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 ملناقشة حبوث املؤمتر الطالبي الثامن
 2021-2020التخرج للعام الدراسي 

 
 حتت شعار:

ي ــــاد فــــزة للحصــــرج ركيــــوث التخــــحب
 مــــوم العلــــي

 

 املؤمترملخصات البحوث املشاركة يف 
 

 29/8/2021الموافق  حديوم األ

 ا  ـباحصة ـاعة التاسعـالسمـام ـفـي ت

 وعلى قاعة الشهيد ذكاء عبد األمير



 

 

 

 

 برعاية

 عبد المنعم عباس كريماألستاذ الدكتور 

 رئيس جامعة ديالى المحترم

 

 

 

 

 وبإشراف

 األستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك

 عميد كلية العلوم المحترم

 

 

 

 

 



 أهداف المؤتمر:

 تخريج في الكلية وأهداف ورسالة رؤيا تحقيق في المساهمة 

 .المشكالت حل في والتحليل البحث قدرة لهم باحثين

 تتطلبه ما وبحسب للطالب التطبيقي الميداني الدور تعزيز 

 .الجودة معايير

 العلمي البحث خالل من للطلبة العملية المهارات تطوير. 

 

 

 

 محاور المؤتمر:

 علوم الحياة 

 علوم الرياضيات 

 علوم الحاسوب 

 علوم الكيمياء 

 الطبية والفيزياء العامة علوم الفيزياء 

 جيولوجيا النفط والمعادن 

 التقانة األحيائية 

 

 

 

 

 

 



 اللجنة العلمية:

 رئيسا     أ. د. طه محمد حسن

 عضوا    أ. م. د. منذر ظاهر نصيف

 عضوا     أ. م. د. وسن باقر علي

 عضوا    جمانة وليد صالحأ. م. د. 

 عضوا    أ. م. د. فاطمة محمد عبود

 عضوا    أ. م. د. أنعام فؤاد حسين

 عضوا    أ. م. د. ذر انتصار بكر 

 عضوا    م. د. لينا عبد األمير سلمان

 عضوا     م. جوليت كاظم داود

 اللجنة التحضيرية:

 رئيسا    د. منذر حمزة راضي أ.

 عضوا     أ. د. أحمد نجم عبد

 عضوا    د. ابراهيم هادي محمد أ.

 عضوا    أ. د. خزعل ضبع وادي

 عضوا    أ. م. د. بشار طالب حميد

 عضوا   أ. م. د. ليث عبد اللطيف مجيد 

 عضوا    أ. م. د. صالح علي حسين

 عضوا    أ. م. د. عمار عايش حبيب

 عضوا    أ. م. د. عصام حامد حميد

 عضوا     أ. أسعد أحمد كامل

 عضوا    له حسينم. وضاح عبد اال



 

 عدنان م. بايولوجي عبد هللا سامر سكرتارية المؤتمر:

 

 

 لجنة الدعم الفني:

 رئيسا    . بايولوجي عبد هللا سامر  عدنانم

 عضوا      م. م. نهاد خليل ابراهيم

 عضوا     م. م. عبد هللا حسن عبد هللا

 عضوا     م. مبرمج أيوب كتاب كايد

 عضوا     م. مبرمج حامد طالب زيدان

 

 

 لجنة االعالم:

 رئيسا     م. زيد عبد الهادي عبد. م

 عضوا      محمد فاضل فرحان

 عضوا      ناظم خليل ابراهيم

 

 

 

 

 



 في األقسام: التي أختارت البحوث اللجان الفرعية

 

 قسم علوم الحياة:

 رئيسا    ابراهيم هادي محمدأ. د. 

 عضوا    زهراء جعفر جميلأ. م. د. 

 عضوا     كاظم عبدم. م. احالم 

 عضوا   م. م. مريم حكمت عبد اللطيف

 

 قسم علوم الرياضيات:

 رئيسا    فاطمة محمد عبودأ. م. د. 

 عضوا    رفعت زيدان خلفد. م. أ. 

 عضوا    غزوان محمد جعفر. م. د

 

 

 قسم علوم الحاسوب:

 رئيسا    بشار طالب حميدد.  م. أ.

 عضوا    أ. د. زياد طارق مصطفى

 عضوا    محمد علي جاسمزينب م. 

 

 

 



 قسم علوم الكيمياء:

 رئيسا     وسن باقر علي. دم. . أ

 عضوا    د. أريج علي جار هللام. أ. 

 عضوا   اخالص عبد هللا حسن. دم. أ. 

 عضوا    عبد الوهاب حميد مجيدم. د. 

 

 قسم علوم الفيزياء:

 رئيسا     مهدي حاتم ديوانأ. 

 عضوا    محمد حميد عبد هللا. دم. أ. 

 عضوا    ندى سهيل احمد د. م.أ. 

 

 قسم جيولوجيا النفط والمعادن:

 رئيسا    صالح علي حسينأ. م. د. 

 عضوا   م. د. عبد الرضا محمد سحاب

 عضوا     م. مؤيد طاهر أحمد

 

 قسم التقانة األحيائية:

 رئيسا    أ. م. د. عصام حامد حميد

 عضوا    أ. م. د. أنعام فؤاد حسين

 عضوا    حميد نصيفم. د. رياض 
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 :أوالً: الدراسة الصباحية 

 
Department of Biology 

Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 

د. ابراهيم هادي  أ.

 محمد

 توفيق كيطان

 عمر طاهر

 نور علي

 هند مولود

تأثير المواد النانوية على الخاليا السرطانية والخاليا 

 الطبيعية

 

Dr. Ibrahim 

Hadi 

Muhammed 

Hind molod 

Omar taher 

Noor Ail 

Tofiaq geatan 

The effect of nano materials on cancer cell 

and normal cells 

Abstract: 

Cancer is one of the most difficult diseases to treat, and it is not possible to 

treat it Many different techniques and treatment methods have been used, 

including excision of the tumor or Chemotherapy, plant extracts, and other 

therapeutic methods, some of which showed Significant effect, and some 

others failed in treatment, and the current study aimed at Al-Dahar 

Effectiveness of treating cancerous tumors with nanotechnology using silver 

nanoparticles And the extent to which the body's natural cells are affected by 

the treatment. 

 الخالصة:

يعتبر مرض السرطان من االمراض صعبة العالج ويصل الى عدم امكانية عالجه وقد استعملت 

العديد من التقيات والوسائل العالجية المختلفة منها استئصال الورم او العالج الكيميائي ومستخلصات 

النباتات وغيرها من الطرق العالجية بعضها اظهرت تاثير ملحوظ والبعض االخر فشلت في العالج 

انو بأستخدام جزيئات وقد هدفت الدراسة الحالية الضهار مدى فعالية عالج االورام السرطانية بتقنية الن

 الفضة النانوية ومدى تأثر خاليا الجسم الطبيعية للعالج .

 

ساعة يالحظ زيادة في  24حيث أظهرت الدراسة ان تعريض الخاليا السرطانية للمواد النانوية لمدة 

مكغم / مل في  4000عند التركيز  %67,75تثبيط الخاليا كلما زاد التركيز لتصل الى نسبة تثبيط 

ساعة يتبين ان لهذه المواد النانوية تأثير مثبطا"  24تعرض الخاليا الطبيعية للمواد النانوية لمدة  حين

مكغم/ مل بفرق معنوي عن السيطرة وبنسبة تثبيط  250في نمو الخط الطبيعي يبدأ عند التركيز 

 .%59,99مكغم/ مل بنسبة تثبيط  4000وازدادت في اعلى تركيز مستخدم  45,135
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Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

 م. انسام داود سلمان

 ضحى شهاب

 زهراء خضير

 غفران كهالن

 ضحى عبد الكريم

انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي ب بين المتبرعين بالدم 

 في محافظة ديالى

 

Ansam Dawod 

Salman 

Zahraa khudhair     

Dhuha abd Al 

kareem Hameed 

Ghphran kahlan 

Mahmood                

Dhuha Shehab 

Dawood 

Prevalence of Hepatitis B virus among 

blood donors in Diyala province 

Abstract: 

Blood borne hepatitis B virus infection is a major problem worldwide.The 

present study aimed to determine the prevalence of hepatitis B virus infection 

in blood donors in Diyala province.Among of 90 blood donors in Diyala 

Blood Bank were screened for HBsAg using ELISA technique. Demographic 

data of study group were recorded. Simple statistical analysis was done using 

SPSS Version 25 and P value was considered significant wherever it is below 

0.05 

Among studied samples, the seroprevalence of HBsAg were 7(7.8%). 

Conclusion,the percentages of infection of HBV in blood donors in current 

study were relatively high, and early detection of viruses is very important 

before blood transfusion. Furthermore, a broader study at the level of Diyala 

province is recommended to study the prevalence of genotype of HBV 

infection in the populationt. 

 

 الخالصة:

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مدى انتشار عدوى فيروس التهاب الكبد نمط ب  في المتبرعين بالدم 

باستخدام تقنية  HBsAgمتبرع بالدم في بنك دم ديالى تم فحص  90في محافظة ديالى. من بين 

ELISA.  تم تسجيل البيانات الديموغرافية لمجموعة الدراسة. تم إجراء تحليل إحصائي بسيط

 .0.05مهمة حيثما كانت أقل من  Pواعتبرت قيمة  25اإلصدار  SPSSباستخدام 

. نستنتج من النتائج HBsAg 7 (7.8من بين العينات المدروسة ، كان معدل االنتشار المصلي لـ )%

لإلصابة بفيروس التهاب الكبد نمط ب في المتبرعين بالدم في الدراسة الحالية  الحالية أن النسب المئوية

كانت مرتفعة نسبيًا ، والكشف المبكر للفيروسات مهم جدًا قبل نقل الدم. عالوة على ذلك ، يوصى 

بإجراء دراسة أوسع على مستوى محافظة ديالى لدراسة انتشار النمط الوراثي لعدوى فيروس التهاب 

 نمط ب في السكان.الكبد 
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Sessions 3 

Supervisors Students Projects Title Time 

 أ.م.د عباس ياسين

 امنة عبد الرحمن

 رغد سعد

 نور علي

 سارة سهيل

الفاعلية الضد بكتيرية للمستخلص المائي الحار لنبات 

 على بكتريا L. Syzygium aromaticum القرنفل

Acinetobacter baumannii   المعزولة من األخماج

 المختلفة

 

Dr. Abbas 

Yaseen Hasan 

Amna Abdul-

Rahman 

Raghad Saad 

Noor Ali 

Sara Suheel 

Antibacterial activity of Syzygium 

aromaticum L. hot aqueous extract on 

Acinetobacter baumannii isolated from 

different infections 

Abstract: 

Acinetobacter baumannii is one of the most pathogenic types, as more than 

80% of the pathological cases are related to the duration of the patient's stay 

in the hospital. She is a pathogen Opportunistic nurse. The aim of this 

research was to isolate and diagnose these bacteria and to test the 

effectiveness and effect of the hot aqueous extract of clove plant anti-

bacterial and its ability to inhibit them. As isolates of this bacteria were 

collected from Baquba General Hospital, for different sexes, and swabs 

included infection of wounds, burns, and urine samples. 

