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زيد محسن  1
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diagnosis of Eimeria spp. and 

experimental study in sheep. 

  مرحلة البحث

سهد محمد  3

 الدباغكاظم 

= = = = 1229 = = Seroprevalence and molecular study 

of Toxoplasma gondii in sheep and 

meat handlers in Baghdad province. 
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دراسة بعض جوانب االصابة بطفيلي 
االنسان الجيارديا في  

 1 حسان محمد جاسم التميمي = = = = 1001 = =

المستجدات في تحضير اللقاحات ضد مرض 
 المالريا في االنسان والحيوانات المختبرية

 3 حيدر شريف جاهل العكيلي = = = = 1002 = =

داء اللشمانيات االفاق الجديدة في التشخيص 
 والتلقيح

 2 قاسم غالب نجم العكيدي = = = = = = =

Cryptococcus  اصابات في االنسان         

 neoformance والحيوان واليات انتقاله   
 في العراق

 5 محمد هشام محمد الواعظ = = = = = = =

دور االشعاع في تضعيف بعض انواع 
 الطفيليلت

 6 امجد طالب محسن السلطان = = = = 1005 = =

وعالقتها التراكيب المستضدية لطفيلي 

Trypanosoma بالتمنيع   

 7 صفاء محمد كريم البيرماني = = = = = = =

دراسة وبائية لمرض الحويصالت 
 الصنوبرية في االنسان والحيوان

 8 علي رشيد مكطوف االمارة = = = = 1007 = =
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Use of DNA technique for 
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 البحوث المنشورة والمقبولة للنشر

 
 

1-Effects immunization with oocyst of Eimeria tenella sonicate on some blood parameters of broiler chickens. 

    7-2(  :1) 6( 1023)مجلة االنبار للعلوم البيطرية           

دراسة انتشار الطفيليات المشتركة في 

االنسان والحيوانات الحقلي في محافظة 

 الديوانية

شيماء شاكر حميد  = = = = = = =

 السالمي

1 

دراسة اصابة بعض القوارض بطفيلي 

التشعيع على حيوية االبواغ الخبيئة وتاثير 

 الطفيلي في الفئران المختبرية

غسق جبر شمخي  = = = = = = =

 العكيلي

3 

دراسة تشخيصية للديدان المعوية في بعض 

 طيور العائلة الحمامية في مدينة بغداد

نصير صادق جعفر  = = = = 1226 طفيليات ديدان

 الصفار

3 

التعرف الجزيئي على طفيلي جيارديا 

والمعزول من االنسان والحيوان دودونالس  

منهل فاروق احمد  = = = = = = اوالي

 البرغش

5 

دراسة تأثير عشبتي الشيح والقريص على 

حيوية وامراضيةطفيلي داء االكريات في 

 افراخ دجاج اللحم

دنيا عبد الملك  = = = = 1222 = =

 محمد صالح العاني

9 

التغيرات المرضية في دجاج اللحم الممنع 

االيميريا تنيال المتبوغة  باكياس طفيلي

 المكسرة

 2 اوس حاتم محمد = = = = 1221 = =

عزل وتشخيص الطفيليات الدمية والمعدية 

   Anas )البط  المعوية في

platyrhynchos)  في مدينة بغداد. 

اركان نوري جواد  = = = = 1229 طفيليات ديدان

 الزرفي

9 

 Giardiaالكشف عن طفيلي 

,Cryptosporidium, Toxoplasma 

 ,في االنسان والخيول في مدينة بغداد

امراض 

 مشتركة

امراض 

 مشتركة

اسراء عدنان عبد  = = = = 1225

 الرحمن

6 

تقييم طرق تشخيص مختلفة لالوالي المعوية 

 المشتركة في االبقار والجمال ومربيها

امراض 

 مشتركة

امراض 

 مشتركة

حسيناسماء غافر  = = = = 2625  22 

دراسة مناعية مقارنة ألكياس بيض طفيلي 

 االكريات المكسرة في افراخ دجاج اللحم

زيد محسن عطا  = = = = 1223 طفيليات اوالي

 هللا السعدون

22 

 Neosporaطفيلي دراسة انتشار      

caninum   بتقنية االليزا مع التركيز على

في اغنام  التغيرات الدمية والبايوكيميائية

 مدينة الفلوجة

ايوب ابراهيم علي  = = = = = = اوالي

 الجميلي

21 

في طائر السمان في ( الكوكسيديا)دراسة وبائية داء االكريات 
.مدينة بغداد  

ياس خضير  حارث = = = = 1022 = اوالي
  السعيدي

23 

Detection of Giardia duodenalis in sheep by 
different laboratory methods. 

 مرحلة المناقشة
 

 22 هبة علي غانم = = = = 1027 = اوالي

Detection of Toxoplasma gondii in human and 
goats in Al-Sowayra district. 

 مرحلة  البحث

امراض 
 مشتركة

 25 هدى عطية علي  = = = = 1027 امراض مشتركة

Serological and molecular study of Toxoplasma 
gondii infection in domestic rabbits 
(Oryctolagus cuniculus) in Babylon province. 

