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791 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

عػػػػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػافػػػػػػػالعش  ت 

  . محضسضجد
مج هللا 
 الجبػري 

تأثضخ أشعة المضدر  اةضعمػـ ح
والسصيخات الكضساوية 

والرجمة الحخارية عمى 
ثالثة عػامل نػعو 

لمسكػرات العشقػدية الحىبضة 
السسخضة والسعدولة مغ 

 الجخوح
 

التخبضة  ٕٓٓٓ
 لمبشات

نيى صفخ  ماجدتضخ
 إبخاىضع

ٔ-  
 

د. عمي صالح 
حدضغ              

د. ذياب عبج 
 دمحم الدػاح

 

التمػث باألحضاء السجيخية  ضاةعمػـ ح
السراحب إلنتاج األدوية 
 في مرشع أدوية سامخاء

 
 

التخبضة  ٕٕٓٓ
 لمبشات

 

قشاة محسػد  ماجدتضخ
ة سالمة عصض

 الجبػري 
 

ٕ-  

د . حدضغ 
 فاضل حدغ

 ضاةعمػـ ح
 

دراسة مقارنة إلنديع 
الفػسفاتضخ الحامزي في 

بعس االوالي والجيجاف 
 الصفضمضة

 

التخبضة  ٜٜ٘ٔ
 لمبشات

 

نجى فاضل  ماجدتضخ
 عبج السجضج

ٖ-  

د . فػزية 
 محسػد عػاد
د. حدضغ 

 حدغفاضل 

 
 أحضاءمجيخيو

دراسة تأثضخ بعس مذتقات 
البايخوبجيسضضغ عمى نسػ 

وايس بعس أنػاع الجخاثضع 
السػجبة والدالبة لربغة 

 كخاـ
 

عالضة عبج  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٓٓ
السجضج عبج 

 هللا

ٗ-  

د. اسساء عبج 
 العديد 

د. حدضغ 
 فاضل 

دراسة تأثضخ بعس متشاضخات  ضاةعمػـ ح
وأيس البضػريغ عمى نسػ 

المذسانضا  بخوماستضجػت
 الجمجية

 

نعسة عمي  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٓٓ
 احسج

٘-  
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791 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د . جػر جضت 
نضداف 
 شسعػف 

دراسة تأثضخ بعس العػامل  بضئة
 البضئضة عمى عالقة الدضانػ

لمشتخوجضغ السثضتو  بكتخيا
 الجػي والبكتخيا السخافقة ليا

 

التخبضة  ٜٜ٘ٔ
 لمبشات

 

جػرجضت  ماجدتضخ
نضداف 
 شسعػف 

ٙ-  

د . رياض 
عباس عبج 

 الجبار

 بضئة
 

تأثضخ الستجفقات الشاتجة عغ 
الشذاط الرشاعي والدراعي 
عمى شبضعة مضاه نيخ دجمة 
 ضسغ محافطة صالح الجيغ

 

ايسغ عػني  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٓٓ
 سمضع

ٚ- 

د . اسامة 
 سعضج دمحم

 د. بخىاف 

 
 عمػـ حضاة

دراسة تأثضخ أربع نباتات 
عذبضة عمى حذخة خشفداء 

 الصحضغ الحسخاء الرجئضة
 

التخبضة  ٜٜٛٔ
 لمبشات

 

سيمة  ماجدتضخ
خػرشضج 

 عباس

ٛ-  

تػفضق   ٓد
ابخاىضع 
 االلػسي 

دراسة وبائضة لمصفضمضات  عمػـ حضاة
السعػية في محافطة صالح 

مع دراسة أولضة الجيغ 
لتأثضخ بعس مدتخمرات 

 Carclariaنبات الجشضبخة
عمى شفضمي 

Hymenenolepisnan
a 

التخبضة  ٜٜٚٔ
 لمبشات

الياـ عائج  ماجدتضخ
 اسعج

 
 
 
 

ٜ-  

د . تػفضق 
 ابخاىضع 

د. ذياب عبج 
 دمحم
 
 

تأثضخ السدتخمز الكحػلي  عمػـ حضاة
 Desvلشبات القشابخي 

(L.Cardaria  عمى بعس
 الجيجاف السعػية

 
 
 

التخبضة  ٜٜٜٔ
 لمبشات

سعجية شياب  ماجدتضخ
 حسج

ٔٓ-  
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799 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د. فضرل 
 حدغ قاسع

د. عبج الكخيع 
 فتاح عسخ

احضاء 
 مجيخية

دراسة تذخضرضة ووراثضة 
اليػائضة عغ بعس الجخاثضع 

السعدولة مغ اخساج الدبضل 
 التشفدي

التخبضة  ٕٔٓٓ
 لمبشات

زيشب نذأت  ماجدتضخ
 سعجي

 

