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 :أوالً: الدراسة الصباحية 

 
Biology 

Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 

Dr. Anaam Fuad 

Hussain 

Farah Khalid  

 

Fatima Adnan  

 

Thanaa 

Mahmood  

 

Isolation and Identification of Pathogenic 

Fungi from Diabetic Patients in Diyala 

 

فؤاد حسيند. أنعام   

ناصر خالد فرح  

أحمد عدنان فاطمة  

مطرود محمود ثناء  

 في السكري مرضى من المرضية الفطريات وتشخيص عزل

 ديالى

Abstract: 

      In current study, mycological investigation was carried out for  diabetic 

patients, fifty two samples (include oral swabs, nail clippings fragments, skin 

scraps, hair and sputum) were collected from forty six patients with 

Onychomycosis, Dermatomycosis, Aspergillosis, Candidiasis and 

Mucormycosis (more than one sample for some patients) who attended at 

Baqubah Teaching Hospital and Al Khalis General Hospital, from January 

2017 to April 2017. The samples were collected from different ages ranging 

from (14 to 80) years old. Samples included both genders ( 25 were males  

and 21were females ). The samples were collected from patients suffering 

from diabetes . 

      This study revealed that from 46 patients, 12(26 %) of them with 

candidiasis and 12(26%) also with dermatomycosis. Onychomycosis and 

aspergillosis were in 7(15.2%) for each. While mucormycosis 5(10.8%), 

cryptococcosis 3(6.5%). In this study, 17 species of fungi were isolated at the 

species of pathogenic and opportunistic molds and yeasts. Aspergillus was  

the most abundance genus of molds (5 species) include (Aspergillus flavus, 

A. niger , A. terrus, A. nidulans and A. fumigatus).  A. niger was the highest 

frequency and occurrence (46.15%). While Candida is the most abundance 

genus of yeasts (2 species) in addition to Cryptococcus laurentii and 

Rhodotorula mucilaginosa. C. albicans was the highest frequency and 

occurrence (81.25%).In addition to the molds Mucor and Rhizopus, 

Alternaria alternata, Penicillium , Trichophyton rubrum, Trichophyton 

mentagrophytes and Microsporum audouinii. A new species of molds was 

recorded for diabetic patients in Diyala in this study, the indoor mold 

Stachybotrys charatarum had the lowest frequency and occurrence   (2.17%). 

 الخالصة:

 فم مسحات)  على اشتملت  السكري بداء مصابين ألفراد  عينة 52 جمع الدراسة هذه خالل تم      

 اشووتملت فطرية بأمراض مصووابين مريض 46 من(  قشووع و شوو ر جلدية, ,قشوو ر األظافر من قطع,
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 اروالفط المبيضووات وداء  الرشوواشوويات وداء الجلدية األمراض و لألظافر الفطرية اإلصووابات:  على

  ق بةب مستشفى في الراقدين للمرضى(. المرضى لب ض واحده عينه من أكثر جم ت حيث) ال فني

 جم ت.  2017 نيسووان لغاية 2017 الثاني كان ن من للفترة الخالص في ال ام والمسووتشووفى الت ليمي

 من 21و الذك ر من 25)  الجنسووووووين لكال عاما 80 – 14 بين تراوحت مختلفة أعمار من ال ينات

 .بن عيه السكري لمرضى ال ينات جم ت حيث( اإلناث

  %26)) عزله 12 مريض 46 لـو السكري بمرضى المرتبطة الفطرية اإلصابات نتائج أظهرت      

 تالرشاشيا وداء األظافر إصابات من كل سجلت قيما.  الجلدية واإلصابات  المبيضات داء من لكل

 الفطرية والمسووووتخفية %10.8 ال فني الفطار اصووووابات بينما.   عزالت 7 ب اقع  15.2  %  نسووووبة

ية الفطريات من ن ع 17 على الحصوووووو ل تم.     6.5%  وخمائر أعفان من واإلنتهازية المرضوووووو

 .Aspergillus flavus, A    تضووومنت  Aspergillus لجنس ت  د أن اع خمسوووه على أشوووتملت

niger , A. terrus, A. nidulans and A. fumigatus .الن ع كان اذ A. niger  االكثر ه 

 الى اضوووووووافة( ن عين) ترددا الخمائر اكثر هي   Candida كانت فيما  %46.15  بنسووووووبة  ترددا

 خميرة كانت حيث. Rhodotorula mucilaginosa  و  Cryptococcus laurentii  خميرتي

C. albicans أخرى فطريات عزل تم لذلك  أضافة(. . %81.25)  الخمائر باقي من ترددا االكثر 

 , Mucor , Rhizopus, Alternaria alternata, Penicillium  بـوووووووووووو تمثلووت ممرضوووووووة

Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes and Microsporum 

audouinii  . 

 لمرضوووووى بإصوووووابته ي رف لم Stachybotrys charatarum األعفان من جديد ن ع عزل تم      

 .واحدة عزلة ب اقع ديالى في قبل من السكري

Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assist Prof. Dr. 

Munther H. 

Rathi 

Baraa Othman 

 

Suror Aboud 

 

Ali Majeed 

The effect of different concentrations of 

Mercury on the carpfish Mortality by using 

ornamental fish as anexperimental model. 

 

أ. م. د. منذر حمزة 

 راضي

                          جاسم عثمان براء

                             محمد عبود سرور

 يحيى مجيد علي

 تاصبببببببعيا هالك نسبببببببة في الزئبق من مختلفة تراكيز تأثير

 تجريبي كنموذج الزينة اسماك باستخدام الكارب

Abstract: 

      Golden fish were used as an experimental model to study the effect of 

different concentrations of mercury on the percentage of mortality. The 

results showed that the percentage of mortality was 100% in the different 

concentrations (0.075, 0.15 , 0.3) within 120 hours, while no effect was seen 

during 24 and 48 hours respectively, while the percentage of mortality during 

72 (16.66, 16.66, 33.33) % Respectively. 

 

 الخالصة:

 نسوووبة لىع الزئبق من مختلفة تراكيز تأثير لدراسوووة تجريبي كم ديل الزينة اسوووما  اسوووتخدام تم      

, 0.075) المختلفة التراكيز في % 100 كانت الهالكات نسوووبة ان الى التجارب ت صووولت. الهالكات

,  الت الي على سوووواعة 48 و 24 خالل تأثير اي يظهر لم حين في سوووواعة 120 خالل( 0.3, 0.15

 .الت الي على(% 33.33, 16.66,  16.66)  ساعة 72 خالل الهالكات نسبة كانت حين في
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Sessions 3 

Supervisors Students Projects Title Time 

Lecturer: Ansam 

Dawod Salman 

Ghasaq Munther  

 

Safa Fahmy 

 

Ahmed Turky 

Bacteriological study of Klebsiella spp. 

isolated from different infections and 

detection of biofilm formation by three 

methods 

 

 م. أنسام داود سلمان

 غسق منذر علي

 صفا فهمي يوسف

 أحمد تركي أحمد

سة  من المعزولة .Klebsiells spp لبكتريا بكتريولوجية درا

 ويالحي الغشاء تكوين عن الكشف و مختلفة مرضية اصابات

 طرق بثالثة

Abstract: 

      This study was conducted from the period from 1/10/2016 to 30/3/2017 

in Baquba city in Iraq. Sixty seven samples were collected from different 

infections. 

      The results of bacterial culture on media of MacConkey agar, blood agar, 

media of Eosin methylene blue, diagnostic phenotypic, biochemical tests, 

that 10 isolates are belonging to bacteria Klebsiella spp. 

      The results of the investigation of some virulence factors of Klebsiella , 

that all isolates surrounded by capsule, and incapable of producing the 

hemolysine enzyme, while all isolates the ability to produce the urease 

enzyme, and productivity isolates of Bacteriocin has amounted to 30%. 

      The ELISA method was considered to be superior to tube method and 

congo red agar method for detection of biofilm. From the total of 10 clinical 

isolates, ELISA method detected 80%. 

      All isolates showed pattern of multiple drug resistance towards 8 

antibiotics, as were all isolates (100%) were resistance to antibiotic 

Ampicillin, while most of the isolates were sensitive to Amikacin and 

Ciprofloxacin, and varied resistance ratio for the rest of antibiotics. 

 

 الخالصة:

. ال راق في ب ق بة مدينة في 30/3/2017 الى 1/10/2016 من  للفترة الدراسووووة هذه اجريت      

 .مختلفة اخماج من عينة 67 جم ت

 Eiosin وسوووووو  و الوودم اكووار و الموواك نكي اوسووووووووا  على البكتيري الزرع نتووائج ان وجوود      

methylene blue لبكتريا ت  د عزالت 10 ان الكيم حي ية الفح صات و المظهري التشخيص و 

Klebsiella. 