 مرحلة البحث

 زيد سعد حسن الكفيشي = = = = 1028 طفيليات  طفيليات
 
 
 
  

26 
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2-Study the prevalence of Neospora caninum in serum and milk of sheep in Al-Fallujah city. 

       Al-Anbar J. Vet. Sci ;       (2013)  6 (1) : 114—120. 

.دراسة مدى انتشار القمل والقراد الصلب في اغنام مدينة بغداد--3  

  57-52(  :1)  37المجلد ( 1023)المجلة الطبية البيطرية العراقية      

 

.غداد بكريات في حمام مدينة االدراسة نسبة انتشار داء -2  

.   208—206( :2) 37(  1023)المجلة الطبية البيطرية العراقية       

 على التغيرات  (Urtica dioca) والقريص (Artemisia herba –alba)تاثير استعمال مستخلص عشبتي الشيح -5

 .في افراخ دجاج اللحم  Eimeria tenellaالمرضية النسيجية لطفيلي       

 .273---265( :1021)جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / عشر تمر العلمي الحادي ؤالم      

 

 .في مدينة بغداد  (Columba livia domestica)مدى انتشار الديدان المعوية في الحمام الداجن  -6

  First Scientific Conference of Faculty of Veterinary Medicine/ University of Kufa (2011):81-92. 

 

 .في مدينة بغداد  (Columba livia)دراسة تشخيصية للديدان المعوية في الحمام الطوراني  -7

   10 th  Scientific Conference of Veterinary Medicine College / University of Baghdad (2010) 

 

قطع التغييرلناتج سلسلة   والمعزول من االنسان والحيوان باستخدام تقنية تباين اطوال (Giardia duodenalis)التعرف الجزيئي على طفيلي -8

 . في محافظة بغداد (PCR-RFLP)تفاعل البلمرة  

      10 th  Scientific Conference of Veterinary Medicine College / University of Baghdad (2010) 

 

 .في مدينة بغداد (Streptopelia decaocta)ة المعوية في حمام الفاختة المطوقة دراسة في وبائية الديدان الشريطي-9

    10 th  Scientific Conference of Veterinary Medicine College / University of Baghdad (2010)             

 

10-Immunization of broiler chickens by using sonicate sporulated oocysts of Eimeria tenella. 

          International Journal for Sciences and Technology (2012) 7 (4) :64—70. 

 

 .في بعض المعايير الدمية في اغنام العواسي المحلية (.Anaplasma sp)تاثير االصابة بطفيلي االنابالزما  -22

 .282– 272(  :1) 31( 1008)المجلة الطبية البيطرية العراقية       

 

 (Theileria hirci ,Anaplasma marginale)فترات حمل نعاج االغنام على مستوى التطفل الدمي لبعض االوالي الدمية  تأثيردراسة -21

 .والعدد الكلي والتفريقي لخاليا الدم البيض

 .28– 20(  :2) 33( 1009)المجلة الطبية البيطرية العراقية     

 

 .في ابقار الحليب (.Anaplasma spp) دراسة مدى انتشار طفيلي االنابالزما-23

 .28—25( :3) 2( 1001)مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري        

 

 .هادتاثير اضافة مسحوق الثوم للعليقة في بعض الصفات الدمية واالج-22

 .61—58( :2) 3( 1002)مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري       

 

 .دراسة تاتغيرات المرضية والمسببات الجرثومية والطفيلية في بعض االعضاء الداخلية للجرذان البرية -25

 .227– 222(  :2) 19( 1005)المجلة الطبية البيطرية العراقية       

 

 .في االصابة بجراثيم البروسيال المجهضة  في الفئران  (Urtica pilulifera)مستخلص نبات القريص  دراسة مناعية مرضية لتاثير-26
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 . 52-38( :2) 2( 1005)مجلة البصرة لالبحاث البيطرية         

 

 .قط المحلي على العد التفريقي لخاليا الدم البيض في الدجاج الفيومي المر (HCG)تاثير هرمون محرض القند المشيمي البشري -27

 .6—2( :2) 3( 1006)مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري       

 

 .في الجرذان البرية .Trypanosoma spp)  (دراسة وبائية مرضية لطفيلي مثقبية الدم-28

 . 70-62( :2) 6( 1007)البيطرية  لألبحاثمجلة البصرة       

 

 .عزل وتشخيص الفطريات الجلدية في الماعز-29

 . 25 -22( :1) 6( 1005)البيطرية  لألبحاثمجلة البصرة        

 
 .لسائل االكياس العدرية (Anaphylactic reaction)على رد فعل التأقي  RB51المجهضة  البر وسياللقاح  تأثيردراسة -10

 . 207-200( :1) 6( 1007)البيطرية  لألبحاثمجلة البصرة         
 

 .في الجرذان البريةدراسة وبائية داء الجيارديا -12

 .95—92( :2) 6( 1007)مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري         

 

