الخطة البحثية لمركز البحوث والدراسات البيئة لعام 2014

ت

اسم البحث

أسماء الباحثين

1

دراسة بيئية النتشار المحار المخطط Zebra
 musselفي نهر الفرات.

2

تقييم نوعية مياه المجاري المعالجة في مدينة الحلة
باستخدام الموديل الكندي.

3

 دراسة قابلية امتزاز صعبة(  ) Congo red dyeباستخدام بعض النباتات
المائية

4

PM10 concentrations at station of air
monitoring in Babylon peovince
التخطيط البيئي لمكافحة التصحر في العراق

6

دراسة أنواع الفطريات المتواجدة في الطحين وتأثير
الخزن عليها

ا.م.د.محمد ابراهيم جبار

7

Bioinformatics anaylasis of Enzyme
(phenol hydroxlase)on diflerentl gens
of bacteria
دراسة وبائية للمقوسات الكونيدية في محافظة بابل

ا.م.د.محمد ابراهيم جبار

9

 -2دراسة تشخيصية للمصابين بالكالازار أو
للشمانيا االحشائية في محافظة بابل.

م .فاضل حسن علوان
الدليمي

 -3 10دراســـــــة التحري عن اإلصابة
باإلسهـــــــــــــــال للطفيلـــــــي ( Giardia
 )Iambliaفي مرض السكري.
 -4 11تأثير مستخلص نبات الصبار على نمو تطور
األكياس العددية خارج الجسم الحي في محافظة بابل
.

م .فاضل حسن علوان
الدليمي

5

8

د.جاسم محمد سلمان
احمد جودة نصار
سراب عظيم
هدية عمران
حيدر رزاق
د .جاسم محمد سلمان
ذرى محمد حسن
حيدر رزاق
د .جاسم محمد سلمان
ا.د .فالح حسن حسين
م.م .زهراء هاشم عذاب
م.م .احمد فوزي حلبوص
فالح محمد حسن
ا.م.د.محمد ابراهيم جبار
ا.م.د.محمد ابراهيم جبار

م .فاضل حسن علوان
الدليمي

م .فاضل حسن علوان
الدليمي

12

Antibacterial activity of Streptomyces

د.سامر معين الحلو

spp. against extended spectrum beta
lactamase bacilli isolated from Urine
samples
13

Characterization of antibacterial

د.سامر معين الحلو

agent produced by Streptomyces spp.
isolated from soil samples
Antifungal activity of agent produced
14

د.سامر معين الحلو

by Streptomyces spp. isolated from soil
samples

دراسة مسحية تشخيصية للبكتريا المسببة الصابات
 15التهاب البلعوم لدى العمال الوافدين لمختبر الصحة
العامة
16

تحضير الكاربون المنشط من نوى النبق
ودراسة قابليته في امتزاز بعض االصباغ من
محاليلها المائية

 -1مقارنة كفاءة امتزاز صبغة Bismarck
17
)  )Broun Gباستخدام الكاربون المنشط
المحضر من مصادر مختلفة من مخلفات
النخيل
 18دراسة مقارنة بين سعة امتزاز صبغة (Birlinte
)  Blueباستخدام طين االتبلغايت المنقى والكاربون
المنشط المحضر نوى النبق
 19دراسة قابلية امتزاز صبغة Malachite
 greenباستخدام والكاربون المنشط المحضر قشور
البندق ومقارنته بالكاربون المنشط التجاري .
20

The effect of duration of disease and
the age of the patient with diabetes
type 2 in lipidprofile levels on both
gender

21

الزوائف الزنجارية المتعددة المقاومة لمضادات
ألبيتا الكتام

م.م لبنى عبد المطلب

زهراء هاشم عذاب /
مدرس مساعد  /مركز
بحوث البيئة
م.م .زهراء هاشم عذاب
أ.د.فالح حسن حسين
م.م .احمد فوزي حلبوص
زهراء هاشم عذاب /
مدرس مساعد  /مركز
بحوث البيئة
م.م زهراء هاشم عذاب
م.م احمد فوزي حلبوص
أ.د.فالح حسن حسين /
فالح محمد  /رئيس
كيمياويين أقدم
م.م .أميرة كمال محمد
م .تحرير محمد

م.م.فينوس حسن عبد
األمير-نجوان كاظم-حيدر
رزاق-سراب عظيم-فالح
حسن

 22قلة حساسية العنقوديات الذهبية المقاومة للمثيلين
تجاه التيكوبالنين
23

مورثة فان أي للبكتريا المعوية
ُ(ُ )E.faeciumالمقاومة للفانكومايسين

 24االشريكية القولونية ( )E.coliواسعة المدى للبيتا
الكتاميز

 25العالقة المتبادلة لألليلوباثي بين الباقالء والحلفا

 26تأثير األسمدة العضوية في مقاومة اإلجهاد الملحي
لنبات الجرجير
 27تأثير األسمدة العضوية في نمو محاصل الفجل
 28قياس مستوى النشاط اإلشعاعي للقاعات الدراسية
في مدارس مدينة الحلة

م.م.فينوس حسن عبد
األمير -مشتاق جواد -
حيدر رزاق-نجوان كاظم-
فالح حسن
م.م.فينوس حسن عبد
األمير -نجوان كاظم-هدية
عمران-سراب عظيم
م.م.فينوس حسن عبد
األمير -مشتاق جواد-هدية
عمران-نجوان كاظم
ا.م.د.كاظم محمد حسون
ا.د.علي حسين جاسم
سراب عظيم جودة
زينب مهدي هادي
ا.م.د.كاظم محمد حسون
ا.د.علي حسين جاسم
زينب مهدي هادي
ا.م.د.كاظم محمد حسون
ا.د.علي حسين جاسم
زينب مهدي هادي
احمد عبد الرضا كحيوش
مشتاق جواد كاظم
زينب مهدي هادي

 29مورثة () MECAللمكورات العنقودية
( )S.epidermidisمقاومة لمضادات البيتاالكتام

فينوس حسن عبد األمير

 30قياس مستويات الضوضاء في بعض مدارس
محافظة بابل

احمد عبد الرضا كحيوش
مشتاق جواد كاظم
هدية عمران عبد