      The clove plant was also used to make an extract by washing it, drying it, 

grinding it, adding water to it, filtering it with filter papers, using it in 

different concentrations, and testing its effectiveness on A. baumannii 

bacteria, we used the agar well diffusion method in 5 concentrations 

(12.5,25,50,100,200) mg / ml.  

      The results showed that the aqueous extract of cloves has a strong effect 

on the growth and inhibition of bacterial growth, and this effect varies 

according to the concentration used from the extract. 

 الخالصة:

من  80من اكثر االنواع إمراضية، إذ ان اكثر من % Acinetobacter baumanniiيعد النوع 

الحاالت المرضية ترتبط فيها االصابة بمدة رقود المريض في المستشفى، فهي ممرضات انتهازية 

pathogen Opportunistic  .  تم عزل وتشخيص هذه البكتريا و اختبار فاعلية و تأثير المستخلص

المائي الحار لنبات القرنفل المضاد للبكتريا و مدى قدرته على تثبيطها . حيث جمعت عزالت هذه 

البكتريا من مستشفى بعقوبة العام و لمختلف الجنسين و المسحات شملت اخماج الجروح و الحروق 

 من االدرار . والمهبل وعينات 

كما تم استخدام نبات القرنفل لعمل مستخلص من خالل غسله و تجفيفه و طحنه ومزجه مع الماء و 

  A. baumanniiترشيحه باوراق الترشيح و استعماله بتراكيز مختلفة و اختبار فاعليته على بكتريا 

و استخدمت  agar well diffusion methodحيث استخدمت طريقة االنتشار بالحفر بالغراء ) ) 

 ( ملغم/مل . 200، 100، 50، 25،  12.5تراكيز )  5

وقد اظهرت النتائج ان للمستخلص المائي للقرنفل تأثير قوي على نمو و تثبيط نمو البكتريا و هذا 

 التأثير يختلف باختالف التركيز المستعمل من المستخلص
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Department of Mathematics 

Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 

م. وضاح عبداالله 

 حسين
 محمد قاسم صالح

حساب الفترة الزمنية واألنحراف المعياري لمشروع 

تجهيز مدينة سكنية باألنارة الضوئية بأستخدام مخطط 

 WINQSBغانت و برنـامـج 

 

Wadhah 

Abdulelah 

Hussein 

Mohamad Qasim 

Salih 

Calculation of the time period and 

standard deviation of a residential city 

supply project, with photovoltaic 

lighting, using Gantt chart and WINQSB 

program 

Abstract: 

Time management and one of the most important topics covered in the 

management science of today, given the importance of time and resources 

need to perfect its operation in all areas, especially in time management of 

projects of all kinds, to be effective following the models of corporate 

networks that enable the management of any project to carry out its functions 

throughout, such as planning and control project time, in addition to the 

availability of alternatives for the decision maker, he can count to select the 

best solutions tailored to the needs and possibilities of the project. And do 

not forget to cut costs, which is a strategic goal for the management of any 

project is always looking to achieve, where they can achieve this through the 

use of network planning in project management Network planning and 

effective method for evaluating projects of all kinds whether new or existing 

projects, you must provide the ingredients used in all projects and the 

elimination of obstacles and difficulties in its application, 

particularly  modern models, namely, to training courses for contractors on 

the networks of  business models of two types of cooperation and 

coordination between research centers and scientific institutions, 

management project, service and productivity. 

 الخالصة:

مورد الزمن إن إدارة الوقت من أهم الموضوعات التي يتناولها علم اإلدارة اليوم، نظرا ألهمية 

وضرورة استغالله استغالال أمثال في كافة الميادين وخاصة في إدارة أزمنة المشروعات على اختالف 

أنواعها، ويجب من أجل إدارة فعالة للوقت إتباع نماذج شبكات األعمال التي تمكن إدارة أي مشروع 

باإلضافة إلى ما توفره من من القيام بوظائفها على أكمل وجه ،كالتخطيط والرقابة لزمن المشروع، 

بدائل لمتخذ القرار، فيستطيع اختيار أفضل البدائل المناسبة إلمكانيات مشروعه وحاجاته. وال ننسى 

تخفيض التكاليف الذي يعد هدفا استراتيجيا إلدارة أي مشروع تسعى إلى تحقيقه دائما، حيث يمكنها 

 إدارة المشروعات. خطيط الشبكي فيإدراك هذا الهدف من خالل استخدام الت

إن التخطيط الشبكي وسيلة فعالة في تقويم المشروعات على اختالف أنواعها سواء كانت مشروعات 

قائمة أو جديدة، يجب توفير مقومات تطبيقه في كافة المشروعات وإزالة العقبات والصعوبات التي 

لمخططي المشروعات على  تعترض تطبيقه، وخاصة نماذجه الحديثة، أي يجب القيام بدورات تدريبية

ارة نماذج شبكات األعمال بنوعيها والتعاون والتنسيق بين مراكز البحوث والمؤسسات العلمية وإد

 ة.المشروعات الخدمية واإلنتاجي
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Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

Hamza Barakat 

Habib 

Sara Hatem Namous 

Tamara DiraaNoori 

Improve the security of ElGamal 

Algorithem by using Laplace 

transformation. 

 

 م. حمزة بركات حبيب
 سارة حاتم ناموس

 تمارة ضياء نوري
 تحسين أمن خوارزمية الجمل باستخدام تحويالت البالس

Abstract: 

The public key cryptosystem is an encryption technique that uses different 

keys in the process of encryption and decryption. This algorithm uses two 

keys, public key, and private key. The public key is publicly distributed while 

the private key is kept confidentially as it is required at the time of the 

decryption process. The ElGamal cryptosystem is one of the most widely 

used public key cryptosystems that depends on the difficulty of computing 

the discrete logarithms over finite fields. Over the years, the original system 

has been discussed and improved to secure the transmitted data. 

In this research, we propose a new algorithm to improve the security of the 

ElGamal Algorithm by using Laplace Transformations. Using Laplace 

transformations provides the difficulty of breaking the proposed algorithm. 

The execution time of both algorithms is calculated and analyzed by Matlab. 

The comparison reveals that the proposed algorithms enhance data security 

and password security in the proposed algorithm. The statistical tools are 

used to present the resulting data graphically for both algorithms. Therefore, 

the proposed algorithm is more secure, efficient and highly reliable. 

 :الخالصة

التشفير. تستخدم نظام تشفير المفتاح العام هو تقنية تشفير تستخدم مفاتيح مختلفة في عملية التشفير وفك 

هذه الخوارزمية مفتاحين ، مفتاح عام ومفتاح خاص. يتم توزيع المفتاح العام بشكل عام بينما يتم 

االحتفاظ بالمفتاح الخاص بسرية ألنه مطلوب في عملية فك التشفير. يعد نظام التشفير الجمل أحد أكثر 

ة حساب اللوغاريتمات المنفصلة على أنظمة تشفير المفتاح العام استخداًما والذي يعتمد على صعوب

 الحقول المنتهية. على مر السنين ، تمت مناقشة النظام األصلي وتحسينه لتأمين البيانات المرسلة.

Sessions 3 

Supervisors Students Projects Title Time 
Dr. Arbah 

Sultan Abdul-

Kareem 

Tabark Thaef Ali 

Aia Husan Adnan 

Ayat HaethmHamed 

Ideal and direct products of commutative 

rings 

 

ارباح سلطان  .دأ. 

 عبد الكريم

 تبارك ضيف علي

 اية حسين عدنان

 ايات هيثم حامد

 المثاليات في حلقات الضرب المباشر

Abstract: 

Let R and S be commutative rings, not necessarily with identity. We 

investigate the ideals, prime ideals, radical ideals, primary ideals, and 

maximal ideals of R × S. Unlike the case where R and S have an identity, an 

ideal (or primary ideal, or maximal ideal) of R × S need not be a ‘subproduct’ 

I × J of ideals. We show that for a ring R, for each commutative ring S every 

ideal (or primary ideal, or maximal ideal) is a subproduct if and only if R is 
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an e-ring (that is, for r ∈ R, there exists er ∈ R with  err = r) (or u-ring (that 

is, for each proper ideal A of R, √𝐴   ≠ R)), the Abelian group (R/R 2 , +) has 

no maximal subgroups). 

 الملخص :

حلقات تبادلية ، وليس بالضرورة مع عنصر محايد. نحن نتحرى عن المثل العليا  Sو  Rلنفترض أن 

. على عكس الحالة التي يكون R × Sوالمثل العليا والمثل الراديكالية والمثل األساسية والمثل العليا لـ 

ال  R × Sلهما عنصر محايد ، فإن المثالية )أو المثالية األساسية أو المثالية القصوى( لـ  Sو  Rفيها 

، لكل حلقة تبادلية  Rللمثل العليا. نوضح أنه بالنسبة للحلقة  I × Jتحتاج إلى أن يكون "منتًجا فرعيًا" 

S  أساسي ، أو مثالي أقصى( منتًجا فرعيًا إذا وفقط إذا كانت ، يكون كل نموذج مثالي )أو نموذجR 

)أي ، لكل  ring-u( )أو r = rreمع  R ∈ re، يوجد   R ∈r)أي بالنسبة لـ  حلقة مع عنصر محايد

ال تحوي على زمر  )R / R 2 (+,(( ، الزمرة االبدالية √ R ،R≠ A من  Aمثالي جزئي فعلي  

 فرعية قصوى.

 
Department of Computers Science 

Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 

 حسن محمد طه د.ا

 حميد طالب بشار د.م.ا

 عليوي راضي همام

 عبد ثاير ستار

 شهاب كاظم هديل

 االلكترونية االرشفة

 

Dr. Taha M. 