 جمي ووا ال زالت ان, Klebsiella لبكتريووا الظراوة ع اموول ب ض عن التحري نتووائج اوظحووت      

 على القابلية لها ال زالت جميع اظهرت بينما, الهيم اليسين انتاج على قادر غير و, بمحفظة محا ة

 .%30 نسبتها بلغت فقد للبكتري سين ال زالت انتاجية اما, الي رييز انزيم انتاج

 ة ريق)  ريقتي من الحي ي الغشوووووواء انتاج عن الكشوووووو  في االفضوووووول االليزا  ريقة اعتبرت      

 منها  %80 ان كشووووووفت االليزا  ريقة عزالت 10 بين من(. الك نك  احمر اكار  ريقة و االنابيب

 .الحي ي للغشاء نتجة

 لمضووواد %100 بنسوووبة و حي يا مضوووادا 8 تجاه المت ددة المقاومة نم  ال زالت جميع اظهرت      

 فاوتتت و, سوويبروفالكسووين و االميكان لمضووادي حسوواسووة ال زالت م ظم كانت حين في, االمبسوويلين

 .المضادات لباقي المقاومة نسبة
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Mathematics 

Sessions 4 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assist Prof. Dr. 

Adawiya Ali 

Mahmood 

Ali Saud Ali  

 

Abbas Ghassan 

Abd UL-kareim 

Mathematical Model and solution Method 

for Radioactive Decay problem with Medical 

Applications 

 

أ. م. د. عدوية علي 

 محمود

 علي سعود علي

 عباس غسان عبدالكريم

 االشببعاعي النشبباط تحلل لمسببألة حل وطريقة رياضببي نموذج

 طبية تطبيقات مع

Abstract: 

      In this search, we present radioactivity how unstable nuclei can decay and 

give mathematical model for the radioactive decay problem. 

      This mathematical model is solved by using ordinary differential 

equation. also, in this search  we present biological effects and medical 

applications for radioactivity and radioisotopes. 

 الخالصة:

 م ذجن ون طي المستقرة غير الن اة ذات اش اعيا النشطة الم اد تحلل مسألة نقدم البحث هذا في      

 .المسألة لهذه رياضي

 نقدم البحث هذا في أيضوووا. االعتيادية التفاضووولية الم ادالت باسوووتخدام الرياضوووي النم ذج حل تم      

 .المش ة والنظائر اش اعيا النشطة للم اد الطبية والتطبيقات البي ل جية التأثيرات

Sessions 5 

Supervisors Students Projects Title Time 

Dr. Lieth Abd 

Al-lateef Majed 

Nuha Farhan 

Mansour 

 

Doaa Gamal 

Hussain 

The Structure Of Minimal left (right) Ideals 

In Topological Semigroup 

 

د. ليث عبد اللطيف 

 مجيد

 نهى فرحان منصور

 دعاء جمال حسين
 جيةالتبولو الزمرة شبه في واليسرى اليمنى المثاليات نيةب  

Abstract: 

      We looked for a semigroup idea in which we presented basic concepts of 

a semigroup and we explained the number of definitions and basic facts that 

we needed. In idempotent subgroup and ideal we explained the concept of 

left (right) ideal and also the concept of minimal left (right) ideal. In this 

research we have introduced a number of new concepts and questions to be 

a new beginning for anyone who wishes to research in this field. 

 

 الخالصة:

 من عددا وضحنا وقد ,الزمره  شبه عن اساسيه مفاهيم فيه قدمنا الزمره شبه م ض ع عن بحثنا      

 Idempotent subgroup and idealدرسنا فيه. اليها نحتاج التي االساسيه والحقائق الت اري 

 فقد(. minimal left(right)ideal) مفه م وايضا ((left(right)idealمفه م  فيه وضحنا الذي

 البحث في يرغب من جديده لكل بدايه لتك ن والمسائل الجديده المفاهيم من عددا البحث هذا  رحنا في

 .المجال هذا في
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Sessions 6 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assistant 

Lecturer: 

Hudu Amer Abd 

AL-Amir 

Mustafa Ali 

Bakki 

 

Zaid Wasam 

Hamid 

Analysis of the correlation of courses using 

Spss program 

 

م. م. هدى عامر عبد 

 األمير

 مصطفى علي بكي

 زيد وسام حميد
 SPSS برنامج باستخدام الدراسية المقررات ارتباط تحليل

Abstract: 

      The process of finding the correlation coefficient of the important 

subjects remains despite the great number of researches and studies. Linear 

correlation coefficient is measure of the strength of the linear relationship 

between two variables and a correlation coefficient was found using 

statistical program Spss. which is a set of statistical packages and many 

programs are widespread and  used and was studied by the same graduates of 

the Department of Mathematics for the academic year. A total of 40 students 

were taken and a group of courses were taken for all stages to study the 

strength of the correlation between them. He found that the analysis is more 

related to the rest of the materials. 

 الخالصة:

 من عنها كتب ما كثرة من الرغم على المهمة الم ضوووووو عات من االرتبا  م امل أيجاد عملية تبقى

 نمتغيري بين الخطية ال القة لق ة مقياس ه  الخطي االرتبا  م امل وان والدراسووووات البح ث خالل

 الحزم من مجم عة ه  والذي. (Spss) اإلحصووووووائي البرنامج باسووووووتخدام االرتبا  م امل أيجاد وتم

 ياتالرياضعل م  قسم خريجي من عينة دراسة وتم واستخداماً  انتشاراً  البرامج أكثر ومن اإلحصائية

 لكافة الدراسووية المقررات من مجم عة اخذ وتم  الب 40 عن عبارة 2015-2014 الدراسووي لل ام

 .الم اد ببقية األكثر ه  الدالي التحليل ان ف جد بينها االرتبا  ق ة لدراسة المراحل

Computers 

Sessions 7 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assistant 

Lecturer: 

Ali Hussein 

Fadel 

Hamid Talib 

Zaidan 

 

Riyadh Qassim 

Mohammed 

Scientific Promotion System 

 

 م. م. علي حسين فاضل
 حامد طالب زيدان

 رياض قاسم محمد
 العلمية الترقيات نظام

Abstract: 

      In this project we refer to the role of information technology in the 

academic system and Turning to information and communication technology 

The aim of information system to admission, registration, result processing 

and Upgrade in universities using computer software based online Upgrade 

system is to improve the quality and accuracy of information provided to all 

involved as well as assisting universities in compiling and reporting 

information, making work lesser for the management Security: Users give 

their password or access only to the type of information they need to know 
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and determine the powers of the candidate or applicant and determine the 

period allowed. It consists of an information management system and 

includes a decision support system and an executive support system. Where 

programming  languages and design have been used in this work which 

include JavaScript, CSS, HTML, VB.NET, SQL Database, Jquery. So as to 

give the format and programming required. 

 الخالصة:

 إلى واالنتقال األكاديمي النظام في الم ل مات تكن ل جيا دور إلى نشووووووير المشووووووروع هذا في      

 تيجةالن وتجهيز والتسوووووجيل للقب ل الم ل مات نظام من والهدف واالتصووووواالت الم ل مات تكن ل جيا

 ن عية حسينت ه  الترقية نظام اإلنترنت شبكة على الكمبي تر برامج باستخدام الجام ات في والترقية

 غواإلبال الم ل مات تجميع في الجام ات مسوواعدة وكذلك المشوواركين لجميع المقدمة الم ل مات ودقة

 . المبذول والجهد لإلدارة أقل ال مل يج ل مما عنها,

 التي الم ل مات ن ع إلى فق  ال ص ل أو بهم الخاصة المرور كلمة إعطاء المستخدمين: األمن      

 وه . بها المسووم   الفترة وتحديد الطلب مقدم أو المرشوو  صووالحيات وتحديد م رفتها إلى يحتاج ن

 ماسوووووتخدا تم حيث. التنفيذي الدعم ونظام القرار دعم نظام ويشووووومل الم ل مات إدارة نظام من يتأل 

 CSS,HTML.VB.NET,SQL: )تشووووووموول والتي ال موول هووذا في والتصووووووميم البرمجووة لغووات

Database , Jquery) المطل بة والبرمجة الشكل إلعطاء وذلك. 