ٔٔ-  

د . رياض 
عباس عبج 

 الجبار

دراسة اإلنتاجضة األولضة  بضئة
لميائسات الشباتضة وبعس 

الخرائز الفضديائضة 
والكضسضائضة في مضاه نيخ 

دجمة ضسغ محافطة صالح 
 الجيغ

 

رشجي صباح  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٓٓ
 عبج القادر

ٕٔ-  

د. عػاد 
شعباف داؤد 

 الشاصخي 

التفزضل الغحائي وشخائق  حذخات
مكافحة خشفداء الحبػب 

 الذعخية
 

ىذاـ ناجي  ماجدتضخ التخبضة ٕٕٓٓ
 حسضج

ٖٔ-  

د. عػاد 
 شعباف داؤد

التأثضخ الدحي لسدتخمرات  عمػـ حضاة
الدحضح والدعخ 
Cyperusrotundusl  عمى

حضاتضة حذخة خشفداء 
 المػبضا الجشػبضة

احسج عمي  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٓٓ
 عضدى

ٔٗ-  

د . تػفضق 
 ابخاىضع 

د. يحضى 
 جخجضذ

دراسة وبائضة لجاء السقػسات  عمػـ حضاة
Toxoplasmosis  في

 مجيشة كخكػؾ

ٕٓٓٓ 
 
 
 

التخبضة 
 لمبشات

شيج عباس  ماجدتضخ
 عمي

ٔ٘ 

د. حسضج 
 سمساف خسضذ

دراسة بضئضة  عمػـ حضاة
ومايكخوبايػلػجضة لشيخ 
الداب األسفل مغ مشصقة 

التػف كبخي الى الحػيجة  
 محافطة التأمضع

التخبضة  ٕٔٓٓ
 لمبشات

شاووس دمحم  ماجدتضخ
 كامل احسج

ٔٙ-  
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022 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د. صالح دمحم 
العبضجيرحضع   

فدمجة 
 حضػانضة

دراسة عجد مغ الخرائز 
 الكضسػ حضػية والفدمجضة

لالنديسكاريػنضكانيضجريد في 
أندجة غالصع وكخيات الجـ 

 الحسخ لدسكة الكارب
 

مديغ فزمي  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٓٓ
 نامق

ٔٚ-  
 
 
 
 

د. دمحم مذجل 
 زناد

احضاء 
 مجيخية

 
 

 

دراسة وبائضة وامخاضضة 
لبعس أنػاع جخاثضع 

الدالسػنضال السعدولة مغ 
 اإلنداف في محافطة نضشػى 

 

ياسضغ حدضغ  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٓٓ
 عػيج

ٔٛ-  

د. فػزية 
 محسػد عػاد
د. حدضغ 
 فاضل حدغ

احضاء 
 مجيخية

دراسة تأثضخ بعس 
كذتقاتالبايخوبخيسضجيغ عمى 

نسػ وايس بعس أنػاع 
الجخاثضع السػجبة والدالبة 

 لربغة كخاـ
 

عالضة          ماجدتضخ التخبضة ٕٓٓٓ
عبج السجضج 

 عبج هللا

ٜٔ-  

د. خمضل 
ابخاىضع 
 الذسخي 

 نبات
 
 
 

دراسة مطيخية دقضقة لصمع 
وبحور بعس األنػاع البخية 

مغ العائالت الشامضة في 
 مقاشعو الجديخة الدفمى

 

إحداف عبج  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٓٓ
العديد عبج 

 الخحضع

ٕٓ-  

د. صالح دمحم 
 رحضع

د . حدضغ 
 فاضل حدغ

تأثضخ بعس السدتمخرات  فدمجة حضػاف
الشباتضة عمى مدتػى سكخ 

الجـ في ذكػر الجخذاف 
الدمضسة والسرابة بجاء 

 الدكخ التجخيبي
 
 

احسج كساؿ  ماجدتضخ التخبضة ٖٕٓٓ
 دمحم

ٕٔ-  
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027 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

تػفضق د . 
ابخاىضع 
 االلػسي

د. شياب 
 احسج دمحم

دراسة في وبائضة داء  عمػـ حضاة
البػيفضات

CryptosPoridiosis 
 الخبضئة في مجيشة تكخيت

 

التخبضة  ٜٜٜٔ
 بشات

امضسة إبخاىضع  ماجدتضخ
 محسػد

ٕٕ-  

د. رياض 
عباس عبج 

 الجبار

تأثضخ السمػثات الزاعضة  بضئة
والدكضشة عمى نيخ دجمة 

 صالح الجيغ ضسغ محافطة
 

 ٖٕ نياد عبج دمحم ماجدتضخ التخبضة ٕٓٓٓ

د. صالح دمحم 
 رحضع العبضجي

 فدمجة
 
 
 

تأثضخات التانضغ في بعس 
الجػانب 

الفدمجضةوالكضسػحضػية في 
 أفخاخ الججاج

 