Hasan 

Dr. Bashar T. 

Hameed 

Humam R. 

Alewe 

Satar Th. Abd 

Electronic Document Archiving System 

Abstract: 

A Traditional document is a written or printed paper that bears different kind 

of information about the organization activities e.g. legal, managerial, etc. 

Nowadays mainly there are two types of documents, which will be referred 

to as traditional (paper) documents and digital (electronic) documents. 

In this project we build a web-based document archival management system. 

It is used to store and retrieve all important documents as soon as possible 

after converted the Traditional document is into a digital document by 

scanning or photocopying with the preservation of these documents in a very 

safe place and preservation of them using secure databases to save documents 

Firebase (Google Data base) in addition to MySQL. 

This research implements a document archival and management system in 

Diyala University, College of Science which solves the Complexity and 

delay in the manual system of archiving and managing of information in the 

institution. 

 الخالصة:

 المنظمة أنشطة حول المعلومات من مختلفًا نوًعا تحمل مطبوعة أو مكتوبة ورقة هي التقليدية الوثيقة

 والتي ، المستندات من نوعان الحاضر الوقت في يوجد. إلخ ، إداري ، قانوني المثال سبيل على

 المشروع هذا في اإللكترونية) الرقمية والمستندات التقليدية( الورقية )المستندات أنها على إليها سيشار
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 المهمة المستندات جميع واسترداد لتخزين استخدامه يتم. إلكتروني المستندات أرشفة نظام ببناء نقوم ،

 أو الضوئي المسح طريق عن رقمي مستند إلى التقليدي المستند تحويل بعد ممكن وقت أسرع في

 آمنة بيانات قواعد باستخدام عليها والحفاظ للغاية آمن مكان في المستندات بهذه االحتفاظ مع التصوير

 . MySQL مما العلوم كلية / ديالى جامعة في الوثائق وإدارة أرشفة نظام البحث هذا يطبق

 في والتأخير التعقيد يحل المستندات لحفظ ( Firebase بيانات قاعدة ) Google إلى باإلضافة

 .المؤسسة في المعلومات وإدارة ألرشفة اليدوي النظام

Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

 مصطفى طارق زياد د.أ

 عمر محسن

 سليم مروان

 محمد حازم اية

 نظام في PSOخوارزمية    باستخدام البحث سرعة تحسين

 الطلبة إدارة معلومات

 

Dr. Ziyad T. 

Mustafa 

Omar Muhsin 

Marwan Saleem 

Aya Hazim 

Improvement of Search Speed Using PSO 

Algorithm in Students Management System 

Abstract: 

The use of the student information management system has become an 

important matter in educational institutions because of the services they 

provide that contribute to the completion of the work quickly and accurately 

and save time and effort, so we need to create and design a student 

information management system in order to arrange data and ease of 

displaying, moving between and processing it, as well as searching it using 

an algorithm. PSO to increase and improve the speed of searching between 

records. This system depends on the student’sname, sequence, code, address, 

gender, date of birth, phone number, e-mail, type of study, stage of study, and 

a personal photo of the student. 

 

Therefore, this research project provides a smooth and simple system for the 

educational institution in managing and organizing students' information and 

also the search speed is high and distinguished by using the particle swarm 

optimization (PSO) algorithm. This system was designed using the visual 

Basic version 10 program, as well as connecting the system to a database of 

type Access in Microsoft Access 2007 program so that this system is ready 

for use and dedicated to the Faculty of Science, Diyala University, as it was 

built and designed for the departments of Diyala University’s College of 

Sciences. This system is characterized by accuracy, reliability and safety if 

every user, 

Department manager, or college has a username and password for the 

department It cannot enter the system unless it is entered correctly. It also has 

good features such as printing, deleting, updating or modifying data and 

moving between its records. 
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 الخالصة:
 خدمات من تقدمه لما التعميمية المؤسسات في مهم أمرا أصبح الطلبة معلومات ادارة نظام استخدام إن

 PSO وكذلك ومعالجتها بينها والتنقل عرضها الوقت في وتوفير ودقة بسرعة العمل انجاز في تساهم

 وسهولة البيانات ترتيب اجل من الطلبة معلومات ادارة نظام وتصميم انشاء إلى نحتاج لذلك , والجهد

 على النظام هذا ويعتمد ,السجالت بين البحث سرعة وتحسين خوارزمية بأستخدام فيها البحث لزيادة

 وجنسه وعنوانه به الخاصة والشفرة وتسلسله الطالب اسم

 شخصية وصورة الدراسية والمرحلة دراسته ونوع االلكتروني وبريده هاتفه ورقم ميالده وتاريخ

 باستخدام ومتميزة عاليا البحث سرعة وبسيطا سلسا نظاما هذا البحث مشروع يقدم لذلك ,للطالب

 بالطلبة الخاصة المعلومات وتنظيم ادارة في التعليمية للمؤسسة .particle swarm تم لقد خوارزمية

 برنامج في Access نوع من بيانات بقاعدة النظام ربط وكذلك 01 االصدار تكون وايضا

)optimization (PSO بنائه تم إذ ديالى جامعة بيسك الفجول برنامج بأستخدام النظام هذا تصميم 

 لالستخدام جاهز النظام هذا ليكون Microsoft Access جامعة العلوم كلية تحتويه لما وتصميمه

 يمتلك اذا واالمان والموثوقية بالدقة النظام هذا يتميز. اقسام من ديالى2007 العلوم لكلية ومخصص

 النظام الى الدخول يمكنه فال بالقسم خاصة مرور وكلمة مسخدم اسم كلية او قسم مدير او مستخدم كل

 تحديثها او حذفا او البيانات طباعة مثل جيدة بخصائص يتميز وايضا. صحيح بشكل ادخالها بعد اال

 سجالتها بين والتنقل تعديلها او

Sessions 3 

Supervisors Students Projects Title Time 

 حميد طالب بشار د.م.ا

 كرجي االمير عبد ايوب

 حسين طاهر ميثاق

 مهدي علي دعاء

 الذكية الطبية العيادة

 

Dr. Bashar T. 

Hameed 

Ayub A. Kurji 

Methaq T. 

Hussien 

Duaa A. Mahdi 

Clinic management system 

Abstract: 

Clinical Management System is a system that aims to assist physicians in 

managing their medical clinics through a set of options. This application will 

be installed on a desktop or laptop computer that contains a set of windows. 

This system was built using a set of programming languages and 

programming platforms, and C Sharp language was used to build the 

interface, as well as SQL to build the database for the purpose of storing data, 

all of this using the Visual Studio platform. This project is being developed 

to help the doctor, secretary, the administration of the pharmacy as well as 

the administration of the analysis laboratory. 

 الخالصة:
 خالل من الطبية عياداتهم إدارة في األطباء مساعدة إلى يهدف نظام هو السريرية اإلدارة نظام

 محمول كمبيوتر أو مكتبي كمبيوتر جهاز على التطبيق هذا تثبيت سيتم. الخيارات من مجموعة

 ومنصات البرمجة لغات من مجموعة باستخدام النظام هذا بناء تم. النوافذ من مجموعة على يحتوي

 هذا كل ، البيانات تخزين لغرض البيانات قاعدة لبناء .Visual Studio هذا تطوير وتم ، البرمجة

 الطبيب لمساعدة لغة المشروع استخدام C Sharp وكذلك ، الواجهة لبناء SQL منصة باستخدام

 التحليل معمل إدارة وكذلك الصيدلية وإدارة والسكرتير
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Department of Chemistry 

Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 

م. نهى عبد الجليل 

 عمران

 فاطمة كريم حسين

 شهد ابراهيم عبود

 كوثر نصيف جاسم

استخالص وتشخيص صبغة االنثوسيانين من بعض النباتات 

 واستخدامها كدليل كيميائي

 

Lecturer Nuha 

Abduljaleel 

Imran 

Fatima Karim 

Hussein 

Shahd Ibrahim 

Abboud 

Kawthar Nassif 

Jassim 

Extract and characterization anthocyanin 

dye from some plants  and use it as 

Chemical Indicator 

Abstract: 

In this research, a natural dye found in some plants such as the red cabbage 

and eggplant peels was extracted. This dye is Anthocyanin and was used as 

a chemical indicator. 

 

Structural formula of dye Anthocyanin 

 

The dye was extracted by two methods, the first method  is the cold method, 

which is soaking the cut parts in of those plants in ethanol for 72 hours, then 

filtering  and concentrated and using the dye In acid-base titrations as 

indicator, the second method is the hot method, and the solvent used was 

water. using the Soxhlet extractor. 

The dye was used in acid-base titrations as chemical indicator. The indicator 

extracted by the two methods was compared using acid-base potentiometric 

titrations, and it was found that the indicator extracted by the cold method 

and using ethanol as a solvent gave better results by determining the 

equivalence point, as well as the distinctive colors of the solutions. 

The colors of the solutions of the extracted indicator were also compared with 

the colors of the solutions of the chemical indicators such as phenolphthalein 

index, Methyl red and Methyl orange.  
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The dye extracted from the plants anthocyanin was determination by 

ultraviolet and visible spectrophotometer. 

The prepared indicator anthocyanin was also characterization by FTIR 

spectroscopy. 

 الخالصة:

تم في هذا البحث استخالص صبغة طبيعة موجودة في نبات الملفوف األحمر وقشور الباذنجان ، وهذه 

 الصبغة هي صبغة االنثوسيانين واستخدمت كدليل كيميائي. 

 
 التركيب الكيميائي لصبغة االنثوسيانين 

 

لمدة  المقطعة في االيثانول األجزاءتم استخالص الصبغة بطريقتين االولى الطريقة الباردة وهي تنقيع 

الطريقة الثانية هي الطريقة الحارة وكان المذيب المستخدم هو  وتركيزها أماتم ترشيحها ثم ساعة  72

قاعدة  –حامض كدليل كيميائي في تسحيحات الصبغة   واستخدمت الماء وباستخدام جهاز السكسوليت

قاعدة ،ووجد  –وتمت مقارنة الدليل المستخلص بالطريقتين باستخدام التسحيحات الجهدية حامض   . 

