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دراسة في مياه ورواسب نهر الحلة.

د.أثيرسايب
هدية عمران
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التباين الكمي والنوعي للطحالب
الملتصقة على الطين في نهر الفرات
بالعراق.

د.جاسم محمد
د .حسن جميل
هدية عمران
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تأثير تدريس مناهج البيئة في المراحل
الجامعية المختلفة على تقليل نسب
التلوث البيئي ( جامعة بابل -دراسة
حالة).

د.جاسم محمد
حيدر رزاق.
شيماء ساطع

إمكانية تطبيق مواصفة الجودة في
المراكز البحثية ( مركز بحوث البيئة –
حالة دراسة ).

د.جاسم محمد
شيماء ساطع
حيدر رزاق
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معالجة اسماك الكارب المصابة بأحد
الطفيليات الخارجية باستخدام درجة
الحرارة وكلوريد الصوديوم.

م .فاضل حسن
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التحري عن اإلصابة الطفيلية في
الحيوانات الداجنة في ضواحي مدينة
الحلة – بمحافظة بابل.

م .فاضل حسن
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عالقة مستويات التروبونين لدى
مرضى متالزمة االيض

م.م أميرة كمال
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The clinical significance of
C- reactive protein in
patients with metabolic
syndrom

م.م أميرة كمال
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دراسة معدالت اإلصابة بأمراض التهاب
الكبد الفايروسي من حاالت التلوث في
مستشفى الحلة الجراحي ومستشفى
الوالدة واألطفال.

م.م فرح جاسم
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دراسة تأثير مستلخص نبات الشمبالن

نجوان كاظم

11

على البكتريا المعزولة من مياه
المجاري.
تقييم الواقع البيئي االجتماعي
والصحي لدى بعض فئات مجتمع
المسنين في محافظة بابل.
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تقييم الواقع البيئي االجتماعي والصحي
لذوي االحتياجات الخاصة في محافظة
بابل.

شيماء ساطع
م.م .وميض عادل
حيدر رزاق
نجوان كاظم
مشتاق جواد
نجوان كاظم
حيدر رزاق
هدية عمران
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تقدير المستوى اإلشعاعي لترب مدينة
الحلة .

د .محمد إبراهيم
احمد عبد الرضا
زينب مهدي
مشتاق جواد

14

إمكانية استخدام الغاز البترولي
المسيل(  ) L.P.Gالمتواجد في حقول
نفط الجنوب

احمد عبد الرضا
مشتاق جواد
شيماء ساطع

Biodegradation of phenol15

د .محمد إبراهيم

aplasmid activity of
Rhodococcuspyridinivorans
GM3 .

16

17

التحلل الحيوي لبعض مركبات
الهيدروكاربونية بواسطة بكتريا
Citiroccos
التحري عن االصابة بالطفيليات
المعوية في الحيوان الزاحف ابو بريص
(Ptyodactylushasselguistii
)Donndorff,1798

د .محمد إبراهيم

م .فاضل حسن
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انتشار االصابة بالطفيليات المعوية في
االغنام والماعز في ضواحي محافظة
بابل

م .فاضل حسن
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Measure the levels of FSH,
LH and sex hormones in the
patients with metabolic
syndrome
تقييم نوعية المياه في مدينة الحلة
باستخدام دليل نوعية المياه حسب
الموديل الكندي

م.م أميرة كمال

20

د .جاسم محمد
م.م .وميض
م.م .علي لؤي

زينب مهدي
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تأثير المنشطات الجنسية (
البروجستيرون واالستروجين ) على
افراز الغدة الدرقية .
Land fill soil contamination
caused by toxic metals
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دراسة تأثير الري من نهر اليهودية
على نمو وانتاجية الجت .
العواصف الترابية أسبابها  ,آثارها
وطرق معالجتها

25

األغذية المعلبة وأثارها البيئية
المحتملة

د .كاظم محمد
د .أثير سايب
فالح محمد
زينب مهدي

26

عزل وتشخيص البكتريا المحللة
للزيوت المستخدمة في محركات
السيارات في الحي الصناعي في
محافظة بابل
Screening and Identification
of melanin producing
Actinomycetes
Study effects of some
parametes on antifungal
activity for Streptomyces
spp.
Isolation and identification
of Actinomycetes with
biosurfactant activity
تقدير مستوى التلوث الكيمياوي في
االفران والمخابز التي تستخدم النفط
االسود
تقدير مستوى التلوث في بعض علب
المواد الغذائيه المحلية والمستوردة

د.أثيرسايب.

32

thermal content from
several types of solid waste
plastics.
Application of the concept
( PAYT) ( pay as you
throw) as solid waste
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فرح جاسم
م.م .هند مفيد
احمد عبد الرضا
علي لؤي
نجوان كاظم
د .كاظم محمد
د .كاظم محمد أحمد عبد
الرضا
زينب مهدي
فالح محمد حسن

د .سامر معين
د .سامر معين

د .سامر معين
د.داخل ناصر
د.عالء خضير
م.م علي لؤي
د.عالء خضير
م.م علي لؤي
مشتاق جواد
هند مفيد جليل
فالح محمد حسن
هند مفيد جليل

reduction technique .
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Properties concrete made
from reused polystyrene
beads.
دراسة تأثير الملوثات البيئية لمعامل
نسيج الحلة على العاملين فيها .
دراسة التأثيرات البيئية على انتشار
العقم في منطقة الفرات األوسط .
مستويات التلوث بالغبار لمدينة الحلة

م.م فرح جاسم
م.م فرح جاسم

د.محمد ابراهيم
هدية عمران
فالح محمد حسن
 ADSORPTION OF DISPERSEأ.د .فالح حسن حسين
BLUE DYE ON IRAQI DATE
PALM SEEDS ACTIVATED
CARBON

39

هند مفيد جليل

Adsorption of Reactive
Red 2 Dye onto
Activated Carbon

م.م.زهراء هاشم عذاب

م.م.احمد فوزي حلبوص
أ.د .عباس نور الشريفي
م.م.زهراء هاشم عذاب

م.م.احمد فوزي حلبوص