مشضف صعب  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٓٓ
 احسج

ٕٗ-  

د . تػفضق 
ابخاىضع 
 االلػسي

 

دراسة في وبائضة داء  عمػـ حضاة
البػيغضات الخبضئة 

Cryptosoprdiosis 
ودور السضاه في انتذار 

 الصفضمي

التخبضة  ٕٔٓٓ
 لمبشات

سضشاء عبج  ماجدتضخ
 هللا عمي

ٕ٘-  

د. حدضغ 
 فاضل حدغ

 
 

 

دراسة مقارنة إلنديع االديشػس  عمػـ حضاة
 ATP aseالثالثي الفػسفايتد

  Fasciola hepaticaفي 
 leishmaniatropicaو 

التخبضة  ٜٜٚٔ
 لمبشات

عبضخ عباس  ماجدتضخ
 عمي

ٕٙ-  

د. مشحر 
مرصفى 

 يحضى
 
 

 عمػـ حضاة
 
 
 
 

دراسة مدتػيات الجىػف 
وبعس اإلنديسات في 

السرابضغ باألمخاض القمبضة 
 في محافطة صالح الجيغ

التخبضة  ٕٔٓٓ
 لمبشات

زيشة لفتة  ماجدتضخ
 حدغ

ٕٚ-  
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020 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

حسضج  ٓد
 سمضساف 

تأثضخ بعس افخازات  
الدضانػبكتخيا عمى بعزيا 

 وعمى بعس الجخاثضع
 

ٜٜٔٚ 
 

ناضع عالوي  ماجدتضخ التخبضة 
 الذاىخي 

 

ٕٛ 

د. ابخاىضع 
 شعباف داؤد

انتذار التػكدػكار في  شفضمضات
والكالب الدائبة في القصط 

تكخيت وتأثضخ مدتخمرات 
بعس الشباتات الصبضة عمى 

حضػية وايس يخقات 
 وبالغات اسكارس الكالب

 

عبج الخالق  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٓٓ
عمػاف 
 محضسضج

ٕٜ-  

د. دمحم فػزي 
 الكتمي

دراسة التغضخات في تخكضب  عمػـ حضاة
الغذاء الخمػي لدكخيات 
الجـ الحسخ عشج مخضى 

الجمصة الػعائضة الجماغضة 
وبعس اإلمخاض السدببة 

 ٓليا
 

التخبضة  ٜٜٜٔ
 لمبشات

مػسى جاسع  ماجدتضخ
 دمحم

ٖٓ-  

د. صالح دمحم 
 رحضع

 
 
 
 

دراسة عجد مغ الخرائز  فدمجة حضػاف
الكضسػحضػية والسػقع 

الشدضجي 
النديسالكاربػنضكالشيضجريد 

 في الجياز العربي
 

ٕٓٓٔ 
 
 
 

جسعة صاحب  ماجدتضخ التخبضة
 عبج الخحسغ

ٖٔ-  

د. دمحم فػزي 
 الكتبي

د. صالح دمحم 
 رحي

 عمػـ حضاة
 
 
 

تأثضخ البمػغ الجشدي عمى 
بعس مكػنات الجـ عشج 
 الفتضات في مجيشة تكخيت

 
 

التخبضة  ٜٜٜٔ
 لمبشات

اكتفاء عبج  ماجدتضخ
 الحسضج

ٖٕ- 
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022 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د. عبج السشعع 
حسج 

 الدامخائي
د. رشضج حضج 

 الدامخائي

احضاء 
 مجيخية

دراسة تأثضخ مدتخمرات 
نباتضة في نسػ فصخيات 
جمجية مفخد مغ مخضى 
مرابضغ بأمخاض جمجية 
وفي نسػ بعس أنػاع 

 البكتخيا السخضضة
 

سعاد ريحاف  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٓٓ
 عػاد

ٖٖ- 

د. حسضج 
 سمساف خسضذ

تأثضخ بعس السدتخمرات  عمػـ حضاة
السعدولة مغ الدضانػ بكتخيا 

عمى بعس أنػاع البكتخيا 
 والفصخيات

 

التخبضة  ٜٜٜٔ
 لمبشات

سياـ شكػر  ماجدتضخ
 عبضج

ٖٗ- 

د. رياض 
عباس عبج 

 الجبار

دراسة عمى نػعضة مضاه نيخ  عمػـ حضاة
)الخاصة جاي( في مجيشة 

 كخكػؾ
 

التخبضة  ٜٜٚٔ
 لمبشات

صالح الجيغ  ماجدتضخ
 حدغ سعضج

ٖ٘- 

حسضج  ٓد
 سمساف 

دراسة لسشػلػجضة عمى نيخ  
 دجمة)محافطة صالح الجيغ(

 