ان الدليل المستخلص بالطريقة الباردة وباستخدام االيثانول كمذيب كانت تعطي نتائج افضل من خالل 

المحاليل للدليل  ألوانكما تمت مقارنة  . يزة للمحاليلوكذلك االلوان المم, تحديد نقطة التكافؤ 

المحاليل للدالئل الكيمائية مثل دليل الفينولفثالين والمثيل االحمر والمثيل  ألوانالمستخلص مع 

وتم تشخيص الصبغة المستخلصة من النباتات باستخدام مطيافية االشعة فوق البنفسجية  . البرتقالي

 . FT-IRية ليل المستخلص باستخدام تقنتم تشخيص الد كماوالمرئية. 

Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

 ا.م. د. لمى سلمان عبد

 دانية كمال ناجي

 االء طه نجم

 نور هيثم محمود

تنقية مستخلص القسط الهندي باستخدام كروماتوجرافيا 

 العمود

 

Assistant Prof. 

Dr.  Luma 

Salman Abd 

Danyah Kmal 

Naji 

Alaa Taha Najm 

Noor Haitham 

Mohammad 

Purification  of the extract  of Saussurea 

costus using  column chromatography 

Abstract: 

The present study was designed to identified the structure of compounds the 

Ethanolic and hexane extraction of Saussurea lapp. The plant root material 

were washed , shade dried and size reduced into small pieces. Dried roots 

were coarsely powdered and extract by  Ethanol and hexane using Soxhlet. 

One compound have been identified in the active fraction based on IR- 
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spectroscopy 1H-NMR and 13C-NMR  analysis data, compound was a 

mixture of two sesquiterpene. However further investigation was required for 

structure elucidation and pharmacological properties.  A mixture of two 

compounds was observed of hexane extracted as indicated by TLC after 

column chromatography 

 الخالصة:

تم استخراج جذر سوسوريا البا وفصله. تم استخدام طريقة العمود اللوني لعزل المركب الفعال 

 للمستخلص اإليثانولي وخالصة الهكسان.

عالية غير مشبعة تختلف  sesquiterpensخليط من  1: 2تم العثور على الكسور الكحولية الحتواء 

 وحدة كتلة. 2في 

تم العثور على الهكسان المستخرج يحتوي على مركبين غير معروفين ، ولكن بسبب ضيق الوقت ، 

لم نتمكن من إكمال تحديد المركبات المستخرجة ، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد هذه 

 المركبات

Sessions 3 

Supervisors Students Projects Title Time 

 ا.م.د. اريج علي جارهللا

ايام طالل فاضل و دالل 

كاظم موسى ومحمد 

 عباس فائق

ومعقداته  NNO تحضير و تشخيص ليكاند ثالثي السن نوع

مع ايونات النيكل الثنائي والنحاس الثنائي والخارصين 

 الثنائي

 

Asst. Prof. Dr. 

Areej  A.  

Jarullah 

Ayam Talal 

Fadil 

Dalal Khadim 

Musa 

Mohammad 

Abbas Faeq 

Synthesis  and Characterization of  

Tridentate ligand type NNO and its 

complexes with Ni(II), Cu(II) and Zn(II) 

Ions. 

Abstract: 

       This research includes the synthesis Schiff base compound from a 

reaction of 1,2,3-Indantrionmonohydrate and 3,4-diaminotoluene, the 

prepared compound was characterized by a spectrum of UV-Vis, FT-IR and 

1H-NMR. The IR spectrum of the compound was showed appearance a new 

absorption band which was attributed to the stretching vibration of υ(C=N), 

which was indicated to the formation of Schiff base compound. This 

compound was used as a ligand to the synthesis of complexes through its 

reaction with transition elements salts such as (NiCl2.6H2O, CuCl2.2H2O, 

and ZnCl2). The complexes had been distinguished using UV-Vis, FTIR, and 

conductivity measurements. The physical properties of the ligand and the 

complexes were determined by melting points, and colors. 

 الخالصة:

مع   Indantrionmonohydrate-1,2,3يتضمن هذا البحث تخليق قاعدة شيف من تفاعل        

3,4-diaminotoluene شخص المركب المحضر بطيف االشعة فوق البنفسجية والمرئية وطيف ،

االشعة تحت الحمراء وطيف الرنين النووي المغناطيسي. بين طيف األشعة تحت الحمراء للمركب 

يثبت تكوين  ( والذيC = N) υظهور نطاق امتصاص جديد يعزى إلى االهتزاز االمتطاطي لل 
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مركب قاعدة شيف. تم استخدام هذا المركب كليكاند لتخليق المعقدات من خالل تفاعله مع أمالح 

العناصر االنتقالية مثل كلوريد النيكل سداسي الماء وكلوريد النحاس ثنائي الماء وكلوريد الخارصين 

ية والمرئية وطيف الالمائي . شخصت المعقدات المحضرة باستخدام  طيف االشعة فوق البنفسج

االشعة تحت الحمراء والتوصيلية. تم تحديد الخصائص الفيزيائية لليكاند والمعقدات من خالل درجة 

 االنصهار واأللوان.

 
Department of Physics 

Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 

 رنا محمد عبود أ. د. زياد طارق خضير
عملية لبعض لعمل بعض األجهزة الطبية ) دراسة تطبيقية 

 الرنين, المفراس (

 

Prof. Dr. Ziad T. 

Khodair 

Rana 

Mohammed 

Abood 

A practical applied study for the work of 

some medical devices (Magnetic Resonance 

Imaging and Ultrasonic) 

Abstract: 

This research aims to shed light on X-rays, electromagnetic waves and 

magnetic field in terms of historically and their discovery and what are their 

importance and uses. In view of its many uses in our lives, we have taken a 

side of its use, which is the medical aspect, especially the helical caliper, 

whose basis is x-rays, and the magnetic resonance imaging (MRI) device, 

whose basis is the magnetic field. In the first chapter, we discussed the basic 

concepts of radiation and electromagnetic waves, Magnetic field in terms of 

definition, intensity and types. The second chapter is the theoretical part of 

the research, where the scanner and the magnetic resonance device were 

discussed in terms of defining the working principle, image accuracy, how to 

use, its risks and parts of the device. As for the third chapter, which represents 

the practical part of the research, where we took some samples for some parts 

of the body that show some injuries, such as brain bleeding and sinusitis, and 

attached pictures of the infection of the lungs with the Corona virus, with 

pictures of sick and healthy lungs, compositions of the liver and liver cancer. 

Breast cancer, kidney cysts, and other diseases. 

 الخالصة:

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على األشعة السينية و الموجات الكهرومغناطيسية والمجال 

ونظرا الستخداماتها الكثيرة  .حيث تاريخيا واكتشافها وما هي أهميتها واستخداماتهاالمغناطيسي من 

في حياتنا أخذنا جانب من جوانب استخدامها وهو الجانب الطبي وباألخص جهاز  المفراس الحلزوني 

الذي يكون أساس عمله  MRI الذي يكون أساس عمله األشعة السينية وجهاز الرنين المغناطيسي

تطرقنا في الفصل األول  إلى المفاهيم األساسية لألشعة والموجات  . المغناطيسيالمجال 

أما الفصل الثاني هو  . المجال المغناطيسي من حيث تعريف والشدة واألنواع  , الكهرومغناطيسية

الجزء النظري من البحث حيث تم التطرق إلى  جهاز المفراس وجهاز الرنين المغناطيسي من حيث 
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أما الفصل الثالث الذي  .أ العمل ودقة الصورة وكيفية االستخدام  ومخاطره وأجزاء الجهازتعريف مبد

يمثل الجزء العملي من البحث حيث قمنا بأخذ بعض العينات لبعض أعضاء الجسم الذي توضح بعض 

اإلصابات  مثل نزيف الدماغ والتهاب الجيوب األنفية ومرفقا بصور توضيحية إلصابة الرئتين 

س كارونا مع صور للرئة مريضة وأخرى سليمة تأليفات الكبد و سرطان الكبد و سرطان ثدي بفيرو

 .مراضوتكيسات كلوية وغيرها من اال

Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

 أ. مهدي حاتم ديوان

 اميرة علي لطيف

عبد المللك مقداد 

 خميس

 عيسى احمد جلوب

المحضر  Ox-1ZnxMg الفيزيائية لمركبدراسة الخواص 

 بطريقة الترسيب الكيمائي المشارك

 

Prof. Mehdi 

hatem diwan 

ameera ali lateef 

AbdulMalik 

Miqdad Khamis 

Essa Ahmed 

Globe 

Physical properties study of (MgxZn1-xO) 

compound prepared by chemical co-

precipitation method 

Abstract: 

The compound powder (MgxZn1-xO) where (x= 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1) was 

prepared using the chemical co-precipitation method at sintering temperature 

(600) ̊C through the using of an aqueous magnesium nitrate 

(Mg(NO3)2.6H2O) and aqueous zinc nitrate Zn(NO3)2.6H2O), as the molar 

method was used in preparing the proportions of samples in the current 

research, the color of magnesium oxide and zinc oxide powders  of the 

compound (MgxZn1-xO) formed is pure white and after filtration, drying and 

final sintering the samples were characterized using infrared 

spectrophotometer. The results showed appear of many sharp peaks at the 

frequencies of the waveform confined between (400-600 cm-1), which are 

due to the vibration of the stretching (Stretching Bonds) of the Mg-O and Zn-

O bonds. And Mg-Zn-O, and another set of frequencies at the wavelengths 

between (1400-1500 cm-1) (418.56cm-1) , (644.22 cm -1), which is due to the 

metal carbonyl group absorbed at the surface of the powder grains and the 

stretching vibration pattern of the Mg(OH)2 and Zn(OH)2 bonds, as well as 

the absorption bands at the setting frequencies The wavelength trapped 

between (3440-3450)cm-1, which belongs to the hydroxyl group -OH, 

resulting from the moisture present at the surface of the grains. 

