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دراسة نسيجيية مرضية في تأثير   1

الفنكرستين سلفيت على الدماغ والعظم  

 في الفئران المهقاء  

  

 ساجت هاشممنى 

    بدون نشر  مشاركة   

 المؤتمر النسوي الثاني  

 وزارة العلوم والتكنولوجيا

  

2   

دراسة مرضية مناعية في  

تاثيرالفنكرستين سلفيت في الفئران  

 .والجرذان البيضاء

خليل حسن  ,منى ساجت هاشم : مشترك

 المجيدبان عباس عبد ,زناد

 
 هاشمساجت منى 

 عباس عبد المجيدبان , زناد  خليل حسن , 

  

 منشور مجلة اجنبية

  

3   

تطبيقات تقنية الكيماء المناعية على  

االنسجة المناعية المثبتة بالفورمالين  

والمطمورة بالبارافين بعد العالج  

بالفنكرستين سلفيت في الجرذان 

 .البيضاء

  

 

   ساجت هاشم  منى , زناد   حسن خليل 

 بان عباس عبد المجيد,

  

  

  

 منشور مجلة اجنبية

  

دراسة جزيئيية مرضية في تاثيرعقار   4

الفنكرستين سلفيت على دناالنطف  

 الفئرانوتكوين النطف في 

 هاشمساجت منى 

 ,خليل حسن زناد,  

 بان عباس عبد المجيد                      

  

  

  

 منشور مجلة اجنبية

  

نسيجية مرضية في  -دراسة جزيئيية  5

تاثير الفنكرستين سلفيت على االخصاب  

 .وعاقبة الحمل في الفئران

  

 ساجت هاشم   منى             

  

  

مجلة البصرة لالبحاث  (مؤتمر)

 البيطرية



6 

  

  

دراسة مرضية وبائية وبيئية في 

تاثيرالفطريات المعزولة من 

 .الجرذان البرية في مدينة بغداد

  

  

 هاشم ساجت منى      

 ,القيسي ابراهيم بشرى   ,

 .فرج محمدقاسم    

  

  

مجلة البصرة (مؤتمر)

 لالبحاث البيطرية

  

7 

 

  

للنطف   DNAالكشف عن تلف ال

في االنابيب وفي الجسم باستخدام 

 FISHطريقة 

  

  

  

  

  

 ساجت هاشم منى        

 خليل حسن زناد

 

 

 

كلية الطب البيطري مجلة 

 الديوانية 

  

  

8 

دراسة سمية مرضية في تاثير 

مياه االبار على االنسجة واللحوم 

 وعاقبته على الصحة العامة 

 

 ساجت هاشممنى 

مجلة  مركز التراث 

 العربي جامعة بغداد



9 

  

  

  

  

 10 

  

  

  

 11 

 

 

 

 

12 

  

دراسة التغيرات االمرضية 

 لفسيولوجية 

 بعداستحداث السكري في الفار 

 

دراسة التاثيرالمرضي 

للفنبالستين على العظم والدماغ  

 في خنازييرغينييا 

 

 

دراسة مناعية وراثية مرضية في 

اجهاض االوالي في اجنة ومشيمة 
 االبقارالمجهضة في العراق 

  
 

دراسة مرضية مناعية جزيئية 

لمرض تحفرالجلد في االبقار  

 العراقية لمدينة بغداد

 

 

 
 

 ساجت هاشم منى 

 يوسفهاشم ايمان هاشم علول ليلى 

 

 

 

 منى ساجت  ;محمد جويد علوان 

 هاشم 

 

  

:  انغام جاسم: منى ساجت هاشم

ايمان هاشم , تغريدجبارحمادي 

 ذكرى عبداهلل محمود, يوسف 

  

 

  منى ساجت هاشم 

 مجلة اجنبية

 

 

 

 

 

 مجلة اجنبية

 

 

 

 منشور

مجلة كربالء للعلوم 

 الزراعية

  

 

 مجلة القادسية البيطرية

 

 

 



دراسة مرضية مناعية جزيئية  13

لمرض تحفرالجلد في االبقار 

 العراقية لمدينة بغداد

  منى ساجت هاشم :  مفرد   

 مجلة القادسية البيطرية
 

دراسة مناعية وراثية مرضية في  14

اجهاض االوالي في اجنة ومشيمة 

 االبقارالمجهضة في العراق 
 

 مشترك 
: انغام جاسم: منى ساجت هاشم

ايمان هاشم  , تغريدجبارحمادي 

 ذكرى عبداهلل محمود, يوسف 
 

 