Sessions 8 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assistant 

Lecturer: 

Raja Ahmed 

Ikhlas Muthana 

Turkey 

 

Manal Hussein 

Hamad 

Documentary Guide  Electronic Registration 

 

 م. م. رجاء أحمد
 إخالص مثنى تركي

 منال حسين حمد
 كترونيإل قيد صدور صحة

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.In this project, 

document guide was proposed to support the directives of Diyala University 

in providing the best services to citizens. 

      The document guide electronic registration is a site designed using the 

language of Asp.net with  c# has been linked to the SQL database to store the 

results. The system has  two important part access of university colleges  and 

the access of departments or ministries. 

      The first section is used by university colleges Where each person has a 

mandate in this college finds the official books and attachments and after the 

ratification of these books are sent a response to the section of the request. 

      The second section contains a special electronic link to the department of 

the request of the request of each ministry or department to send a request to 

the document guide to the Department of his request. 
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 الخالصة:

 تكنل جياب   وثيقا ارتبا ا ترتب  التي الم ل مات ث رة جديدة, ث رة عصوووور في اآلن ال الم ي يش      

 .الم رفة ث رة الى الم ل مات ث رة من ال الم ثقل مركز وانتقل الم ل مات  عصر

 أن ثحي الم ل مات, وليس الم رفة اسوواس على البشوورية المجتم ات تقسووم  الحاضوور ال قت في      

 يحسن ال المجتمع في لها قيمه ال شيئا اصبحت ال فيرة الم ل مات فإن لذلك التقدم مح ر هي الم رفة

 نظم تقديم ضووووووروري من اصووووووب  لذلك وعالقات مفاهيم من الم ل مات هذه تحت يه ما اسووووووتخال 

 .المستخدم متطلبات لتلبية كافيه تك ن م ل مات

 أفضل متقدي في ديالى جام ة ت جيهات لدعم اإللكتروني  القيد نظام اقترا  تم المشروع, هذا في      

 c# مع Asp.net لغة باستخدام مصمم م قع ه  االلكتروني القيد صدور صحة. للم ا نين الخدمات

 تبكليا خا  االول القسووووم قسوووومين الى النظام ويقسووووم. النتائج لتخزين sql بيانات بقاعدة ربطها تم

 يثح الجام ة كليات قبل من األول القسووم اسووتخدام يتم. وال زارات للدوائر متا  ثاني والقسووم جام ه

 ب دو  والمرفقات الرسومية الكتب ليجد الدخ ل له يمكن , صوالحية لديه الكلية هذه في منتسوب كل أن

 كترونيال بريد يضوومن الثاني القسووم أما. الطلبة شوونون قسووم رد إرسووال يتم الكتب هذه على التصووديق

  ارسووووال  خالله من ويتم الراب  هذا تحديث امكانيه لهم حيث شوووونون بقسووووم خا  وه  للجميع متا 

 .الطلبة شنون قسم الى خارجيه جهة من صدور صحة  لب

Sessions 9 

Supervisors Students Projects Title Time 

Dr. Jumana 

Waleed 

Karrar Mohsin 

 

Bilal Khaled 

Administrative Follow-up System 

 

 د. جمانة وليد
 كرار محسن

 بالل خالد
 اإلدارية المتابعة نظام

Abstract: 

      There is no doubt that the traditional administrative work prevailing now 

is characterized by many administrative complications, because it often 

requires the approval of more than one administrative authority on the work 

required and the performance of administrative work in the traditional way 

consumes very large quantities of paper, documents and clerical tools, which 

often be liable to loss, damage or oblivion. This research came as part of the 

e-governance project that the University of Diyala is seeking to implement. 

      The e-governance project aims to improve the performance of the 

university's institutions in a way that saves time, effort, costs and shortening 

the administrative procedures by automation the work of these institutions in 

partnership with the Department of Computer Science at the College of 

Science and Computer Engineering Department at the College of 

Engineering. This research aims to establish a system that works within a 

network of computers for storing and following up the official books received 

by the Student Affairs Department in the Department of Scientific Assistant 

in the presidency of the University of Diyala. 

      The follow-up of the received books are done by registration of the dates 

- from registration of the book until the completion of the proceedings of the 

book and sent to the concerned authority - and each book is registered and 

addressed to a division of the Department of Student Affairs within an agreed 

period of time so that the book does not take long or get Forgotten. 
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      The system was created using the (Visual Basic 6.0) programming 

language and with smooth and uncomplicated interfaces to make it easier to 

work on, and using (Microsoft Access) to create the system databases. 

 الخالصة:

 وذلك يةاإلدار الت قيدات من بال ديد يتسوم اآلن السوائد التقليدي اإلداري ال مل ان فيه شوك ال مما      

 أن عن فضووووووال المطل ب ال مل على إدارية جهة من أكثر م افقة إلى األحيان م ظم في يحتاج ألنه

 األدواتو والمستندات األوراق من جدا كبيرة كميات يستهلك التقليدية بالطريقة اإلدارية األعمال أداء

 .النسيان او التل  او للضياع م رضة تك ن ما غالبا والتي الكتابية

 ذاه من كجزء هذا بحثنا جاء االلكترونية الح كمة مشروع تطبيق الى ديالى جام ة س ي ضمن      

  ةالتاب للمنسووووسووووات ال ظيفي باألداء االرتقاء الى االلكترونية الح كمة مشووووروع يهدف.  المشووووروع

 ريق  عن اإلدارية اإلجراءات اختصووووووار و والتكالي  والجهد, لل قت, ت فير فيها بطريقة للجام ة

  بالحاس هندسة قسم و ال ل م كلية في الحاس ب عل م قسم مع بالشراكة المنسسات هذه عمل أتمتة

 .الهندسة كلية في

 الكتب متاب ة و خزن ألجل الح اسوويب من شووبكة ضوومن ي مل نظام انشوواء الى هذا بحثنا يهدف      

 نتك . ديالى جام ة رئاسوووة في ال لمي المسووواعد دائرة في الطلبة شووونون قسوووم الى ال اردة الرسووومية

 إجراءات إنهاء حين الى الكتاب تسووووووجيل من - الت اريخ تسووووووجيل  ريق عن ال اردة الكتب متاب ة

 شووونون قسوووم شووو ب من شووو بة الى ي ن ن و يسوووجل كتاب وكل - الم نية الجهة الى وإرسووواله الكتاب

 .سيانالن  ي في يذهب او   يلة مدة الكتاب يستغرق ال لكي عليها متفق زمنية مدة ضمن و الطلبة

 من خالية و سووولسوووة ب اجهات و(  6.0 بيسوووك فيج ال)  البرمجة لغة باسوووتخدام النظام إنشووواء تم      

 نشوواءإل( اكسووس مايكروسوو فت) برنامج باسووتخدام كذلك و النظام على ال مل تسووهيل آلجل الت قيدات

 .بالنظام الخاصة البيانات ق اعد

Chemistry 

Sessions 10 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assist Prof. Dr. 

Ahmed Najem 

Abd 

Amany 

Abdulateef Asad 

 

Asraa 

Mohammed 

Karem 

 

Hala Ali Lateef 

Extraction dyes from natural plants  and use 

them in dyeing textile 

 

 أ. م. د. أحمد نجم عبد

 أماني عبد اللطيف أسد

 أسراء محمد كريم

 هالة علي لطيف

 في واسببببتخدامها الطبيعية النباتات من صبببببا األ سببببتخالصإ

 سجةاألن صباغة

Abstract: 

      Plant dyes and method of using them in dyeing  natural and industrial 

(cotton) and natural and  industrial (wool) was studied. 

      Two plants were chosen to extract dyes olive and beetroot .yarn dyeing 

method was used in this research first of all the wool and  cotton yarn was 

mordant with alum , then the dyeing solution was prepared , after that the 

wool and cotton yarn are submerged in to dye bath.  At the end of dyeing 

process three tests were carried out to measure dyes fastness  againt the 

external conditions. The first test was the fastness to wards light , the second 

test was the fastness to wards perspiration and third test was the fastness  to  

wards laundering the results did show that dyes of cotton (natural and 
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industrial) had higher fastness than dyes of wool (natural and industrial) had 

lower fastness other dyes from this it is clear that plants dyes don’t have equal 

fastness to wards all external conditions . never the less ,we can still consider 

(fast dyes) is used for dyes that are fast to wards the conditions which they 

exposed to when in use. 