مػفق نياب  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٓٓ
 صالح

ٖٙ- 

جياد ذياب ٓد
 محل الجشابي

دراسة مدببات اإلسياؿ  بضئة وتمػث
عغ األشفاؿ الخاقجيغ في 
مدتذفى صجاـ التعمضسي 

 تكخيتفي مجيشة 
 

ىجى صالح  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٓٓ
 خزخ

ٖٚ- 

رشضج حسضج ٓد
حدغ 

 الدامخائي
 

 

االحضاء 
 السجيخية

 

دراسة بضئضة 
ومايكخوبػلػجضة في شخكة 

 مرافي الذساؿ
 

سعاد حسػد    ٕٔٓٓ
دمحم حساد 

 البذار
 

ٖٛ- 
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ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

حدضغ ٓد
      ٓدفاضل 

إبخاىضع شعباف 
 داود

تأثضخ مزادات وبعس  شفضمضات
السدتخمرات الشباتضة الصبضة 

عمى غػوايس شفضمضات 
المذسانضا وبعس يخقات 

 الجيجاف
 

عبج هللا  دكتػراة التخبضة ٕٕٓٓ
حدضغ    

عبج هللا 
 الجبػري 

ٖٜ- 

امضغ ٓد
 سمضساف 

 عمي صالح د.

األحضاء 
 السجيخية

دراسة مايكخوبضة عمى لبغ 
 وجبغ مجيشة تكخيت

 

بضساف عمي  ماجدتضخ التخبضة ٖٕٓٓ
 كخيع

ٗٓ- 

د. حدضغ 
فاضل حدغ  
د. صالح دمحم 

 رحضع
 

تأثضخ السخكبات السدتخمرة  شفضمضات
مغ بعس الشباتات الصبضة 
عمى نسػ وايس شفضمضات 

 المذسانضاالحذػية

بثضشة جاسع  ماجدتضخ التخبضة ٖٕٓٓ
 يػسف

ٗٔ-  

بخىاف د.
 مرصفى دمحم                

 أياد صالحد.

تأثضخ بعس السدتخمرات  حذخات
والسداحضق الشباتضة عمى 
إنتاجضة وىالؾ كامالت 
الخشفداء ذات الرجر 

 السشذاري 
 

عبج الجمضل  ماجدتضخ التخبضة ٖٕٓٓ
 حدغ دمحم

ٕٗ-  

حدضغ ٓد
 فاضل حدغ

 الصفضمضات
 

تأثضخ مذتقات الكايشضغ عمى 
نسػ وايس 

بخوماستضجػتالمذسانضاالحذػ 
 ية
 

 التخبضة ٕٗٓٓ
 

 
 ماجدتضخ

 

سخمج نجع 
الجيغ مجضج 

 الجاؼ

ٖٗ 

ثامخ مصمَظ  ٓد
 جاسع
 
 

األحضاء 
 السجيخية

عدؿ وتذخضز الجخاثضع 
اليػائضة قبل التعقضع وبعجه 

في صاالت العسمضات 
 وردىات مدتذفى تكخيت 

التخبضة  ٕٗٓٓ
 لمبشات
 
 
 

 
 ماجدتضخ

 

محدغ بػخي 
 مخاد زنَكشة

 
 

ٗٗ 
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ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

صالح دمحم د. 
 د.  رحضع

رياض عباس 
 عبج الجبار

 البضئضة
 
 
 
 

تأثضخ بعس السمػثات 
السصمقة مغ صشاعة 
األسسجة في بعس 

الخرائز الكضسػحضػية 
العاممضغ ووضائف الجـ لجى 

 بيا
 

ٕٓٓٗ 
 

 التخبضة
 

 دكتػراه
 

مػسى جاسع 
 دمحم الحسضر

 

ٗ٘ 

د. صالح دمحم 
 رحضع العبضجي

الفدمجة 
 الحضػاف

التاثضخات الفدمجضة لعجد مغ 
السدتخمرات الشباتضة في 

االرانب السرابة بجاء 
 الدكخ التجخيبي

 

 التخبضة ٕٗٓٓ
 

 ماجدتضخ
انذ ياسضغ  

محسػد 
 الجوري 

ٗٙ 

د.شياب احسج 
 دمحم
 
 
 
 
 

 

دراسة مطيخية لتحجيج  الصفضمضات
بعس سالالت السذػكات 

الحبضبضة ) 
Echinococcus 

granulosus مغ )
األغشاـ واألبقار والساعد  
في محافطة صالح الجيغ ، 

 العخاؽ

 التخبضة ٕٗٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

عمي كخيع 
 حدغ الغخاوي 

 

ٗٚ 

عمي ٓد
صالػح حدضغ 

الجبػري    
 

األحضاء 
 السجيخية

الدكخيات بػساشة تسثضل  
 الدضانػبكتخيا

السثبتة لمشضتخوجضغ 
 السعدولة محمضا  

 