 الخالصة:

( حضر باستخدام طريقة  =0x ,0.2 ,0.4 ,0.6 ,0.8 ,1حيث )  )Ox-1ZnxMg(مسحوق المركب 

باستخدام نترات المغنيسيوم المائية  C ( (600̊ الترسيب الكيميائي المشترك عند درجة حرارة تلبيد  

(O2H.62)3Mg(NO( ونترات الزنك المائية )O2H.62)3Zn(NO إذ استخدمت الطريقة المولية )

في تحضير نسب العينات في البحث الحالي  ، لون مساحيق اوكسيد المغنيسيوم وأوكسيد الزنك 

المتكونة هو ابيض ناصع  وبعد الترشيح والتجفيف والتلبيد النهائي  )Ox-1ZnxMg(والمركب 
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ظهور العديد من القمم الحادة شخصت العينات باستخدام طيف األشعة تحت الحمراء إذ أظهرت النتائج 

( والتي تعود إلى اهتزاز المط  cm 600 – 400-1عند ترددات اإلعداد الموجية المحصورة بين  ) 

(Stretching Bonds  ألواصر )Mg-O  وZn-O  وMg-Zn-O ومجموعة اخرى من الترددات ،

cm 1500 -1400 (     )1-cm418.56  ( ، ) 644.22-1عند االعداد الموجية المحصورة بين )
1-cm  ونمط  ]63[( ، والتي تعود إلى مجموعة كاربونيل الفلز الممتص عند السطح لحبيبات المسحوق

، فضال عن حزم االمتصاص عند ترددات   2Zn(OH)واآلصرة  2Mg(OH) اهتزاز المط لآلصرة 

 OH-كسيل  ( والتي تعود الى مجموعة الهيدرو3450 -3440االعداد الموجية المحصورة بين ) 

 والناتجة من الرطوبة الموجودة عند سطح الحبيبات.

Sessions 3 

Supervisors Students Projects Title Time 
 دراسة تطبيقية حول جهاز المفراس الحلزوني سجى صالح مهدي م. م. زينب سعد مهدي

 

Zainab saad 

mahdi 

Saja Saleh 

Mahdi 
An applied study of the helical caliper 

Abstract: 

The research aims to shed light on the medical aspect of the spiral scanner, 

which is the basis of its x-ray work. In the introduction, we touched on the 

basic concepts of the scroll machine and x-rays, which are the basis of the 

device’s work. The first chapter is the theoretical part of the research, where 

we touched on the scroll machine in terms of its history, generations, image 

accuracy and risks, as well as x-rays in terms of production, uses and danger. 

As for the third chapter, it is the practical part. Samples were taken for 

patients whose condition was diagnosed by the spiral scanner in (Baquba 

Teaching Hospital), and some cases are accompanied by a medical report by 

the specialized doctor. 

 الخالصة:

الضوء على الجانب الطبي لجهاز المفراس الحلزوني الذي أساس عمله  يهدف البحث إلى تسليط

األشعة  السينية وسيتم دراسة المفراس نظريا واخذ بعض العينات لبعض الحاالت  المرضية 

تطرقنا في المقدمة إلى المفاهيم األساسية لجهاز المفراس الحلزوني  . المشخصة بواسطة الجهاز

اس عمل الجهاز أما الفصل األول فهو الجزء النظري من البحث حيث واألشعة السينية التي هي أس

تطرقنا إلى جهاز المفراس الحلزوني من حيث تاريخه وأجياله ودقة الصورة والمخاطر وكذلك األشعة  

السينية من حيث  اإلنتاج واالستخدامات والخطورة أما الفصل الثالث فهو الجزء العملي فتم اخذ عينات 

يص حالتهم المرضية بواسطة جهاز المفراس الحلزوني في )مستشفى بعقوبة لمرضى تم تشخ

 ص.بتقرير طبي من قبل الطبيب المخت وبعض الحاالت مرفقة ) التعليمي
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Department Geology 

Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 

 ا.د. منذر علي طه

 احمد فهمي كامل

 ياسينالمأمون احمد 

 حنان بشير نجم

تحليل االجهاد من الفواصل المترافقة )المتداخلة( في 

 منطقة شقالوة, شمال شرق العراق

 

Prof. Dr. Munther 

Ali Taha 

Ahmed Fahmi Kamil 

Almamoon Ahmed 

Yaseen 

Hanan Basheer 

Najem 

Stress analysis from conjugate joints 

in Shaqlawa Area, NE Iraq 

Abstract: 

It has been studied Fatha and Pila Spi Formation in north part of Iraq at 

coordinates 44 21' 04" N 36 25' 50" E that consists of limestone and sandstone, 

has been studied from structural and tectonic. Study area is located between 

Safin Mountain and Sork Mountain, lies within the Unstable Zone - High 

Folded Zone  .The exposed rocks of the studied area range in age from the 

Eocene to the Miocene, which includes formations Fatha and Pila Spi . The 

studied features such as major and minor faults, joints and stylolites, measured 

and described at five 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 two phases of stress, the first was NW-SE and the 

second was N NE-  SW then NW-SE again, σ1 trend for first phase was 035 for 

the second phase was 05. 

The joints that have been measured in the area are of (BC) joint which are 

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

acute angle about a which were related to the second phase. Faults were 

identified and analyzed in the study area by using a stratigraphic separation, 

slickenside, steps of mineral crystallization as criteria for fault reactivation and 

their locations according to the folded layers of the anticline that is showing two 

phases of tectonism . 

Where it shows an increase in the station pressure compatibility towards the 

newer formations and decreasing towards the oldest formations in the study 

area. 

 الخالصة:

 N 36 "04 '21 44تمت دراسة تكوين الفتحة وبيال سبي في الجزء الشمالي من العراق عند إحداثيات 

25' 50" E   .المكون من الحجر الجيري والحجر الرملي ، وقد تم دراسته من الناحية الهيكلية والتكتونية 

تقرة ) المنطقة عالية تقع منطقة الدراسة بين جبل سافين وجبل سورك ، وتقع داخل المنطقة غير المس

الطيات ( ، وتتراوح الصخور المكشوفة للمنطقة المدروسة في العمر من العصر األيوسيني إلى العصر 

 الميوسيني ، والتي تشمل تكوينات الفتحة وبيال سبي. 

تم قياس السمات المدروسة مثل الفوالق الرئيسية والثانوية والفواصل والستايواليت ووصفها في خمس 

في كل محطة ومن ثم إيجاد الضغوط الرئيسية التي أثرت على  σ3 و  σ2و σ1ت للعثور على محطا

 منطقة الدراسة.

-NWثم  N NE-SWوالثانية كانت  NW-SEتأثرت المنطقة بمرحلتين من اإلجهاد ، األولى كانت 

SE  مرة أخرى ، وكان اتجاهσ1  05للمرحلة الثانية كان  035للمرحلة األولى. 
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ـ BCالتي تم قياسها في المنطقة هي من الفواصل )الفواصل  الذي شكل الطية ، والفواصل  σ1( الموازي ل

والتي كانت مرتبطة بالطور الثاني. تم  a( بزاوية حادة حول hkoالمترافقة ) المتداخلة (  من النوع )

، خطوات  slickensideالتعرف على الفوالق وتحليلها في منطقة الدراسة باستخدام الفصل الطبقي ، 

التبلور المعدني كمعايير إلعادة تنشيط الخطأ ومواقعها وفقًا للطبقات المطوية للخط المضاد الذي يظهر 

 مرحلتين من التكتونية.

حيث يظهر زيادة في توافق ضغط المحطة تجاه التكوينات األحدث وتناقصه نحو أقدم التشكيالت في 

 منطقة الدراسة.

Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

 ا.م.د. عاصم احمد حسن
 عبد هللا مقداد غضبان

 عبد عطا عبد

حساب الوحدة الوزنية للتربة في موقع الحرم 

 الجامعي في جامعة يالى

 

Dr. Asem Ahmed 

Hassan 

Abdulla Muqdad 

Ghadban 

Abed Atta Abed 

Determination of Soil Unit Weight at 

the Campus Site of University of 

Diyala 

Abstract:  

Determination of soil unit weight is essential to assess its suitability for various 

civil engineering works such as urban buildings, roads and dams. In this study, 

soil unit weight distribution at the campus site of University of Diyala was 

determined using the standard core cutter method. Fifteen soil samples were 

collected along three profiles. Each profile is consisted of five samples with a 

distance of 50 m between each two samples. Soil water content, total unit weight 

and dry unit weight curves were plotted along these profiles and contour maps 

were achieved to determine the lateral variations of these properties. The results 

showed that the values of the soil total unit weight varied from 11.564 to 19,502 

kN/m3 with an average of 16.888 kN/m3. The values of the dry unit weight 

ranged from 7.122 to 17.360 kN/m3 with an average of 12,903 kN/m3. The 

values of the water content varied From 8.6 to 19.1% with an average of 

13.78%. The variation in soil unit weight across the studied area can be 

attributed to local variation in soil properties such as grain size, moisture content 

and local compaction differences. 

 الخالصة:

يعتبر تحديد الوحدة الوزنية للتربة امرا اساسيا لتقييم مدى مالئمتها لمختلف اعمال الهندسة المدنية مثل 

المباني الحضرية والطرق والسدود. في هذه الدراسة ، تم حساب الوحدة الوزنية للتربة في موقع الحرم 

مع خمسة عشر عينة من التربة الجامعي لجامعة ديالى باستخدام طريقة اسطوانة القطع القياسية. تم ج

متًرا بين كل عينة واخرى. تم  50على امتداد ثالثة مسارات. يتكون كل مسار من خمس عينات بمسافة 

رسم منحنيات المحتوى المائي للتربة و الوحدة الوزنية الكلية والوحدة الوزنية الجافة على طول هذه 

ن الجانبي لهذه الخصائص. أظهرت النتائج أن قيم المسارات، ورسم الخرائط الكنتورية لتحديد التباي

 16.88وبمتوسط  3كيلو نيوتن / متر 19.50إلى  11.56الوحدة الوزنية الكلية في الموقع تتفاوت من 

 3كيلونيوتن / متر 17.36إلى  7.122وتراوحت قيم الوحدة  الوزنية الجافة من  3كيلونيوتن / متر

٪ بمتوسط 19.1إلى  8.6تفاوتت قيم المحتوى المائي من كما 3كيلونيوتن / متر 12.90بمتوسط 
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٪. .يمكن أن يعزى التباين في الوحدة الوزنية للتربة عبر المنطقة المدروسة إلى التباين المحلي 13.78

 في خصائص التربة مثل حجم الحبيبات ومحتوى الرطوبة وتباين خصائص الدمك فيها.