 الخالصة:

 لص فوا( والصناعي الطبي ي) القطن صباغة في است مالها و ريقة النباتية االصباغ دراسة      

 باغةصوووو  ريقة اسووووت ملت وقد( والشوووومندر الزيت ن) هما نباتين اختيار وثم (والصووووناعي الطبي ي)

 اغةالصوووب محل ل حضووور ثم بالشوووب اوالً  الخي   ثبتت حيث البحث هذا في والقطن الصووو ف خي  

 اتاختبار ثالث اجريت الصووباغة عملية من االنتهاء وب د الصووباغة حمام في الخي   غمرت وب دها

 :هي االختبارات وهذه الخارجية ال  امل اتجاه االصباغ ثب تية لقياس

  ًالض ء اتجاه الصبغة ثب تية اخبار -:اوال  

  ًال رق اتجاه الصبغة ثب تيتة اختبار -:ثانيا  

  ًالغسل اتجاه الصبغة ثب تية اختبار -:ثالثا  

 اعيالصووون الصووو ف اما ثب تية االكثر كانت والصوووناعي الطبي ي القطن ان النتائج واوضوووحت      

 جميع تجاه ويةمتسووووووا ثب تية لها ليس النباتية االصووووووباغ ان يتبين وبهذا ثب تية االقل كانت والطبي ي

 التي غاالصبا على يطلق المصطل  هذا االن ثابتة اصباغ انها الق ل نستطيع لكن الخارجية ال  امل

 .االست مال عند لها م رفة تك ن التي والظروف ال  امل اتجاه الصبغة ثابتة تك ن

Sessions 11 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assistant 

Lecturer: 

Wijdan Amer 

Ibrahim 

Israa Asaad 

 

Rusol Abd-

alrahuman 

 

Ebtehal Majed 

Synthesis of Some new tetrazole derivatives 

and study their antibacterial activity 

 

م. م. وجدان عامر 

 إبراهيم

 إسراء أسعد

 رسل عبد الرحمن

 إبتهال ماجد

 ليةالفعا ودراسببة الجديدة التيترازول مشببتقات بعض تحضببير

 لها البايولوجية

Abstract: 

      The schiff bases , Azide , Tetrazole are very important 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. 

 

 الخالصة:

 الف الية في واسع مجال ولها مهمة مركبات هي والتيترازول االزايد ومركبات شي  ق اعد ان      

 من ل ديد ةالمسبب البكتريا من لن عين مضادة انها ان وجد المحضرة التيترازول فمركبات الباي ل جية

 و ي  الجمراء تحت االش ة كجهاز حديثة اجهزة ب اسطة المركبات هذه تشخيص تم وقد االمراض

 كدرجة رىاالخ الفيزيائية الخ ا  الى اضافة لها الباي ل جيه الف الية وقياس المغنا يسي الرنين

 .االنصهار
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Sessions 12 

Supervisors Students Projects Title Time 

Dr. Sahar Rihan 

Fadhel 

Ali Raad Jadane 

 

Karrar Hakman 

Spectrophotometric Determination of  

Chlorpromazine Hydrochloride by using 

Prussian blue Complex 

 

 د. سحر ريحان فاضل
 علي رعد جدعان

 كرار حكمان

 هيبببدروكلورايبببد الكلوربرومبببازين لعقبببار الطيفي التقبببدير

 البروسية الزرقة معقد باستخدام

Abstract: 

      This research aims to develop new spectrophotometric analytical method 

to determine drug compound chlorpromazine hydrochloride by reaction it 

with ferric chloride in presence potassium ferric cyanide in acid median to 

formation of Prussian blue complex to determine it by UV-VIS 

spectrophotmetric at 526nm. The variables that affect the completion of 

reaction have been carefully optimized. Beer’s law is obeyed over the 

concentration range of (2-30 μg.mL-1) with a molar absorptivity of 

3.4200×104 L.mol-1.cm-1.  The limit of detection was 0.5703 μg.mL-1. 

      The proposed method has been applied successfully to the determination 

of chlorpromazine hydrochloride in tablet pharmaceutical preparations. 

 الخالصة:

  ل رايدهيدروك كل ربرومازين الدوائي لتقديرالمركب جديدة  يفية تحليلية  ريقة تط ير تم      

 محي  في الب تاسي م( III) حديدات سيان  سداسي الكاش  ب ج د الحديديك كل ريد مع بتفاعلة

 عند المرئيةو البنفسجية ف ق االش ة امتصا  بمطيافية لتقديرها البروسية الزرقة وتك ين حامضي

 .نان متر 526 م جي   ل

 ضلىالف الظروف على للحص ل بدقة التفاعل اكتمال في تنثر التي ال  امل من ال ديد درست      

 تقدير في المستهلكة الحامض كمية بلغت,  م الري 10 بتركيز الكبريتيك حامض حجم, منها للتفاعل

(   FeCl3) حجم, مل 2.5 الكاش  حجم بلغ حيث( K3Fe(CN)6) الكاش  حجم, مل 2.5  ال قار

  بزمن مئ ية درجة 40 عند الحرارة درجة وتثبيت اختيار تم. مل 1.5الحديديك كل ريد حجم بلغ

 .دقيقة  15 تفاعل

 اعطت حيث. 1-مل.مايكروغرام ( 30 – 2) بين ما التراكيز من مدى ضمن بير قان ن انطبق لقد      

 0.5703 لـ مساويا الكش  حد كان لقد. 1-سم.1-م ل.لتر 3.4200×104 تقدر م الرية امتصاصيه

 في  رايدهيدروكل الكل ربرومازين تقدير في  بنجا  المقترحة الطريقة تطبيق تم . 1-مل.مايكروغرام

 .الصيدالنية الحب ب مستحضرات

Physics 

Sessions 13 

Supervisors Students Projects Title Time 
Prof. Dr. Nabeel 

A. Bakr 

Rafel Ali 

Abdullah 

Preparation and Study of CZTS Thin Films 

by Chemical Spay Pyrolysis Method 

 

علي عبد هللارفل  أ. د. نبيل علي بكر  
 التحلل بطريقة الرقيقة CZTS أغشبببببية ودراسبببببة تحضبببببير

 الحراري الكيميائي

Abstract: 

      In this study, Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films have been prepared by 

chemical spray pyrolysis method on clean glass substrates heated at 400 oC. 

The structural properties of the prepared thin films have been studied using 

XRD technique which indicates that the films were polycrystalline in nature 

having tetragonal structure with the preferred orientation of (112). The 
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crystallite size was estimated by Scherrer’s method and it was found to be 

around 25.4 nm.  

      The Optical properties of the prepared films have also been studied by 

recording the absorption and transmission spectra in the wavelength range of 

300-900 nm. 

      The energy gap of the allowed direct electronic transition was estimated 

and found to be equal to 1.74 eV.  The optical constants including (absorption 

coefficient, real and imaginary parts of dielectric constant) were also 

calculated as a function of photon energy. Refractive index and extinction 

coefficient were estimated as a function of wavelength.   

      From the results, it was concluded that the prepared film is a good 

candidate for using it as an active absorber layer in solar cells applications. 

 الخالصة:

 الكيميائي التحلل بطريقة الرقيقة Cu2ZnSnS4 (CZTS) أغشية تحضير الدراسة هذه في تم      

 الخ ا  درسووووووت( . 0C 400) حرارة درجة عند ومسووووووخنة نظيفة زجاجية ق اعد على الحراري

 األغشوووية أن أظهرت التي( XRD) السووووينية االشوووو ة حي د تقنية باسووووتخدام األغشووووية لهذه التركيبية

 حساب وتم(. 112) السائد وباالتجاه الرباعي الن ع ومن التبل ر مت دد تركيب ذات كانت المحضرة

 .nm 25.4 بحدود وكان شيرر بطريقة البل ري الحجم

 يةواالمتصوواصوو النفاذية  يفي  تسووجيل خالل من لالغشووية البصوورية الخصووائص دراسووة تم كما      

 .nm (900-300) الم جية األ  ال ولمدى

 حدودب كانت والتي  المسووووم   المباشوووور االلكتروني لالنتقال البصوووورية الطاقة فج ة حسوووواب تم      

(1.74 eV .)االمتصا  م امل) تضمنت والتي المحضرة لالغشية البصرية الث ابت حساب وتم 

 كدالة  دالخم وم امل االنكسار وم امل الف ت ن لطاقة كدالة( والخيالي الحقيقي بجزئيه ال زل وثابت

 لخالياا في ف الة ماصوووة كطبقة المحضووور الغشووواء اسوووتخدام امكانية النتائج بينت وقد. الم جي للط ل

 .الشمسية

Sessions 14 

Supervisors Students Projects Title Time 
Assistant 

Lecturer: 

Hind W. Abdulla 

Ghassan K. 