 التخبضة ٕٗٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

دمحم نطضخ 
معخوؼ 

 الجوري 
 

ٗٛ 

د. زيج دمحم 
مبارؾ 

 السيجاوي 

الفدمجة 
 الحضػانضة

 

دراسة فدمجضة لبعس 
حاالت  فقخ الجـ  في مجيشة 

 تكخيت و ضػاحضيا

 

 التخبضة ٕٗٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

 مػفق مصمظ
زيجاف 

 العضداوي 
 

ٜٗ 
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ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عمي صالح  د.
أياد  د.حدضغ 

دمحم عمي 
 فاضل
 

احضاء 
 مجيخية

دور بعس اجشاس 
الدضانػبكتخيا في التحمضل 
الحضػي لبعس السخكبات 

 الشفصضة

 التخبضة ٕٗٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

خمف  محسػد
صالح 
 الجبػري 

٘ٓ 

مػسى ٓد
 محسػد مخبط

الفدمجة 
 الحضػانضة

تاثضخ الرـػ واإلقالؿ 
مغ تشاوؿ الجىػف 

والجيج البجنضفي بعس 
الستغضخات الفدمجضة 
وكسضة الذحع في 

 جدع اإلنداف
 

 التخبضة ٕ٘ٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

مرصفى 
عمي 
عبج 

 الخحسغ
 

٘ٔ 

د . عمي 
اسساعضل 

 عبضج الدشافي

البضئة / 
 الفصخيات

عدؿ بعس الفصخيات مغ 
تخب محػافطػةصالح الجيغ 

وتػصضف مدتخمز 
الفصخ

Penicilliumbrasilianum 
Batista. 

ٕٓٓٗ 

 

 

عبج الخسػؿ  دكتػراة التخبضة
خزخ عباس 

 البضاتي
 

ٕ٘ 

د. بخىاف 
 مرصفى دمحم

سسضة بعس السدتخمرات  عمع حضػاف
الشباتضة " 

الضػكالبتػسػالدبحبح 
حضاتضة حذخة والجفمة " عمى 

 خشفداء الصحضغ الرجئضة
 
 
 
 
 
 

 

كساؿ  أمل ماجدتضخ العمػـ ٕ٘ٓٓ
 سمضساف

ٖ٘ 
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ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

محضسضج ٓد
 مجهللا الجبػري 

أحضاء 
 مجيخية

دراسة الجالئل 
الجخثػمضة لمتمػث 
اإلحضائي وبعس 

الفضديائضة  العػامل
والكضسضائضة السؤثخة 

عمضيا لسضاه نيخ دجمة 
ونيخ الداب األسفل في 

مشصقة الحػيجة 
 وتكخيت
 

 العمػـ ٕ٘ٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

محدغ حسج 
ادىاـ 
 الجبػري 

 

٘ٗ 

د. عمي صالح 
حدضغ 
 الجبػري 

 

أحضاء 
 مجيخية

لتثبضصي لبعس  التاثضخا
السدتخمرات الشباتضة عمى 

البكتخيا السدببة لخسج 
 الدبضل البػلي

 

التخبضة  ٕ٘ٓٓ
 لمبشات

ىالة  ماجدتضخ
 عبجالخالق

٘٘ 

صبحي ٓد
حدضغ خمف   

عمي صالح ٓد
 حدضغ

األحضاء 
 السجيخية

 دراسة جخثػمضة لمشػعضغ
Haemophilusparainflue

nzaeو
Haemophilusaphrophilu

s السعدولضغ مغ السخضى
السرابضغ بإصابات الجياز 

التشفدضالعمػي في مجيشة 
 السػصل

 

 التخبضة ٕ٘ٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

أوس إبخاىضع 
 سمضساف نادر

٘ٙ 

د. باسسة 
 احسج عبجالمة

د. عمي صالح 
 حدضغ

احضاء 
 مجيخية

دراسة بكتخيػلػجضة لمحخوؽ 
. العسمضات الجخاحضة 

والعسمضات الصارئة في مجيشة 
السػصل وامكانضة عالجيا 

 بالسمتقع البكتضخي 
 

 التخبضة ٕ٘ٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

انسار احسج 
 داؤد الصائي

٘ٚ 
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ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د. جياد ذياب 
 محل 

د. عمي صالح 
 حدضغ

بضئة أحضاء 
 مجيخية

التحمل الحضػي ألنػاع مغ 
الشفط الخاـ بفعل الجخاثضع 
 السعدولة مغ تخب مرافي

 العخاؽ الذسالضة
 

ٕٓٓ٘ 

 

ياسضغ حدضغ  دكتػراة التخبضة
عػيج وسسي 

 الجبػري 

٘ٛ 

د. امضغ 
 سمضساف بجوي 

د . عمي 
اسساعضل 

 عبضج الدشافي

أحضاء 
 مجيخية

 