Sessions 3 

Supervisors Students Projects Title Time 

 م. مؤيد طاهر احمد
 وليد داود سلمان

 مريم رشيد حميد
 هيدروكيميائية المياه الجوفية آلبار ناحية مندلي

 

Muaiad Tahir 

Ahmed 

Waleed Dawood 

Salman 

Mariam Rasheed 

Hameed 

Groundwater Hydrochemistry of 

selected water wells of Mandali 

township 

Abstract: 

10 analyses has been taken regarding samples of water from drilled wells 

located in (Mandali township )from (Directorate of Water Resources)،the 

hydrochemical tests that has been performed on water samples has shown that 

underground water of the studied  area is in fact neutral with slight basal 

preference, also it has shown a general increase in Hard water values, also the 

main  ions concentrations and  the salinity of water in the studied area was in 

match with normal values of concentrations that are usually found in other 

underground water sites, in addition to that it has been shown cleary to contain 

sodium ions making the water named after it  ،furthermore the samples was 

shown to have high concentrations of chlorides, suggesting that the chemical 

type of the water is most likely a type of Sodium chlorides (Na- chloride). The 

study has show that the reason in the increased concentration of Sulfates and 

chloride is due to the presence of evaporative salts such as gypsum and Halite, 

which are considered the main source of the mentioned ions in the underground 

water. In conclusion it has been shown that the underground water in the studied 

area is  not potable, but it can be used for animals and crop irrigation for the 

most part and also it has been shown that it can be used for construction 

purposes 

 الخالصة:

( تحاليل لعينات مياه آبار محفورة في ناحية مندلي من مديرية الموارد المائية )فرع ديالى( ، 10تم اخذ )

الفحوصات الهيدروكيميائية  التي أجريت على النماذج المائية  أظهرت ان المياه الجوفية لمنطقة الدراسة 

متعادلة وتميل للقاعدية ، وتميزت كذلك بارتفاع قيم العسرة للمياه وان تركيز األيونات الرئيسية والملوحة 

ياه الجوفية وبينت احتوائها على ايون بصورة عامة لمنطقة الدراسة كانت مطابقة للتراكيز المعتادة للم

الصوديوم بشكل واضح جعله يأخذ الصدارة في تسمية المياه كذلك احتوائها على تراكيز عالية أليون 

-Naالكلوريدات ، وقد  وجد ان النوع الكيميائي للمياه كان على االغلب من نوع كلوريدات الصوديوم)

Chloride.) 

لزيادة لتركيز ايونات الكبريتات والكلوريد يمكن ان يعزى الى وجود أوضحت الدراسة ان السبب في ا 

امالح المتبخرات مثل الجبس والهااليت حيث تعتبر المصدر الرئيس  لتلك االيونات في المياه الجوفية، 

باإلضافة إلى ذلك فقد تبين ان المياه الجوفية لمنطقة الدراسة غير صالحة للشرب من قبل االنسان في 
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كن استخدامها للحيوانات وري اغلب المحاصيل الزراعية باإلضافة إلى ذلك تبين ان اغلبها  حين يم

 صالحة ألغراض البناء.

 
Department of Biotechnology 

Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assist Prof. Dr. 

Anaam Fuad 

Hussain 

Ibrahim 

Abdullah Attia 

Baker Ahmed 

Rahem 

Karrar Ali 

Hussain 

A Comparative Study of Penicillium 

italicum Filtrates Isolated from Rotted 

Orange 

 

أ. م. د. أنعام فؤاد 

 حسين

 ابراهيم عبد هللا عطية

 بكر احمد رحيم

 كرار علي حسين

دراسة مقارنة لرواشح فطر البنيسيليوم المعزول من 

 المتعفنالبرتقال 

Abstract: 

Saprophytic species of Penicillium are among the best-known representatives 

of the Eurotiales and live mainly on organic biodegradable substances. The 

current study included preparation of Penicillium italicum filtrates which is 

the plant saprophyte that common in post-harvest disease commonly 

associated with citrus fruits. The objectives of our study were determination 

of the active medium for growing and production of P. italicum metabolites. 

Results revealed that the biomass of the mold growth was more weight in 

solid state fermentation than in liquid fermentation. The crude extract of two 

replicates of P. italicum YES and CZ medium culture for the selective isolate 

active were 0.063 and 0.042 mg respectively. The crude extract of rotted 

orange with P. italicum was 0.11 mg.  

 الخالصة:

وتعيش أساسا   Eurotialesتعد األنواع الرمية لفطر البنيسيليوم من بين أشهر األنواع الممثلة لرتبة 

على المواد العضوية القابلة للتحلل الحيوي. تضمنت الدراسة الحالية تحضير راشح الفطر 

Penicillium italicum    وهي رميات نباتية شائعة في أمراض النبات ما بعد الحصاد والمرتبطة

عادة بثمار الحمضيات. كانت أهداف الدراسة تحديد الوسط الزرعي الفعال لنمو وإنتاج مواد األيض 

ت الحالة الصلبة من الفطر. كشفت النتائج أن الكتلة الحيوية لنمو العفن كانت أكثر وزناً في حالة تخمرا

 CZو   YESمنها في تخمرات الحالة السائلة. وكان المستخلص الخام الناتج من الوسط الزرعي 

لخام   P. italicumملليغرام على التوالي. بلغ وزن المستخلص الخام من الفطر  0.042و  0.063

 ملليغرام. 0.11المائل هو  .P من البرتقال المتعفن مع
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Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

Assist Prof. Dr. 

Alyaa Maan 

Andelhameed 

Safa Adnan 

Nabaa Adeeb 

Nargis Amer 

Detection of the Presence of Microglubulin 

B2 Genes by PCR Technique in Women 

Suffering from Reproductive Disorders in 

Diyala Province 

 

م. د. علياء معن عبد  أ.

 الحميد

 صفا عدنان

 نبأ أديب

 نرجس عامر

مايكروكلوبيلين لدى النساء اللواتي  B2التحري عن جين 

 يعانين من العقم في محافظه ديالى

Abstract: 

Infertility is the inability to have children after two years of a normal sexual 

life without the use of any contraceptive method for both spouses.  Female 

infertility is a disorder that occurs in women for many known or unknown 

reasons. The present study was taken up to find out Beta 2 Microglobulin 

(b2M) gene variants and their association with infertility.   Furthermore, it 

showed the differences in some variables such as age, WBC, Hb, duration of 

infertility, and duration of period between the two groups. Fortyfive 

participants were selected for this study, 25 for were identified as infertile 

women and the rest were considered control. Blood samples were collected 

from the participants and WBC and Hb were measured. DNA was extracted 

from the plasma and   PCR was performed to amplify B2M gene, then an 

electrophoresis was performed to detect the DNA bunds using the specific 

primers. Gel electrophoresis was used to confirm the PCR  results. 

The results of the research showed that there was no significant difference 

between the B2M gene presence between the controls and infertile women.  

Similarly, there was no significant differences in the duration of period, the 

number of WBC, Hb values. However, it was a significant difference 

between the infertile women according to their ages and the number of 

infertile women with age 36 -40 were significantly higher (44%) than the 

rest. Whereas as the control did not show difference in the number according 

to the age group. 

 الخالصة:

وسيلة لمنع العقم هو عدم القدرة على اإلنجاب بعد عامين من الحياة الجنسية الطبيعية دون استخدام أي 

الحمل لكال الزوجين. العقم عند النساء هو اضطراب يحدث عند النساء ألسباب عديدة معروفة أو غير 

 Beta 2 Microglobulin (b2M) معروفة. تم إجراء هذه الدراسة لمعرفة المتغيرات الجينية

منهم على أنهم نساء  25وارتباطها بالعقم. تم اختيار خمسة وأربعين مشارًكا لهذه الدراسة ، وتم تحديد 

 WBC مصابات بالعقم واعتبر الباقي مجموعة سيطرة. تم جمع عينات الدم من المشاركين وقياس

، ومدة العقم ، فترة العقم فروق  Hb ، و WBC ، أظهرت   بعض المتغيرات مثل العمر ، وHb و

البالزما وتم إجراء تفاعل تم استخالص الحمض النووي من  معنوية بين مجموعة الدراسة والكنترول.

، ثم تم إجراء ترحيل كهربائي للكشف عن حزم الحمض  B2M البوليميراز المتسلسل لتضخيم جين

النووي باستخدام البادئات المحددة. تم استخدام الهالم الكهربائي لتأكيد نتائج تفاعل البوليميراز 

بين  B2M ائية بين وجود جينأظهرت نتائج البحث عدم وجود فروق ذات داللة إحص .المتسلسل

الكونترول  والنساء المصابات بالعقم. وبالمثل ، لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدة العقم 
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. مع ذلك ، كان هناك فرق كبير في اعداد   النساء المصابات بالعقم وفقًا Hb  ،و  WBC ، وقيم

عاًما أعلى  40و  36تتراوح أعمارهن بين  ألعمارهن ، وكان عدد النساء المصابات بالعقم الالئي

 ( من البقية. %44بكثير )

 

 

  ً  :مسائية: الدراسة الثانيا

 
Department Biology 

Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 

 مريم حكمت عبد م. م.

 اللطيف

 رغد مصطفى عبدهللا

 عائشة كمال هادي

 حنان عبدالجبار محمد

 حسن فالححسام 

 يوسف قاسم جواد

 محمد كريم منشد

على المرضى  (TNF-α)ثير عامل التنخر الورمي أت

 المصابين بفايروس كورونا

 

 

Maryam Hekmat 

Abdulateef 

Raghad Mustafa 

Abdullah 

Aisha Kamal 

Hadi 

Hanan 

Abdelgabar 

Mohammed 

Hussam Hassan 

Falleh 

Yosef  Qassim 

Jawad 

Mohammad 
Kareem munshid 

 

The effect of tumor necrosis factor (TNF-α) 

on patients infected with corona virus 

Abstract: 

A retrospective study was conducted to assess the levels of Tumor Necrosis 

Factor alpha (TNF-α) in patients with Covid-19. This study included 94 

blood samples that were collected from patients in the DR. SAAD AL 

WITRY Hospital for neurosciences in Baghdad Governorate during the 

period from December 2020 to February 2021 which include 32 blood 

sample from males, 32 blood sample from females and 30 blood sample were 

consider as control group. The results of our study showed that patients with 

Covid-19 have an elevating levels of TNF-α with significant difference 

0.005. The biochemical results of our study showed an elevating in some 

biochemical markers such as urea and sugar with a significant difference 

0.001, while it showed no significant difference in the case of creatinine. The 

complete blood count and erythrocyte sedimentation rate (ESR) results of our 

study showed an elevating in White blood cells and ESR with significant 
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difference 0.001, while it showed no significant difference in the case of 

Hemoglobin and platelets. 