Madre 

Study Dielectric constant of epoxy composite 

reinforcement of glass fiber and Nano 

Alumina particles as a hybrid composite 

 

 غسان قاسم مرذي م. م. هند وليد عبد هللا

 مالمدع االيبوكسببببي لمتراكبات الكهربائي العزل ثابت دراسببببة

ياف قائق المنتظم الزجاج بال نا ود نانوية االلومي كب ال  كمترا

 هجين

Abstract: 

      In this research a study of the effect of addition nano Alumina particular 

as hybrid material on epoxy composite as a matrix material reinforcement  

fiber glass  woven  on dielectric properties represented by dielectric constant 

as a function of frequency. 

      Hand – lay up method was used to fabricate epoxy composite reinforced 

of fibers and hybrid composite (fiber glass-Nano Alumina particles  size (20-

30 nm) with volume fraction 25% for all samples  So that the percentage of 

Nano alumina particles 0.5% from hybrid composite. 

      The dielectric  properties represented by dielectric constant as a function 

of frequency have also been studied by recording the LCR meter,  where the  

results showed dielectric constant values  decrease with increase of frequency 
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for all samples , hybrid composite has highest values of dielectric constant 

compare with  other samples ,this is due  to increased ionic polarization. 

 الخالصة:

 كسيااليب  متراكبات على هجينة كم اد االل مينا دقائق اضافة تأثير دراسة البحث هذا في تم      

 ال زل بثابت متمثلة ال زلية الكهربائية الخ ا  على المنتظمة الزجاج بألياف والمدعم اساس كمادة

 .للتردد كدالة الكهربائي

 وكذلك أليافب المدعمة االيب كسي من متراكبات  لتصنيع اليدوي التشكيل  ريقة استخدام تم وقد      

( nm 30-20) الحبيبي الحجم ذات النان يه االل مينا دقائق – زجاج الياف) هجينة بمتراكبات المدعمة

 من %0.5 النان يه االل مينا دقائق نسبة كانت بحيث ال ينات لكل  %25 ثابت حجمي وبكسر

 .الهجين المتراكب

 خالل من ذلكو للتردد كدالة الكهربائي ال زل ثابت بقياس متمثلة الكهربائية الفح صات اجراء تم      

 كما ح صةالمف ال ينات لجميع التردد بزيادة تقل ال زل ثابت قيم ان النتائج اظهرت حيث LCR جهاز

 لزيادة ذلك سبب ويرجع ال ينات بقية مع مقارنتا ال زل لثابت قيم اعلى الهجينة ال ينات وكانت

 . الب ليمر سالسل بين  النان ية االل مينا دقائق وانتشار االستقطاب

Sessions 15 

Supervisors Students Projects Title Time 

Prof. Dr. Sabah 

Anwer Salman 

Nidaa Yousif 

Amrallah 

 

Fatima Ahmed 

Hassan 

Preparation and study of some physical 

properties of composite (polymer-metal salt). 

 

 أ. د. صباح أنور سلمان
 نداء يوسف أمر هللا

 فاطمة أحمد حسن

 لمتراكب الفيزيائية الخصببببببائص بعض ودراسببببببة تحضببببببير

 (معدني ملح-بوليمر)

Abstract: 

      The pure films of polymer (polyvinyl alcohol (PVA)) and filled with iron 

Chloride (FeCl2) have been prepared by using casting technique. The 

thickness of the prepared films are (160) μm. The optical properties of pure 

and filled films with iron Chloride (FeCl2) of polymer (polyvinyl alcohol 

(PVA)) were studied. the optical properties Included on transmittance, 

absorption coefficient, refractive index, extinction coefficient and real and 

imaginary parts of dielectric constant were studied. It was found that all these 

parameters were affected by filler. 

 

 الخالصة:

 الصوب بطريقة( FeCl2) الحديد بكل ريد والمشو بة النقية( PVA) الب ليمر أغشوية تحضوير تم      

 الخصائص دراسة تم(  .160µm) المحضرة االغشية سمك كان حيث زجاجية, ق الب مستخدمين

 اشووووووتملت وقد( FeCl2) الحديد بكل ريد والمشوووووو بة النقية( PVA) الب ليمر ألغشووووووية البصوووووورية

  املم البصرية, الطاقة فج ة االمتصا , م امل النفاذية,) من كل قياس على البصرية الخصائص

 بصوووريةال الث ابت كافة ان ل حظ(. والخيالي الحقيقي بجزئيه ال زل وثابت الخم د م امل االنكسوووار,

 .كثيرة ريةبص ألستخدامات تنهله بم اصفات المصنع الغشاء يتمتع .التش يب ب ملية تأثرت قد هذه
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Geology 

Sessions 16 

Supervisors Students Projects Title Time 
Assist Prof. Dr. 

Munther Dhahir 

Nsaif 

Hisham Farouk 

Aziz 

Geoelectrical Engineering Study in College 

of Science Site Diyala University 

 

أ. م. د. منذر ظاهر 

 نصيف
 هشام فاروق عزيز

 جامعة العلوم كلية موقع في هندسبببببية جيوكهربائية دراسبببببة

 ديالى

Abstract: 

      2D ERT technique was used at Diyala university site. Wenner, and 

Wenner- Shlumberger arrays were applied near the  building of physics 

dept.(B3) to delineate  sediments distribution and depth of ground water 

level. The results showed two geoelectric zones , surface layer zone which 

characterized by lateral variations in resistivity values , and ground water 

zone which characterized  by low resistivity values (less than 2 ohm.m). The  

depth of ground water at the study area was about 1.1 m.Dipole-Dipole array 

was used to detect the buried pipes near the  students'  restaurant site . The 

results showed that the electrical resistivity method  was able to detect the 

buried pipes  due to the high resistivity contrast between these structures and 

the surrounding soil. The results demonstrated that 2D ERT, as a non 

invasive and cost effective technique can be adopted for engineering 

purposes. 

 

 الخالصة:

 الم قع,  ديالى جام ة ضمن مختلفين م ق ين في اإلب اد ثنائي الكهربائي المس  أسل ب استخدم      

 لرواسبا ت زيع لدراسة شلمبرجر-فنر و فنر ترتيبي فيه استخدم, B3 ال ل م كلية بناية في كان األول

 فيه خدماست الطالبي النادي خل  الثاني الم قع يقع.  الدراسة منطقة في الج فية المياه عمق وم رفة

 الطريقة تطبيق إمكانية لدراسة اإلب اد م روف مدف ن أنب ب ف ق   Dipole -Dipole ترتيب

 نطاقين وج د األول الم قع في التفسير نتائج أظهرت.  المدف نة األجسام استكشاف في الكهربائية

 مقاومتها قيم يف جانبي بتغير تمتاز التي السطحية الطبقة ترسبات األول النطاق يمثل,  جي كهربائيين

 النطاق اما,   تقريباً  متر 1.1 من الى سمكها يصل والتي( متر.اوم 75 -10) بين تتراو  الن عية

 المياه نطاق ويمثل  م.اوم  2 من اقل الى تصل والتي  الن عية مقاومته قيم بانخفاض فيمتاز الثاني

 تختل  التيو  الج فية المياه على الحاوية الطينية الترسبات  يشمل والذي الدراسة منطقة في الج فية

 واضحة  رةبص المدف ن األنب ب وإب اد شكل تحديد تم فقد الثاني الم قع في إما,.  األمال  نسبة فيها

 قبل  يةالهندس الدراسات في اإلب اد الثنائي المس  وأسل ب الكهربائية الطريقة ف الية على يدل مما

 . الهندسية المنشات بناء  وب د
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Sessions 17 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assist Prof. Dr. 

Kareem Hussein 

Khweedm 

Abdullah Mazin 

Abd Al-Raheem 

 

Hassanein Abbas 

mohammad 

 

Ismail Ahmed 

Ibraheem 

HEAVY METALS CONCENTRATION IN 

SEDIMENTS OF TIGRIS RIVER, 

BAGHDAD CITY, IRAQ 

 

أ. م. د. كريم حسين 

 خويدم

 عبدهللا مازن عبدالرحيم

 حسنين عباس محمد

إبراهيمإسماعيل أحمد   

 ةمدين نهردجلة، رواسببب في الثقيلة العناصببر تراكيز دراسببة

 العراق بغداد،

Abstract: 

      The aim of this study is to study the probability of sediments 

contamination of Tigris River within Baghdad City . 12 sediments samples 

are collected from 12 stations along Tigris River in Baghdad City. These 

samples are analyzed for (4) selected heavy metals (Pb ,Zn ,Cd ,Cu ) . The 

result show that there is an increasing in the concentration of (Cd,Pb) whereas 

the concentration of (Cu,Zn) are within standard limits in the sediments . 