دراسة كفاءة الديػت الصضارة 
السدتخمرة مغ بعس 

الشباتات الصبضة في تثبضط 
نسػ أنػاع مغ البكتخيا 

 السخضضة والفصخيات
 

 التخبضة ٕ٘ٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

سشجس جاسع 
 دمحم الجبػري 

 

ٜ٘ 

عمي صالح ٓد
حدضغ 
 الجبػري 

 
 

ا ألحضاء 
 السجيخية

دراسة جخثػمضة لبعس 
مدببات أخساج السدمظ 

البػلضممسخضى في مدتذفى 
 آزادي العاـ

 في مجيشة كخكػؾ
 

 التخبضة ٕ٘ٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

ثخي أحسج 
 خػرشضج

ٙٔ 

حسضج ٓد
 سمساف خسضذ

دراسة بضئضة لبعس أنػاع  بضئة
السعدولة مغ الدضانػبكتخيا 

نيخ دجمة ضسغ محافطة 
صالح الجيغ واختبار فعالضة 

مدتخمراتيا عمى بعس 
 أنػاع البكتخيا السسخضة

 

نياد عبج  دكتػراة التخبضة ٕ٘ٓٓ
 دمحم الجوري 

ٕٙ 

د.صباح 
 حدضغ 

د.وىبي عبج 
 القادر سمساف

فدمجة 
 سخيخية

دراسة بعس الستغضخات 
الكضسضاوية الحضػية 

والفدمجة العربضة في 
مخضى داء الدكخ في 
 مجيشة تكخيت وضػاحضيا

التخبضة  ٕ٘ٓٓ
 لمبشات

نيمو كساؿ  ماجدتضخ
 شواسعج 
 

ٖٙ 
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ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د. خالج 
إبخاىضع       

د. وىبي عبج 
 القادر

انقصاع الصسث الثانػي  فدمجو
بالحالة وعالقتو 

الفدضػلػجضة واليخمػنضة 
 لجى الشداء

 

التخبضة  ٕٙٓٓ
 لمبشات

وفاء عضدى  ماجدتضخ
 شعسة
 

ٙٗ 

د.وىبي 
 عبجالقادر 

د.أيجف صجيق 
 احسج

فدػػمجة 
 سخيخيػػة

 

دراسة مقارنة ألنػاع الضخقاف 
وتأثضخىا عمى ندب مكػنات 

 الجـ في مجيشة كخكػؾ
 

التخبضة  ٕ٘ٓٓ
 لمبشات

فاتغ  ماجدتضخ
عبجالػاحج 

مجضج 
 عبجالػاحج

ٙ٘ 

حدضغ ٓد
 غفاضل حد

 فضمضاتػالص
 

 أيس البخيسضجيغ
 في بعس الجيجاف الصفضمضة

ٕٓٓٙ 

 

 ماجدتضخ التخبضة

 

مضجيا دمحم بكخ 
 ةدنكشال

 

ٙٙ 

حدضغ ٓد
 فاضل حدغ

أيس البضػريغ في عجد مغ  الصفضمضات
الجيجاف الصفضمضة التابعة 
 لسجامضع ترشضفضة مختمفة

 ماجدتضخ التخبضة ٕ٘ٓٓ
سػما عجناف 
 مخداف الدنكشة

 

ٙٚ 

د. وعج 
محسػد     د. 
عمي حدضغ 

 صالح

احضاء 
 مجيخية

 
 

دراسة بكتخيػلػجضة ووراثضة 
 Aeromonasلبكتخيا

Spp  السعدولة مغ اصابات
 مختمفة

 ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ
مضدع عجناف 

 مدىخ

ٙٛ 

يحضى داؤد د. 
وىب                       

خمضل د. 
 إبخاىضع بشجر 

مدح بضئي لبعس مرادر  بضئة
السضاه ومصخوحات السجاري 

و السعالجة الشباتضة في 
 السػصل وضػاحضيا

ٕٓٔٓ 
 

إبخاىضع عسخ  دكتػراه التخبضة
سعضج ممكػ 

 الحسجاني
 

ٜٙ 

.أياد دمحم ٓد
 عمي 

 .عمي صالحد
 
 

األحضاء 
 السجيخية

دراسة السكػرات العشقػدية 
مغ  الحىبضة السعدولة 

أجداـ السرػريغ 
 الذعاعضضغ

 ماجدتضخ التخبضة ٕٙٓٓ
 

أشػاؽ يػنذ 
 نػري الجوري 

 

ٚٓ 
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ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

حدضغ د. 
 إسساعضل 

حدضغ د. 
فاضل حدغ 

 بضخقجار

 فضمضاتػالص
 
 
 

تأثضخ مدتخمرات بعس 
الصبضة عمى الشسػ االعذاب 

والعسمضات الحضاتضة لسجامضع 
شفضمضة مخضضة مختمفة في 

 العخاؽ
 

بمدع قبضذ  دكتػراة التخبضة ٕٙٓٓ
سعضج 
 الفيادي

ٚٔ 

عديد خالج ٓد
 حسضج

 