 الخالصة:

اجريت الدراسة لتقييم مستويات عامل التنخر الورمي نوع الفا في المرضى المصابين بالفايروس 

عينة دم جمعت من المرضى في مستشفى سعد الوتري للعلوم  94. تضمن هذه الدراسة 19التاجي 

عينة دم من  32تضمنت العينات ، 2021الى فبراير  2020العصبية في بغداد للفترة من ديسمبر 

عينة دم اعتبرت مجموعة سيطرة. اظهرت نتائج الدراسة ان  30عينة دم من االناث و  32الذكور و 

لديهم ارتفاع في مستويات عامل التنخر الورمي الفا بفرق  19المرضى المصابين بالفايروس التاجي 

ارتفاع في بعض الدالالت الكيموحيوية  . النتائج الكيموحيوية لهذه الدراسة اضهرت 0.005معنوي 

، بينما لم يوجد فرق معنوي بالنسبة للكرياتينين. النتائج  0.001مثل اليوريا والسكر بفرق معنوي 

لتعداد الدم الكامل و معدل ترسيب كريات الدم الحمر اضهرت ارتفاعا في عدد كريات الدم البيض و 

، بينما لم تظهر فرقا معنويا في حالة 0.001معدل ترسيب كريات الدم الحمر بفرق معنوي 

 الهيموغلوبين والصفائح الدموية.

Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

د. فاطمة كاظم  م.

 ابراهيم

 احمد داود سلمان

 احمد فالح سلمان

 براق عامر زهير

 زمن ماجد عادل

 ساهرة مهدي جعفر

 عبدالحميد كاظم خلف

المعادن و العظام و هرمون جار الدرقي لدى  ضطراباتا

 ل الكلويمرضى الغسي

 

Dr. Fatima 

Kazem Ibrahim 

Ahmed Daoud 

Salman 

Ahmed Faleh 

Salman 

Buraq Amer 

Zuhair 

Zman Majed 

Adel 

Sahera Mahdi 

Jaafar 

Abdul Hamid 

Kazem Khalaf 

Parathyroid hormone mineral and bone 

disorder in patient with hemodialysis 

Abstract: 

Chronic renal failure is a widespread problem in the world, and it is defined 

by the abnormal function of the kidneys that lasts for several months, which 

may lead to many complications for the patient and complications in all 

body systems, including the bones. 

The aim of the study:- The current study aimed to study the effect of kidney 

failure on bone condition and assess the bone condition of patients with renal 

failure in the early stages of the disease who are not subject to hemodialysis 

by assessing the level of (parathyroid hormone, vitamin D, calcium, 

phosphorous.) 



 2021-2020 سنة الدراسيةلل المرحلة الرابعة تخرجلمناقشة بحوث  ثامنال السنوي المؤتمر الطالبي|      جامعة ديالى -كلية العلوم 

www.sciences.uodiyala.edu.iq    22 

Persons and Methods: - 40 blood samples were collected from Al-Shams 

Medical Laboratories for the period from January 1 to February 28, 2012 

divided into two groups, the first group included 20 healthy people, and the 

second group included 20 patients with kidney failure in In the early stages 

of the disease not subject to treatment by hemodialysis or peritoneal dialysis, 

the level of (urea, creatinine, parathyroid hormone, vitamin D, calcium، 

and phosphorous) for patients with renal failure and healthy people 

Results: - The results of the statistical analysis showed a significant increase 

in the levels of urea, creatine, parathyroid hormone and phosphorous in the 

group of patients with renal failure when compared with the healthy ones, 

while the results of the statistical analysis showed a significant decrease in 

the levels of vitamin D and calcium among the group of patients with renal 

failure when compared to the healthy ones. 

Conclusions: - The risk of developing bone diseases and fragility increases 

in patients with chronic renal failure as a result of increased phosphorous and 

low vitamin D and calcium in the blood, which leads to increased production 

of parathyroid hormone in response. 

For low calcium in the blood, as it works to release calcium stored in the bone 

to maintain its balance in the blood. Kidney failure patients are more likely 

to suffer from bone diseases and osteoporosis as a result of the accumulation 

of phosphate salts in the tissues due to poor kidney function. 

Recommendations: - Conducting several histological studies to assess the 

levels of phosphate salts in patients with chronic renal failure. Monitor 

parathyroid hormone levels periodically for patients with renal failure 

 الخالصة:

الكلوي المزمن مشكلة واسعة االنتشار في العالم ، و يعرف من خالل الوظيفة غير الطبيعية يعد الفشل 

للكلية التي تستمر لعدة اشهر و التي ربما تؤدي الى حدوث مضاعفات عديدة للمريض ومضاعفات 

 في جميع اجهزة الجسم ومنها العظام .

ير الفشل الكلوي على حالة العظام وتقييم هدفت الدراسة الحالية الى دراسة تاث -الهدف من الدراسة :

حالة العظام لدى مرضى الفشل الكلوي في المراحل االولى من المرض والغير خاضعين للعالج 

 ، الكالسيوم، الفسفروز(.Dبالغسل الدموي من خالل تقييم مستوى ) الهرمون الجار الدرقي، فيتامين 

 1م من مختبرات الشمس الطبية للفترة من عينة د 40تم جمع عينات  -االشخاص وطرق العمل :

شخص من  20قسمت الى مجموعتين شملت المجموعة االولى  2012شباط  28كانون الثاني لغاية 

من المريض الذين يعانون من فشل في وظائف الكلى في  20االصحاء، اما المجموعة الثانية فشملت 

الدموي او البريتوني، تم قياس مستوى  المراحل االولى من المرض الغير خاضعين للعالج بالغسل

 ، الكالسيوم،Dكل من )اليوريا، والكرياتينين، الهرمون الجار الدرقي، فيتامين 

 والفسفروز( لمرضى الفشل الكلوي واالصحاء
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بينت نتائج التحليل االحصائي وجود ارتفاع معنوي في مستويات اليوريا والكرياتيتن  -النتائج :

قي والفسفوروز لدى مجموعة مرضى الفشل الكلوي عند مقارنتها باالصحاء والهرمون الجار الدر

والكالسيوم لدى  Dبينما بينت نتائج التحليل االحصائي وجود انخفاض معنوي في مستو فيتامين 

 مجموعة مرضى الفشل الكلوي عند مقارنتها باالصحاء

المرضى الذين يعانون من الفشل  يزداد خطر االصابة بامراض العظام وهشاشتها عند -االستنتاجات: 

و الكالسيوم في الدم مما يؤدي الى زيادة  Dالكلوي المزمن نتيجة لزيادة الفسفور وانخفاض فيتامين 

النخفاض الكالسيوم في الدم حيث يعمل على تحرير الكالسيوم  انتاج الهرمون الجار الدرقي كرد فعل

ان مرضى الفشل الكلوي هم اكثر عرضة لالصابة المخزون في العظم للحفاظ على توازنه في الدم. 

 بامراض العظام وهشاشه العظام نتيجة تراكم امالح الفوسفات في االنسجة بسبب ضعف وظيفة الكلى.

القيام بالعديد من الدراسات النسجية لتقييم مستويات امالح الفوسفات لدى المرضى الذين -التوصيات : 

راقبة مستويات الهرمون الجار الدرقي بشكل دوري لمرضى يعانون من الفشل الكلوي المزمن. م

 ويالفشل الكل

Sessions 3 

Supervisors Students Projects Title Time 

 م.م. شهد سعد علوان

 دينا ثائر رشيد

 شهد مثنى شاكر

 محمد علي كنعان

 محمد زكي خلف

 حيدر عزيز سلمان

على البكتريا  تأثير الغرغرة بالمحتويات المائية لنبات الحسك

 الموجودة بالفم للمصابين بالتهاب اللثة

 

Shahad Saad 

Alwan 

Dina Thaer 

Rashid 

Shahd 

Muthanna 

Shaker 

Muhammad Ali 

Kanaan 

Mohamed Zaki 

Khalaf 

Haider Aziz 

Salman 

The effect of gargling with the water 

contents of thistle plant on the bacteria in 

the mouth of people with gingivitis 

Abstract: 

The study was conducted to find out the effect of the hot aqueous extract of 

Hasak plant on Staphylococcus aureus isolated from gingivitis patients 

compared with the effect of some antibiotics on them. (50) samples were 

collected from patients suffering from gingivitis from the Specialized Dental 

Center in Diyala Governorate. Cultivation characteristics, microscopic 

examination, growth on differential media and standard biochemical tests, 

the disc diffusion method was used to test the drug sensitivity assay. 

 الخالصة:

ورات العنقودية الذهبية اجريت الدراسة لمعرفة تأثير المستخلص المائي الحار لنبات الحسك على المك

( عينة 50المعزولة من مرضى التهاب اللثة مقارنة مع تأثير بعض المضادات الحيوية عليها، جمع )

من المرضى الذين يعانون من التهاب اللثة من المركز التخصصي لالسنان في محافظة ديالى اعتمد 
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والنمو على االوساط التفريقية تشخيص البكتريا المدروسة على الصفات الزرعية والفحص المجهري 

الختبار فحص الحساسية  واالختبارات الكيموحيوية القياسية، استخدمت طريقة االنتشار باالقراص

 الدوائية.

 
Department of Chemistry 

Sessions 1 

Supervisors Students Projects Title Time 

 نبأ هيثم أحمد .د م.

 

 اسراء نبهان حمادي

 الرحمن عليعفاف عبد 

 عبد السالم جابر حنظل

 ربيع رائد ربيع

 زينة ثامر غالم

 

دراسة بعض المؤشرات البايوكيميائية لالشخاص المصابين 

 بحصى الكلية في محافظة ديالى

 

 

Lecturer Dr. 

Nabaa Haitham 

Ahmed 

Israa nabhan 

hammadi 

Afaf Abdul 

Rahman Ali 

Abd- Alsalam 

Jaber Khadir 

Rabeea Raeed  

Rabeea 

Zena Thamer 

Ghulam 

Biochemical Study For Crystalluria 

Patients in Diyala Governorate 

Abstract: 

Objectives: To Study some biochemical variables in people with Kidney 

stone  

Methods: Fourty  three Situation  , 29 of them were male and 14 were female 

throughout of the study for the period from January to March 2021 in 

Department in Baqubaa teaching Hospital . The medical history was taken . 

The age of there situation ranged from ( 3  to73 ) years . In this study both 

were measured on stone (Calcium, magnesium and phosphorus ) and in blood 

(Uric acid , Albumine ,creatinine , oxalate and Phosphate    )  

Results: The results of mean anthropometric are indices in sera of all studied 

groups . These studied include 29( 67.4%) males and 14(32.6%) female . 

Those patients were between (3-73 years ).They divided in to three groups . 