 الخالصة:

 داخل دجلة نهر في للرواسب تل ث وج د احتمالية ودراسة م رفة ه  الدراسة هذه من الهدف ان      

 ضمن  م ين نطاق في النهر مجرى   ل على محطة 12 من رواسب عينة 12 جمع تم. بغداد مدينة

 نتائج أظهرت. عينة لكل( كادمي م نحاس, زنك, رصا ,) ثقيلة عناصر 4 تحليل تم. بغداد مدينة

 النحاس ريعنص تراكيز بينما  الرصا  و الكادمي م عنصري تركيز في زيادة وج د ال ينات التحليل

 . الرواسب في بها المسم   حدود ضمن كانت فقد الزنك و

Sessions 18 

Supervisors Students Projects Title Time 

Prof. Dr. 

MUNTHER ALI 

TAHA 

SAIF SAAD 

 

KHAWLA 

TALAL 

 

HIBA TAHA 

THE STUDY OF MICROTECTONIC 

FEATRURES ASSOSSIATED WITH 

SOME FAULTS, IN DOKAN KOSRAT 

ANTICLINE 

 

 أ. د. منذر علي طه

جاسم سعد سيف  

هاشم طالل خولة  

جواد طه هبة  

 الفوالق لبعض المصبببباحبة المايكروتكتونية الظواهر دراسببببة

 كوسرت طية دوكان، في المعكوسة

Abstract: 

      Kosrat Anticline structure in northeastern part of Iraq has been studied 

from structural and tectonic points of view, Study area is located within the 

high folded zone of the Zagros Fold Thrust Belt in northeast of Iraq. at the 

southwestern limb of Kosrat anticline near some seasonal streams at 

coordinates 35 58.302 N 44 54.212 E. 

      The strike of the strata are of NW-SE direction in accordance with the 

main trend of Zagros folds. The exposed rocks of the studied region range in 

age from Lower Cretaceous up to the upper cretaceous, comprising by 

Qamchuqa, Kometan, Shiranish, Formations. 
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      The studied features such as major and minor faults, joints, tension 

gashes, stylolites and echelon tension gashes were measured and described 

at eight stations to find σ1, σ2 and σ3 at each station and then to find the main 

stresses that effected the study area. 

      The area was affected by three phases of stress, the first was NE-SW and 

the second was N NW- S SE then NE-SW again, σ1 trend for first phase was 

030-070, 329-000 for the second phase and 030-070 for third phase. 

      The joints that have been measured in the area are of AC joint which are 

parallel to σ1  that formed the fold, and conjugated joints of (hko) type with 

acute angle about b which were related to the second phase. 

      The finger chips were be existed in Shiranish Formation is a good 

indicator for the direction of σ3 which is 055 and they indicate the 

approachment of the magnitude of σ2 to σ1. 

      The direction of σ1 from the smaller features such as minor faults is 030. 

This direction is in accordance with σ1 that formed the major faults which is 

also 030, and hence σ1 of the bigger features indicates the direction of 

tectonic stress. The Sense of the fault that situated in southeast of  station No. 

3 have detected as Sinistral- Normal, and the fault situated in northwest of 

Station No. 3 was detected as Reverse Sinistral, The direction of σ1 

detemined by some features nearby the major fault were perturbated related 

to the approachment to the fault, The accordance of the stress of stations is 

increasing toward the older Formations and decreasing toward the newer 

Formations, The major faults which are extended from stations 3 to station 1 

brought two blocks of Shiranish to settle nearby Kometan Formation and a 

huge block of Qamchuqa Formation and other smaller blocks in the same 

place too. 

 الخالصة:

 الدراسة قةمنط وتكت نية,تقع تركيبية ناحية من درس ال راق شرق شمال في ك سرت  ية تركيب      

 الجنا  في ال راق, شرق شمال Zagros fold thrust حزام في High folded zone نطاق في

 N 44 58.302 35 احداثيات على م سمي, جدول من بالقرب ك سرت,  ية من الغرببي الجن بي

54.212 E.. 

 المنكشفة الصخ ر ان زاكروس, نطاق  يات مع بت افق NW-SE باتجاه الطيات مضرب كان      

 تشمل Upper Cretaceousالـ الى Lower Cretaceousالـ من ال مر في تتراو  المنطقة في

 .وشيرانش ك ميتان قمج قة, تكاوين

 يل اليتالستا الشدية, التشققات الف اصل, الصغيرة, و الكبيرة كالف الق المدروسة الظ اهر ان      

 σ1, σ2 and الثالث ال ظمى الق ى إليجاد محطات ثمان في ووصفت قيست قد الشدية والتشققات

σ3 بالمنطقة المنثر ال ام اإلجهاد م دل إليجاد ثم محطة, كل في. 

 و NE-SW بإتجاه كان االول اإلجهاد, من ا  ار بثالث متأثرة المنطقة ان النتائج اظهرت      

-030 بإتجاه كان االول للط ر σ1 اتجاه ان مجدداً, NE-SW ثم NNW- SSE  بإتجاه كان الثاني

 .070-030 بإتجاه كان والثالث 000-329 والثاني 070

 ك نت التي σ1 إلتجاه م ازية وهي AC ن ع من كانت الدراسة منطقة في الم ج دة الف اصل ان      

 .الثاني للط ر عائدة وهي b بإتجاه الحادة والزاوية hko ن ع من كانت المتقا  ة الف اصل وان الطية,

 كانت والتي σ3 اتجاه على جيد دليل هي شيرانش تك ين في Finger chipsالـ ظاهرة وج د ان      

 .σ2 من σ1 شدة تقارب على تدل وهي 055
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 مع مت افق اإلتجاه هذا ان ,030 كانت الثان ية الف الق مثل الصغيرة الظ اهر من σ1 اتجاه ان      

σ1 فإن هنا ومن, ايضا 030 كانت والتي الرئيسي الفالق ك نت التي σ1 على تدل الكبيرة للظ اهر 

 .التكت ني اإلجهاد

 المحطة من NW ال اقع والفالق اعتيادي, يساري كانت 3 المحطة من SE ال اقع الفالق حركة ان      

 هاقرب بف ل شاذة كانت الفالق من القريبة الظ اهر ب ض من σ1 اتجاه ان يساري, م ك س كان الثالثة

 .بالفالق كبير بشكل متأثر الفالق من القريبة للظ اهر  σ1 اتجاه ان اي, الفالق من

 ألقدم,ا التكاوين في ال اق ة المحطات في ال ام اإلجهاد مع ت افقا اكثر كانت المحطات نتائج ان      

 .األحدث نح  اتجهنا كلما الت افق يقل و

 شيرانش تك ين من صخريتين كتلتين احظرت األولى حتى الثالثة المحطة من الممتدة الف الق ان      

 .ايضا اصغر اخرى وقطع قمج قة تك ين من وكتلة ك ميتان تك ين في لتستقر

 

  ًالدراسة المسائية :ثانيا: 

 
Biology 

Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assist Prof. Dr. 

Ibrahim Hade 

Mohammed 

Ali Hassan 

 

Ahmed Ibrahim 

 

Ahmed samer 

 

Mohammed Iead 

Effect of Calvitea carniforis alcohol and 

alkaloids in mitotic index for human and 

study changes for chromosome 

 

أ. م. د. إبراهيم هادي 

 محمد

محمود حسن علي   

شهاب ابراهيم احمد  

هاشم سمير احمد  

شكر اياد محمد  

 الكحولي Calvitea carniforis الفطر مسبببتخلصبببات تأثير

مايتوزي االنقسبببببببام في  والقلويدية  دمل اللمفاوية للخاليا ال

غيرات بعض ودراسبببببببببة االنسبببببببببان ت ل تي ا ل  في تحبببدث ا

 الكروموسومات

Abstract: 

      This research was designed to study the effect of alcohol and alkaloids 

extract of Calvitea carniforis  in vivo on Lymphoid cell division of human 

blood  in the equatorial phase also this study test toxic extracts in lymphatic 

cell in human used concentration 1.25 , 25, 50, 100, 200, 400 mg\ml and 

compared with colchicine.The results showed that alcohol and alkaloids 

relatively have acute toxic increased 91% in 400 mg\ml concentration with 

colchicien and this study aimed to investigate the effect of the alcohol and 

crude alkaloids extracted from Calvitea carniforis the on The effect of the 

induce chromosomal aberration at same concentration Chromosomal 

aberrations were observed at low percentage 2.33%, this persentage 

decreased  to 1.00% . 

