m/sec) and thickness between (5.6- 16.5m ), the 

third layer represent gravel layer which have seismic velocity between (1250- 

2200m ) and depth (9.75- 18.66).  

It has been also shown that there is a possibility of the  presence of the 

subsurface channel or cave at shallow depth between (4-5m) below the 

surface it  may be the main cause of landslide in the area. The results of 

survey also shows that there are two  faults in the area. 

 الخالصة:

فض   ذذب البأرذذب د  ةرذ ا ويذفيية ذبة ت لذب  يحذب    ب لذمنتاي ل ذب   ي ذةيذال ذب ي نيلذيلذ

اذيلذب ي ءذب غ بلذةيذأاذةا ذن اذ360ب  يص ذاصقذبةاابوذةي لذ   ب لذب يلذكصلذاالنذةياعذأاذ
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ذ.ب  يص 

ذيلذة   رذب البأرذبكل  ذب اد  ذايذبلا   ةرذبييوذ ذب اا بعذب  ل الذ ب  افذةيذب  يحذايذفدانا

ييب خذب ا طذايذب ذ  قذ ض يرذملضةرضدصرذب م خذبولذب قذلليلذبت ة لبلذببا يبلذة  ةرذفا ي لذ

ذ.فد ذب ي دةرذب ضدصرذيلذب     ر

 Topب البأرذبييوذيالثذطل  لذصل نر،ذف ث ذب  ل رذبسب قذطل رذب ا برذب ي دةرذ)ذبظ  لذتا  ا

soil(ذبب الذف اص ذأ ارذ   ب ةرذفا بب ذبةيذ)ذ،ذبف ث ذ ذ8ذ-2.1(ذبأ  ذبةيذ) /ي ذ1000-270)

ذ ذب    نر ذب ا أل لذ ذةي ذطل ر ذب ث تةر ذ)ب  ل ر ذبب غ ني ذب  ة  ذبب الذ   ذ sand and siltب  اايتر )

ل رذب ث  ثرذذيا ت ذ (ذ،ذ ة ذب  ذ16.5-5.6 /ي (ذذبأ  ذ)ذ1000ذ-800أ ارذ   ب ةرذفا بب ذبةيذ)

 (ذايذأ حذبسلضذنما اذبمت  ذااذذ 18.66ذ-9.75(ذبا خذ)ب /ي ذ2200-1250)ذابلذأ ارذبةي

ذ(.( Gravelف ث ذطل رذةااااللذب  ل طوذب    نرذ

ذ تا  اذب  يحذب  ذا  كذبلا   ةرذبييوذفا طذببذا  يذة  ةرذضدصرذب م خذنا بب ذا خذذمبضد ك  

ب  يلوذبسأ ألذ دابثذبت ة لبلذبلضةر،ذك  ذفهذةا (ذف  نل ذنما اذب ت  ذ5-4أ د  ذب مصي ذبةيذ)

ذ.ب البأرذ عذب    ب ةرذذض يذة   رف ةة ذي   ةيذباا  وبذاصقذب اغة ذب ي تللذيلذاةهذب ي

 