عمع 
الحضػاف/األن

 سجة

التأثضخ الشدجي لسبضج 
الباراكػت عمى الغجد الرع 

في الفئخاف البضس 
MusMusculus 

 

 ماجدتضخ التخبضة ٕٙٓٓ
 

مشى صالح 
 رشضج

 

ٕٚ 

عديدخالج ٓد
حسضج               

صالح دمحم ٓد
 رحضع

 
 
 

 عمع الحضػاف
األندجة 

 واألجشة

تأثضخ الجخعات العالضة مغ 
 Dٖ فضتامضغ

(Cholecalciferol) 
عمى إحجاث التذػىات 

العضانضةوالشدجضة في إناث 
الفئخاف 

اMusmusculusالسيقاء
 لحػامل وندميا

 ماجدتضخ التخبضة ٕٙٓٓ
 

إسخاء ىاشع 
 عمي

ٖٚ 

عػاد ٓد
 شعباف داود

بخىاف ٓد
 مرصفى دمحم

 
 

 
 

 الحذخات
 

التأثضخ الحضػي لبعس 
 السدتخمرات الشباتضة الجخجضخ

Eruca sativa الفػجل و
Raphanussativusوالػخػذ 

Lactuca sativa في حضاتضة
 خشفداء المػبضا الجشػبضة

Callosobruchusmaculat
us(Fab.) 

Coleoptera:Bruchida 

 ماجدتضخ التخبضة ٕٙٓٓ
 

ىجى ضامغ 
 عبج الجبار

 

ٚٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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د.زيج دمحم 
مبارؾ 

السيجاوي                           
د.   صالح 
دمحم رحضع 

 العبضج
 

عجد مغ السػاد دراسة تأثضخ  عمػـ حضاة
الغحائضة عمى إفخاز بعس 
السػصالت العربضة  " 

الجوبامضغ  ،  الدضخوتػنضغ   
واألدريشالضغ"  في جدع 

 اإلنداف .
 

رغج تحدضغ  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
 ذنػف أحسج

 

ٚ٘ 

                           ٓد

تػفضق إبخاىضع 

االلػسي                         

 ألجكتػره

محسػد إيشاس 
 ياسضغ

دراسة تفذي داء السذعخات  عمػـ حضاة

السيبمضة

trichomoniasis في

الشداءالستدوجات السخاجعات 

 لسدتذفى تكخيتالتعمضسي

ودراسة تأثضخ بعس 

السدتخمرات الشباتضة 

 عمضيا

ٕٓٓٙ 
 

التخبضة 
 لمبشات

 ماجدتضخ
 

انترار غانع 
عبج الػىاب 

 ألرسضجعي

ٚٙ 

زيج دمحم ٓد
مبارؾ 

السيػجاوي        
مػسى ٓد

جاسع دمحم 
 الحسضر

 
 
 

 عمع الحضػاف
 

 
 
 

تأثضخ زيت الديتػف في عجد 
مغ السعايضخ 

الفدمجضةوالكضسػحضػية في 
الجخذاف الدمضسة والسرابة 

بجاء الدكخ التجخيبي 
 والسعخضة لمكخب التأكدجي

 

ٕٓٔٓ 
 

 العمػـ
 
 
 
 

 ماجدتضخ
 

وججاف ابخاىضع 
عباس عبج 

 الػىاب

ٚٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عديد خالج ٓد
 حسضج

عمع الحضػاف  
 االندجة

دراسػة تذخيحضة وندػجضة 
مقارنة لمقشاة اليزسضة في 

ٕٓٓٙ 
 

 ماجدتضخ التخبضة
 

عمي اسكشجر 
يػسف 

ٚٛ 



 أشاريح جامعة تكخيت / عمـػ الحضاة

 
070 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نػعضغ مغ الصضػر آكالت 
 الحبػب ، الحساـ الصػراني

(Columba 
liviaGmelin, ٜٔٚٛ)  
وآكالت المحػـ ، باشق 

 Accipiter)  العرافضخ
nisus Linnaeus, 

ٔٚ٘ٛ) 

 الذضذاني

حسضج ٓد
 سمساف خسضذ

تأثضخ بعس السعػػػادف  البضئة
الثقضػمة عمػػػى بعػػػػس 

الفعالضػػػات الحضػيػػػة فػػػي 
 Anabaena الدضانػبكتخيا

oryzae السثبتة لمشضتخوجضغ
 الجػي 
 

التخبضة  ٕٙٓٓ
 لمبشات

 

 ماجدتضخ
 

ىالػػػػة ارشج 
 عمػػػػي

ٜٚ 

د. بخىاف 
مرصفى دمحم 

 الجلضسي

 عمع الحضػاف

 

سسضة بعس السدتخمرات 
الشباتضة " 