 الخالصة:

 انقسام في رللفط الخام والقل يدي الكح لي المستخلصين تاثير اختبار الى الحالية الدراسة هدفت      

 الجافة امالخ الكح لي المسووتخلص ف الية ق رنت.  االسووت ائي الط ر في االنسووان لدم اللمفاوية خاليا

 عند لمفاويةال الخاليا في الخل ي االنقسووووووام م امل تثبي  في القل يدي المسووووووتخلص ف الية مع للفطر

.  الك لجسووووووين مع منهما كل وق رنت مل\ مايكروغرام, 400,200,100,50,25,12.5 التراكيز

 المسووووتخلص حققها مما اعلى االسووووت ائي الط ر في ت ق  نسووووب الخام القل يدي المسووووتخلص حقق
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 نسبة منهما كل حقق لقد مل\ مايكروغرام 400 ال الية التراكيز وفي المنخفضة التركيز في الكح لي

 الخام نللمستخلصي السمية التاثيرات ايضا الدراسة وتضمنت الك لجسين ف الية من %91 عن تزيد

 لخالياا في الكروم سوو مية التغييرات من قسووم وج د ول حظ الناتجة الكرم سوو مية الهيئة فحص في

 .للمستخلص الم رضة

Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assist Prof. Dr. 

Hadi Rahman 

Rasheed 

Yasir Qais 

 

Bassam Hazem 

 

Hamed Sameer 

 

Nawal Khalee 

Bacteriological study of Escherichia coli 

isolated from children with urinary tract 

infection in displaced camp 

 

أ. م. د. هادي رحمن 

 رشيد

 محمد قيس ياسر

 عطا حازم بسام

 عزو سمير حامد

 اسماعيل خليل نوال

 المعزولة Escherichia coli لبكتريا بكتريولوجية دراسببببة

 مخيم في البوليببة المجبباري بببالتهبباب مصببببببببابين أطفببال من

 النازحين

Abstract: 

      The study included the collection of 250 urine samples, 12 isolates of E. 

coli isolated from children with urinary tract infections in the camp saad of 

displaced / Diyala during the period 20-9-2016 to 10-10-2016. 

      The results of general urine examination showed the presence of pus cell, 

granules and bacteria in the specimens tested. Positive samples were cultured 

on the blood agar and MacConkey agar, all isolates were identified from the 

total isolates and the morphological and biochemical tests were shown as E. 

coli and identification was confirmed by using VITEK 2 . 

      All isolates were tested against 10 antibiotics. The results showed that 

isolates were resistant to Ampicillin , ceftriaxone , cefuroxime , Gentamycin 

, trimethoprim  Cefixime with percentage 100%, 91.6%, 91.6% , 50% , 83.3% 

,75 % Respectively. Also all isolates was resistant to cefoxitin ,peperacillin 

and nitrofourantion with 75.1%^, 58.4% and 66.7% . While all isolates was 

Sensitive with 100% toward imipenem. 

 الخالصة:

 بكتيريا من عزله 12 على الحصوووووو ل تم ومنها ادرار عينة 250 جمع الدراسووووووة هذه شووووووملت      

 في نازحينلل مخيم في الب ليه المسوووالك بالتهاب المصوووابين اال فال من م زولهاالشوووريشوووياالق ل نيهال

 .2016-10-10 الى 2016-9-20 بين الفترهالمحص ره خالل ديالى محافظة في س د م سكر

 وبكتريا رمليه وحبيبات   Pus صديد وج د النتائج اظهرت حيث ال ام االدرار فحص اجراء تم      

 الزرعية االوسووووووا  على التخطي  بطريقة االدرار عينات وزرعت المفح صووووووة ال ينات اغلب في

 مجم ع من عزلة 12 ُميزت, الزرعية  للصفات و بقاً ( الماك نكي ووس  الدم اكار وس )  المناسبة

لة يةالم زو ية المظهرية الفح صوووووووات واظهرت ال زالتالكل ها والكيم حي  يا بان  وتم.E.Coli بكتر

 .VITEK2  اسطهب التشخيص من التأكيد

,  االسووتخدام شووائ ة الحي ية المضووادات من ن عاً ( 10) تجاه E.coli عزالت حسوواسووية إختبرت      

 . التثبي   منطقة قطر قياس خالل من االستجابة ن ع لم رفة

تائج أظهرت       ناً  الن باي حاً  ت قد الحي ية, للمضوووووووادات E.coli بكتريا مقاومة في واضوووووو نت ف  كا

 و Ampicillin ,Cefuroximeكمضووووووواد الحيوواتيووة المضوووووووادات لب ض مقوواومووة E.coliعزالت

Ceftriaxoneالت الي على%100 و %91.6و%91.6 بنسبة. 
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 ,Gentamycin  لووولووومضوووووووووادات الووودراسوووووووووة قووويووود الووو وووزالت موووقووواوموووة بووولوووغوووت كوووموووا      

Trimethoprim,Cefixime  ,  50%  الت الي على %83.3و %75  و. 

 E.coli عزالت كانت فقد له مقاومة عزلة أية تظهر فلم Imipenem لمضوووووواد بالنسووووووبة كذلك      

 .%100 وبنسبة لها حساسة جمي ها

سبة فكانت Nitrofourantoinو Cefoxitinو Piperacillin مضاد اما       سية المئ يه الن  لحسا

 .الت الي على 58.4% و%66.7 و75.1% بنسب ال زالت

Sessions 3 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assistant 

Lecturer: 

Yasser Mouafak 

Mahdi 

Rokan Abdul-

Kareem 

 

Farah Abbas 

 

Mohamed 

Hassan 

 

Atheer Salih 

Extracting Aflatoxin B2 from Aspergillus 

niger in which isolated from braid and 

studying its effecting on some pathogenic 

bacteria 

 

 م. م. ياسر موفق مهدي

روكان عبد الكريم 

 مصطفى

 فرح عباس فاضل

 أثير صالح عبد هللا

 علي حسين نجم

 Aspergillus فطر عزلة من B2االفال سببببببم اسببببببتخالص

niger  بعض على السبببم تأثير ودراسبببة الخبز من المعزولة 

 الممرضة البكتريا انواع

Abstract: 

      This search was conduct in Daiyla Uni. –college of sciences –biology 

department in zoology1 lab to extract the aflatoxin B2 from isolated fungi 

Aspergillus niger from braids and studied it's effecting on E. coli and 

Staphylococcus spp. Bacteria in Muller Hinton r agar media .we yield from 

isolated fungi aflatoxin B2 and then measured the quantity of product  by 

using HPLC technician .It was 0.06 ppm and then studied toxic effect on E. 

coli & Staphylococcus spp bacteria each other.the results search showed that 

there was on effecting on bacteria 

 الخالصة:

 1الحي ان مختبر في الحيواة عل م قسووووووم,  ال ل م كليوة,  ديوالى جوام وة في  البحوث هوذا اجري      

 الخبز من وم زولة مشووووخصووووة Aspergillus niger فطر عزلة من B2 االفال سووووم السووووتخال 

  وسوو  على. Staphylococcus spp وبكتريا E.coli بكتريا على المسووتخلص السووم تأثير ودراسووة

Muller Hinton agar ,االفال سووووووم على الحصوووووو ل تم B2 ياس وتم الفطر عزلة من ها ق  كميت

 عزالت على السم تاثير درس ثم ومن ppm 0.06 المنتج السم كمية وكانت HPLC تقنية باستخدام

 للسوووم ملح ظ تأثير اي يظهر ولم حدا على كل Staphylococcus spp وبكتريا E.coli بكتريا من

 .انفا المذك رة البكتريا على
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Chemistry 

Sessions 4 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assistant 

Lecturer: 

Mohammed 

Assad 

Dahham Lattef 

 

Rabah Noori 

 

Abdulrahman 

Maher 

The Relationship between Oocyte Size and 

the Effect of Some Elements 

 

م. محمد أسعد م.  