 مجلة القادسية البيطرية

دراسة مرضية وراثية في  15

تاثيرالفنكامين والفنكرستين على 

االعضاء التكاثرية بعدعالج الورم 

 العجاني المنتشر في الكالب 
  
 

 مشترك 
, منى ساجت هاشم 

سرى عايد ردام , , تغريدجبارحمادي

عامرمرحم , ذكرى عبداهلل محمود 

 عبد
 

 

مجلة كلية العلوم جامعة 

 الكوفة

دراسة نسيجية مرضية في الورم  16

 الصبغي 
Melanoma  

 بوستر
ابراهيم , منى ساجت هاشم 

 ذكرى عبداهلل محمود,    عبدالحسين 
  
 

 كلية الطب جامعة كربالء  

 بدون نشر 

 مؤتمر 



دراسة مناعية مرضية وراثية لفشل التلقيح  17

 ضد بروسيال االغنام في العراق
  
 

مجلة جامعة القاسم   منى ساجت هاسم  

 الخضراء 

18   
مرضية في -نسيجية-دراسة جزيئية

تأثيرالفنبالستين على دنا المبيض والخصى 

 في الفئران البيضاء

سعاد  ,  منى ساجت هاشم

, رباب   عبدالكريم محمد

 عبداالمير
,   ذكرى عبداهلل محمود 

 تغريد جبارحمادي

مجلة العلوم الزراعية جامعة     

 ديالى
 

دراسة  تأثير أوكسيد الزنك ومستخلص نبات   19

الكزبرة في الحد من التأثيرات السمية  

 لكبريتات النحاس
  

هاشم  ,  ايمان هاشم يوسف 

 محمد عبيد
منى ,  عبدالكريم جعفر كريم 

 ساجت هاشم  
راجحة عبد الستار النعيمي , 

     .  
     .  

  
 

 مجلة اجنبية 
 مقبول للنشر

20  Patho- molecular Study of 

Cholera in rat and mice and 

rabbits.  

 

سعاد , , منى ساجت هاشم 
علي جاسم :عبد الكريم محمد

عفاف عبدالرحمن :جعفر
 يوسف 

 ذكرى عبداهلل محمود  

 منشور مجلة اجنبية



دراسة مرضية مع تشخيص   21
 مسببات االجهاض في

 .االبقار 
 

  

 طالب الخامس  

الفاروق لؤي , مصطفى 

 فارس,

 مهند محسن فهد

  

 اشراف 

 منى ساجت هاشم .د

الطب  مؤتمر كلية
البيطري  لطلبة االولية  

 والدراسات العليا 

22   

Histo-Pathological and 

Mycotic Examination of 

Aspergillosis in  

Rodent live in Hospitals 

and food storages of 

Baghdad city. 
 

ايمان , منى ساجت هاشم 
 هاشم يوسف 

بشرى , ذكرى عبداهلل محمود
 ابراهيم مصطفى

  
 

 براءة اختراع +بوستر
 مؤتمرالكلية التقنية بغداد

 



23 Pathological examination of 

the main Parasitic and 

Bacterial causes of lung 

infection in sheep in 

Kerbala city (Iraq). 

 

الماجستير زهراء   طالبة

 صالح مهدي

 

منى ساجت . اشراف  د

 هاشم 

مقبول للنشر مجلة   

 اجنبية  

  

24    

 

 

 

 

 

 

 

25    

    Genetic Examination of 

DNA Damage of 

Spermatocytes in infertile 

male. 

 

 

 

 بحث تخرج خامس

 داء السالمونيال في الحيوانات 

 منى  ساجت هاشم  

   ايمان هاشم يوسف

 سرى عايد ردام 

 

 
 ابراهيم محمد ابراهيم

 حيدر جالل درويش
 عمرفائزفاضل

2018-2019   

 مشاركة بدون نشر  

 الدنا  مؤتمر مركز

 العدلي

 

 

 

بحث  تخرج  لطلبة 

 االولية  



 كتب الشكر والتقدير 

 صفحة   مرفقة  •