The first group of peoples were with age ( 3-17 years ) . While the second 

groups were for adult with age between (18-50 years ) and third groups for 

old with age between (51-73 years  .)  

Calcium oxalate is the most common crystalline components of renal stone 

in the current study the results showed a higher average of calcium in female 

when compared with male patients  .  
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For magnesium , the quantitative was more sensitive with results .while 

inorganic phosphate quantitative methods were given 100% positive with 

disparate concentration  .  

When serum phosphate level with significance difference (P<0.05) there is a 

stimulation of the 1- alpha hydroxylase serum enzyme in the kidneys  .  

In this study a significant difference was found (P>0.001) between serum uric 

acid level in patients of urinary stone with control group. 

Oxalate is an end products  of metabolism and the majority of urinary oxalate 

is derived from endogens metabolism with a significant difference  

Hypo albuminemia is a powerful predictor of mortality in patients with 

kidney failure with significant difference    

Creatinine is a breakdown product of creatine phosphate in muscle with 

significant difference 

 الخالصة:

 : هو لدراسة بعض المتغيرات المرتبطة بالكلية الهدف 

في  2021اناث تم الدراسة للفترة من كانون الثاني الى اذار  14ذكور  29حالة منها 43 الطريقة :

سنة في   73الى   3مستشفى بعقوبة التعليمي تم اخذ التاريخ المرضي لالشخاص باعمار تتراوح من 

بالنسبة للحصى اماعينة الدم تم قياس حامض اليوريك  Pو   Mg و   Caهذه الدراسة تم قياس 

 وااللبومين والكرياتنين واالوكزاالت والفوسفات 

( ٪32.6اناث )  14( و ٪64.4ذكور ) 29: نتائج القيسات المؤشرة لعينات الدراسة شملت  النتائج

 م تقسيمهم الى ثالث مجاميع سنة ( ت 73-3تتراوح اعمارهم بين )

سنة ( بينما المجموعة الثانية كانت للبالغين تتراوح  17-3المجموعة االولى تتراوح اعمارهم )

 73 – 51سنة( اما  المجوعة الثالثة كانت لكبار السن تتراوح اعمارهم بين )  50-18اعمارهم بين )

 سنة( 

لقد ظهور ان الكالسيوم الموجود بهيئة اوكزاالت  الكالسيوم من المركبات الشائعة لحصى الكلية في 

 هذه الدراسة وكانت النسبة عالية لدى النساء مقارنة بالذكور 

المغنيسيوم كان من المركبات الشائعة واالكثر حساسية في قياس النتائج اما الفسفور الالعضوي كان 

النزيم موجود الكلية كان هذا في   α- 1- Hydroxyl( وهذا يحفز P>0.001ي )متواجد بفرق معنو

 عينات الحصى لالشخاص المصابين بحصى الكلية 

 ( بين عينات حامض اليوريك مقارنة بمجموعة السيطرة P>0.001اما عينات الدم فقد لوحظ فرق )

لمؤشرات لوجود حصوات ان انخفاض االلبومين لدى االشخاص المصابين بحصى الكلية هو من ا

الكلية اما االوكزاالت هو من النواتج والمركبات النهائية المتواجده باالدرار وايضا الكرياتنين الناتج 

 من تحطم  فوسفات الكرياتين هي من مؤشرات ظهورها لدى االشخاص المصابين بحصى الكلية 
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Sessions 2 

Supervisors Students Projects Title Time 

 م. م انفال سالم علي

 زهراء عجيل احمد

 يفةلاثير عباس خ

 سارة فيض هللا

 فاطمة نعمان جابر

 رافد احمد عبد

استرداد العناصر الثقيلة من المخلفات المائية لمحاليل الطالء 

بواسطة ليكاندات عضوية ودراسة الفعالية البيولوجية 

 للمعقدات الناتجة

 

Assistant 

Lecturer Anfal 

Salam Ali 

 

Zahraa Ajeel 

Ahmed 

Atheer Abbas 

Khaifa 

Sarah Faydallah 

Fatima Numan 

Jaber 

Rafid Ahmed 

Abd 

Recovery of heavy metals from aqueous 

residues of paint solutions by organic 

ligands and a study of the biological activity 

of the resulting complexes 

Abstract: 

The research included the use of (ortho - phenylene di amine) as a bi 

dentate ligand to prepare three complexes through the adsorption treatment 

of heavy elements in their solutions [Hg (C6H8N2) 3], [Zn (C6H8N2) 3], [Cd 

(C6H8N2) 3] where this ligand worked as a chemical adsorbate to complexing 

with heavy metals in solutions of chemical coating to produce octahedral 

complexes ratio of association as (3:1) has reduced the adsorption efficiency 

between (78-90%) and this was proved by the highly effective flame atomic 

absorption (AAS) . 

The second step involved the use of ortho-phenylene diamine after its 

reaction with salicylaldehyde and the preparation of a Schiff base compound, 

where a tetra dentate ligand was obtained instead of a two-tooth and the 

complexes [Zn(C20H16N2O2)Cl] [Hg(C20H16N2O2)Cl], [Cd(C20H16N2O2)] 

were prepared. Cl, where its adsorption efficiency ranged between 98-92%, 

and this is considered an excellent chemical adsorption process to recover the 

three heavy elements that were used in the research  its adsorption efficiency 

is higher than the first three complexes because the efficiency and stability 

of the complexes formed by the tetra dentate ligand is higher than the bi 

dentate. 

The research also included an applied study of the resulting complexes by 

measuring the biological activity of the used ligands and all the complexes 

prepared with different concentrations (0.1-0.01 M) against four types of 

bacteria (K.ph, E-Coli, St.aureus, Sta.epi), Where the first ligand (ortho-

phenylene diamine) did not show biological activity against these four types, 

while the complexes prepared in the above two steps were all effective, and 
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the inhibition diameter was between (0.5-2.5cm) and thus the harmful effects 

of heavy metals resulting from paint solutions were eliminated and converted 

into a form complex useful (biologically active) 

 الخالصة:

كليكاند ثنائي السن لتحضير  (ortho – phenylene di amine)تضمن البحث استخدام مادة          

2N8H6[Hg(C(3 ,[ثالث معقدات من خالل اجراء االمتزاز الكيميائي  للعناصر الثقيلة في محاليلها 

]3)2N8H6],  [Cd(C3)2N8H6[Zn(C  حيث عمل هذا الليكاند كمادة مازة كيميائية للتناسق مع

قدات ثمانية السطوح بنسبة اتحاد العناصر الثقيلة الموجودة في محاليل مخلفات الطالء لتحضير مع

( و اثبت ذلك من خالل اجراء فحوصات طيف %90-78وقد تراوحت كفاءة االمتزاز بين ) 3:1))

 ortho – phenylene .الخطوة الثانية تضمنت استخدام مادة  (AAS)االمتصاص الذري اللهبي 

di amine  بعد تفاعلها مع السالسالديهايد وتحضير قاعدة شف حيث تم الحصول على ليكاند رباعي

Cl2O2N16H20Zn(C[ )Cl], 2O2N16H20[Hg(C([السن بدال من ثنائي السن وُحضر المعقدات 

)Cl 2O2N16H20Cd(C[ وتعتبر هذه عملية امتزاز  %98-92،حيث تراوحت كفاءة امتزازها بين

داد العناصر الثقيلة الثالث التي تم استخدامها في البحث ، و كانت كفاءة امتزازها كيميائي ممتازة الستر

اعلى من المعقدات الثالثة االولى لكون كفاءة و استقرارية المعقدات التي يكونها ليكاند رباعي السن 

عالية اعلى من الثنائي السن .كما تضمن البحث دراسة تطبيقية للمعقدات الناتجة من خالل قياس الف

 0.01-0.1) البيولوجية لليكاندات المستخدمة وجميع المعقدات المحضرة  بتراكيز مختلفة هي 

M)( ضد اربع انواع من البكتريا وهيK.ph ,E-Coli, St.aureus, Sta.epi حيث لم يظهر    ، )

بينما  فعالية بيولوجية ضد هذه االنواع االربعة (ortho – phenylene di amine) الليكاند االول

(  2.5cm-0.5المعقدات المحضرة في الخطوتين اعاله جميعها فعالة و كان قطر التثبيط يتراوح بين )

وبذلك تم التخلص من االثار الضارة للعناصر الثقيلة الناتجة من محاليل الطالء و تحويلها الى صورة 

 مفيدة بشكل معقدات ) فعالة بيولوجياً ( .
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Metal Corrosion Treatment With 

Plant Extract 

Abstract: 

The aim is to investigate the corrosion of low carbon steel phenomena and 

how to control it using nontoxic environmentally friendly inhibitors.The 

extract of Mentha leaves (𝑀𝐿) being available in diyala governorate was 
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used as a corrosion inhibitor at different temperatures and extract 

concentration.The effect of temperature and inhibitor concentration were 

studied using weight loss method.The result obtained shown that Mentha 

leaves (𝑀𝐿) extracts act as corrosion inhibitor for low carbon steel in 

hydrochloric acid "𝐻𝐶𝑙(1𝑀)" and reduces the corrosion rate.The inhibition 

efficiency was found to increases with increase in inhibitor concentration and 

temperature.Higher inhibition efficiency for low carbon steel extracted to 

(84%) at higher level of inhibitor. 

 الخالصة:

تم في هذا البحث دراسة ظاهرة تآكل الفوالذ منخفض الكاربون في وسط من حامض الهيدروكلوريك 

و كيفية السيطرة على هذه المشكلة الصناعية بأستخدام مواد غير ضارة صديقة للبيئة. أستخدم 

المتوفرة في محافظة ديالى لتكون مادة مثبطة للتآكل. جرى دراسة مستخلص أوراق نبات النعناع و 

تأثير هذه المادة بظروف مختلفة من درجة الحرارة و تركيز المستخلص بأستخدام طريقة فقدان الوزن 

.النتائج التي تم الحصول عليها أظهرت أن مستخلص أوراق النعناع يعمل كمثبط لتآكل الفوالذ منخفض 

موالري( حيث يقلل معدل التآكل. لقد وجد ان كفاءة التثبيط 1ض الهيدروكلوريك  )الكاربون في حام

( للفوالذ 48تزداد مع زيادة تركيز المثبط ودرجة الحرارة وأن أعلى كفاءة تثبيط وصلت ألى حدود )%

 منخفض الكاربون عند أعلى تركيز للمثبط ودرجة حرارة.
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