 .النهائية  هافعلى بعض المعايير الدمية في بعض مضائ (Hymenolepis nana)تاثير االصابة بالدودة الشريطية القزمة -11

 .29– 22(  :1) 33( 1009)المجلة الطبية البيطرية العراقية       

 

 .اللمفية والصفات االنتاجية في عجول الهولشتاين/ التوازن الوراثي بين دليل الخاليا العدلة  -13

 .91-88( :2) 8(  1003( )عدد خاص)مجلة الزراعة العراقية        

 

 .في طائر السمان في مدينة بغداد( الكوكسيديا)دراسة وبائية داء االكريات  -12

 29-21( :2) 21( 1022)علمية مجلة جامعة كربالء ال        

 

25-Detection of intestinal protozoa in camels and their breeders in Najef  ,Iraq. 

        Research Journal for  Veterinary Practitioners (2016) 3 (3) :53-57 

 

 . في االرانب المكسرة Eimeria tenellaو   Pasteurella multocidaاالستجابة المناعية لمستضدي   -16

   13-27(  :2) 8( 1025)مجلة االنبار للعلوم البيطرية       

 

 .التشخيص الجزيئي ودراسة الشجرة الوراثية لستة انواع من طفيلي االيميريا في االبقار في محافظة النجف االشرف-17

 .96-83( :3) 8( 1026)مجلة الفرات للعلوم الزراعية          

 

 .العمر والجنس والموسم:معدل انتشار طفيلي االيميريا في االبقار في محافظة النجف وعالقته بعوامل الخطورة  -18

 . 28-9( :3) 8( 1026)مجلة الفرات للعلوم الزراعية         

 

29-Prevalence of Haemoprotozoa of Anas platyrhynchos in Baghdad City. 

      International Journal of Research and Development in Pharmacy and Life Sciences.(2016) 5(1) :1904-1909. 

 

 .المناعية الخلطية  في االرانب المحلية معايير الدم واالستجابة في بعض  Proteus vulgaris  مستضدات الخمل المكسرة لجرثومة  تأثير -30

 .306-302( : 1) 21( 1025)مجلة بغداد للعلوم       

 

31-Detection of human Toxoplasmosis in Hill ,Iraq by agglutination and ELISA tests. 

         Online Journal of Veterinary Research (2015) :19 (6) : 399- 408. 
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32-Detection the prevalence of some gastrointestinal protozoa in buffaloes of Babylon  governorate. 

 . 303-192( :12) 25( 1026)البيطرية  لألبحاثمجلة البصرة       

 

33-Factors influencing the prevalence of Cryptosporidium spp. in cattle and their breeders. 

        Journal of Animal Health and Production (2016):4 (2) : 50-54. 

 

 .المصلي لداء القطط في الخيول ومربيها في مدينة بغداداالنتشار  -32

 .32-18(  :1) 7( 1022)مجلة االنبار للعلوم البيطرية      

 

 .غ الخبيئة في الخيول ومربيها في بعض مناطق مدينة بغداداانتشار طفيلي الجيارديا واالبو -35

 . 16 -28(  :1)  7( 1022)مجلة االنبار للعلوم البيطرية          

 

 .في محافظة بغداد  (Oryctolagus cuniculus)االنتشار الوبائي لداء االكريات في االرانب المحلية  -36

 .12-25: (2) 22( : 1025)مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري       

 

37- Isolation and characterization of pathogenic bacteria from Rhipicephalus spp. adult female  hard tick. 

                    Mirror of Research in Veterinary Sciences and Animals. (2016): 5(2) :43-49. 

 

 Eimeriaفي مستوى التبوغ  لطفيلي       Urtica dioicaو القريص    Artemisia herba albaمستخلصات عشبتي الشيح    تأثير -38

tenella   في المختبر. 

 .2 – 2(  : 2) 39( 1025)المجلة الطبية البيطرية العراقية        

 

39-Detection of Giardia duodenalis in sheep by different laboratory methods. 

     Global Journal of BioScience and Biotechnology ,2018,7 (1):88- 94. 

  

40-Detection of Eimeria spp. of sheep in Wasit province- Iraq. 

   Haider M.A. Al-rubaie   and Zeid M. Al-Saadoon 

Journal of Entomology and Zoology Studies 2018 ,6 (2) :943-947     E-ISSN :2320-7078  :2349-6800. 

 

41-Detection of Toxoplasma gondii in Goats and Women in Al-Suwirah District, Wasit Province – Iraq. 

       Indian Journal of Natural Sciences Vol.8 / Issue 48 / June l (2018) : 13877-13886. 

 

42-Molecular detection of toxoplasmosis in domestic pigeons. 

     Online Journal of Veterinary Research (2018) 22(5):350-355. 

 
43-Traditional and molecular study for prevalence of coccidiosis in sheep inWasit,Iraq. 

     Indian Journal of Natural Sciences Vol.8 Issue 49,August 2018: 14394-14401. 

   

 

  

 