 دحام لطيف شويش

 رباح نوري حسون

 عبد الرحمن ماهر أحمد

 العناصر بعض وتأثير الخلية حجم بين العالقة

Abstract: 

      This study was occurred in the college of Sciences, Department of 

Chemistry, where (30 ) women infertile were diagnosed as a study group at 

Al-Batul Teaching Hospital. Their average age was (23.43 ± 3.4) and their 

oocyte size was (9.7 ± 5.8), In addition, (11) healthy women were selected as 

a control group with a mean age of (25.9 ± 4.5) and an oocyte size of (18.6 ± 

1.02 mm). The hormonal measurements and some trace elements were done 

for them. The results were : A significant reduction in the mean zinc 

concentration of the women with infertile (67.3 ± 6.9) compared with control 

group (88.45 ± 8.9). The value (P < 0.01), The levels of copper and chromium 

concentrations were significantly higher for the  study group (157.17 ± 8.2, 

0.213 ± 0.037), respectively, compared with control group (121.7 ± 13.26, 

0.122 ± 0.019), respectively, the value ( P < 0.01 ). The level of E2 hormone 

was significantly lower for the  study group (94.07 ± 97.7) compared with 

control group (1073.5 ± 453.2) and the value ( P < 0.05 ). The rest of the 

hormonal measurements showed no significant differences compared with 

control group. The results of the study showed that any imbalance in the 

concentration of trace elements may have an effect on the growth and 

maturation of the oocyte. 

 الخالصة:

 عقيمة امرأة( 30) تشووووووخيص تم حيث الكيمياء قسووووووم ال ل م كلية في الدراسووووووة هذه اجراء تم      

 حجم وكانت( 3.4±23.43) اعمارهن م دل كانت الت ليمي البت ل مسووتشووفى في دراسووة كمجم عة

 كانت حيث سوووويطرة كمجم عة سووووليمة امرأة( 11) اختيار تم كما(.   5.8±  9.7)   لهن الب يضووووة

 اجراء وتم(  ملم 1.02±  18.6)  لهن الب يضوووووووة حجم وكان(  4.5±  25.9)  اعمارهن م دل

 ت ىمسووو لم دل م ن ي انخفاض: النتائج فكانت لهن النزرة ال ناصووور وب ض اله رم نية القياسوووات

(  8.9±  88.45)    السيطرة مجم عة مع مقارنة(  6.9±  67.3)  ال قيمات للنساء الزنك تركيز

 م ن يا مرتف ة فكانت والكروم النحاس تراكيز مسووت ى اما(,  0.01) من اقل االحتمالية قيمة وكانت

 مجم عة مع مقارنة الت الي على(  0.037±  0.213,   8.2±  157.17)  ال قيمات لمجم عة

 من اقل االحتمالية قيمة وكانت,  الت الي على(  0.019±  0.122,   13.26± 121.7) السوويطرة

  94.07)  ال قيمات لمجم عة م ن يا وا ئة اسوووتراداي ل ه رم ن مسوووت ى كان حين في(.  0.01)

 من اقل االحتمالية قمة وكانت(  453.2±  1073.5)  السوووووويطرة مجم عة مع مقارنة(  ±97.7

 ان.السيطرة مجم عة مع مقارنة م ن ية فروق اي تظهر فلم اله رم نية القياسات بقية اما(.  0.05)
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 تأثير اله يك ن ربما النزرة ال ناصووور تراكيز مسوووت ى في اختالل أي حدوث ان بينت الدراسوووة نتائج

 .الب يضة وانضاج نم  على

Sessions 5 

Supervisors Students Projects Title Time 

Dr. Khalid 

Shaalan Sahab 

Hssein A. 

Mohammed 

 

Majeed T. 

Mohammed 

 

Ahmad Sh. 

Mohammed 

Astudy of Hormonal Changes and 

byochemecal during Three Stages of 

Pregnancy in a Sample of Pregnant Women 

in Diyala Province. 

 

 د. خالد شعالن سحاب

 حسين علي محمد

 مجيد ظاهر محمد

 احمد شاكر محمد

 راتفت خالل والكيميوحيوية الهرمونية التغيرات بعض دراسة

 ديالى محافظة في الحوامل النساء لدى الثالثة الحمل

Abstract: 

      This study was contanted in order to shed light on some of the hormonal 

changes among pregnant. Women thirty (30) blood samples were collected 

from pregnant and Non- pregnant women , where the number of pregnan 

women (27) which  divided into three periods, the  first period, which 

included the first three months (1,2,3) of pregnants and the second period 

(4,5,6)of pregnancy, and the last period included last three months of 

pregnancy (7,8,9) , nane (9) sampies were taken in each periods of three 

pregnancies, and whon the range of age (16-40) years. three (3) blood 

samples were taken from non-pregnant women,which represents control 

group the range of age were (15-39) years. 

      The is have been should ther are increasing signifigint in prolactin , and 

decreasing in T3 and increasing TSH hormone and increasing T4 hourmun 

when compared to control group , and increasing signifgint combard to 

control group  in PG and cholesterol. 

 

 الخالصة:

 (30)  معج تم اذ الح امل للنساء الهرم نية التغيرات ب ض على الض ء لنسل  البحث هذا جريناأ      

 تقسيمها وتم (27) الح امل النساء عدد كان حيث الح امل غير والنساء الح امل النساء دم من عينة

 والفترة (4,5,6) االشهر شملت الثانية والفترة( 1,2,3) االولى الحمل فترة وهي اال مراحل ثالث الى

 من مرحلة كل من عينة( 9) اخذ تم حيث الحمل من( 7,8,9) االخيرة الثالثة االشهر شملت الثالثة

 غير النساء دم من عينة( 3) اخذ وتم سنة(40-16) عمري مدى ضمن وكانت الثالثة الحمل مراحل

 .(سيطرة مجم عة) تمثل والتي الح امل

 

 TSH في وارتفاع T3 في وانخفاض البروالكتين هرم ن في م ن ية زيادة النتائج واضهرت      

 .السيطرة بجم عة مقارانةً  والكرولسترول PG في م ن يا ارتفاعا اضهرت كما T4 في وارتفاع

 

 

 

 

 



 2017-2016 سنة الدراسيةلمناقشة بحوث التخرج لل رابعالمؤتمر الطالبي ال كلية العلوم / جامعة ديالى     

www.sciences.uodiyala.edu.iq    21 

Sessions 6 

Supervisors Students Projects Title Time 

Dr. Areej  A.  

Jarullah 

Ahmed  G.  

Ibrahem 

 

Rasol  F. Khodir 

 

Wessam  M. 

Hussein 

Synthesis, Characterization of Schiff base 

ligand [1-((2-hydroxy phenylimino) methyl) 

naphthalene-2-ol] and its complexes with 

Ni(II) , Cu(II) and Fe(III) metal ions 

 

 د. أريج علي جار هللا

 أحمد جمال إبراهيم

 رسول فخري خضير

 وسام محمد حسين

 hydroxy-2))-1]  شبببف قاعدة ليكند تشبببخيصو تحضبببير

phenylimino) methyl) naphthalene-2-ol] 

 Ni(II) , Cu(II) and الفلزات ايونبببات مع ومعقبببداتبببه

Fe(III) 

Abstract: 

This work includes essential two parts: 

Part (I) :Preparation Schiff base ligand (L) (1-((2-hydroxyphenylimino) 

methyl) naphthalene-2-ol derivative from 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 

2-Aminophenol, the synthesized  ligand was characterized by Infrared  

spectroscopy and melting point.The IR spectrum of the ligand (L) was 

showed appearance a new absorption band which was attributed to stretching 

vibration of υ(C=N), that was indicated to formation of Schiff base ligand. 

 

Part (II): Preparation  of   Schiff  base complexes  from the reaction  of  the 

ligand (L) with metal chloride salt  NiCl2 .6H2O, CuCl2 .2H2O and FeCl3 

.6H2O], all these complexes were characterized by Infrared  spectroscopy 

and melting point. 

 الخالصة:

 1-((2-hydroxyphenylimino) methyl) (L)شوو  قاعدة ليكاند تحضووير البحث تضوومن      

)  naphthalene -2-ol 2 تفاعل من-hydroxy-1-naphthaldehyde 2 مع-Aminophenol 

 تائجن بينت. االنصهار درجة وقياس الحمراء تحت االش ة  ي  ب اسطة المحضر الليكاند شخص. 

 لآلصوووووورة االمتطا ي االهتزاز الى ت  د جديدة امتصووووووا  حزمة ظه ر الحمراء تحت االشوووووو ة

υ(C=N )ش  قاعدة تك ن التي تشير والتي. 

 NiCl2 الفلز كل ريد مل  مع الليكاند تفاعل من ش  قاعدة م قدات تحضير البحث تضمن كما      

.6H2O, CuCl2 .2H2O and FeCl3 .6H2O ب اسووطة المحضوورة الم قدات جميع شووخصووت 

 .االنصهار درجة وقياس الحمراء تحت االش ة  ي 
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 تنضيد وترتيب

 م. بايولوجي عبد هللا سامر