الضػكالبتػسػالدبحبح 
والجفمة " عمى حضاتضة حذخة 

 خشفداء الصحضغ الرجئضة

ٕٓٓ٘ 

 

 التخبضة
 

 ماجدتضخ
 

أمل كساؿ 
 سمضساف

 
 
 
 

ٛٓ 

حدضغ ٓد
 فاضل حدغ

 
 
 

 

 عدؿ الحامس الشػوي  الصفضمضات

مشقػص األوكدجضغ 
(DNA والتشقضة الجدئضة )

لمشضػكمضدز مغ مجامضع 
 شفضمضة مختمفة

ٕٓٓٙ 
 

الياـ عائج  دكتػراة التخبضة
 اسعج
 

ٛٔ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د. زيج دمحم 
 مبارؾ

الفدمجة 
 الحضػانضة

دراسة مقارنة لتأثضخ إمخاض 
القمب وعجد الكمضة وفقخ 

التخبضة  ٕٙٓٓ
 لمبشات

 ماجدتضخ
 

تضدضخ خمضل 
 إبخاىضع

ٕٛ 
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د. وىبي عبج 
 القادر سمساف

 

الجـ عمى مدتػيات بعس 
السقايضذ الكضسػحضػية 

والجمػية لجى السخضى في 
 مجيشة كخكػؾ

 

 

تػفضق ٓد
ابخاىضع 
 اآللػسي

تذخضز شفضمي البػيغػػات  شفضمضات
الخبضئػة باستخػجاـ 

اختباراأللضدا وصبغو كاربػؿ 
فػكدضغ السحػره وتأثضخ 
مدتخمري نباتي الدعتخ 

والخماف عمى            
 الصفضمي

 

التخبضة  ٕٙٓٓ
 لمبشات

 

 ماجدتضخ
 

عيػد مداحع 
شاكخ محسػد 

 الخفاعي
 

ٛٗ 

عمي صالح ٓد
حدضغ 

الجبػري                                  
أ.ـ.د.رشضج 
 حسضج حدغ

 

احضاء 
 مجيخية

 
 
 

تأثضخ بعس الدػابق 
التخمضقضة عمى نسػ وأيس 
بعس الجخاثضع السسخضة 

لإلنداف الدالبة والسػجبة 
 لربغة كخاـ

 التخبضة ٕٚٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

كضالف عبج 
الخزاؽ شاكخ 

 ياسضغ

 

ٛ٘ 

حدضغ   د.
فاضل 

شياب ج.حدش
 أحسج دمحم

 
 
 
 

 الصفضمضات
 
 

 

دراسة فعالضة انديسات 
الفػسفػمػنػايدتخيد في 

 بعس الجيجاف الصفضمضة

سعجية شياب  دكتػراة التخبضة ٕٚٓٓ
 حسج العبضجي

 

ٛٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عبج الكخيع ٓد
سمضساف حدغ 

 الفصخيات
 

دراسة ضخوؼ إنتاج الدكخ 
الستعجد مغ إحجى العدالت 

التخبضة  ٕٚٓٓ
 لمبشات

 ماجدتضخ
 

ىػازف احسج 
 عبج الجبػري 

ٛٚ 
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 الشعضسي
 

السحمضة 
لمفصخ

Cladosporiumherba
rum 

 وتػصضفو الجدئي
 

  

صالح دمحم ٓد
 رحضع العبضجي

الفدمجة 
 الحضػانضة

 

في وضائف تأثضخ البجانة 
الكبج وعجد مغ صفات الجـ 

 الكضسػحضػية
 

 التخبضة ٕٚٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

أسساء حدغ 
جسعة 

 الدامخائي

ٛٛ 

شياب ٓد
احسج دمحم 

 الجبػري 

دراسة وبائضة عغ امضبا  عمػـ حضاة
 الدحار

Entamoebahistolyti
ca لجى لالشفاؿ في قزاء

بضجي مع تأثضخ بعس  
السدتخمرات الشباتضة 

 عمضيا

 التخبضة ٕٚٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

مبجر عػاد 
 عبج أسعج

ٜٛ 

خمضل ٓد
 ابخاىضع عباس

 

 الشبات
 

دراسة مطيخية وتذخيحضة 
 النػاع جشذ

(Brassicaceae)  
Brassica L. 

 في العخاؽ

 التخبضة ٕٚٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

دمحم عجناف 
 ىاشع شخيف

ٜٓ 

د. احداف 
محسػد 
 عبجالمة

د.مػسى 
 جاسع دمحم

دراسة ىخمػنضة  فدمجة حضػاف
وكضسػحضػيةوفدمجضة عمى 
عجد مغ الشداء السرابات 
بسالزمة تكضذ السبايس 
الستعجد في مجيشة تكخيت 

 وضػاحضيا

ساريا ناجي  ماجدتضخ العمػـ ٕٚٓٓ
 محدغ صالح

ٜٔ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د . خمضػل 
إبخاىػضع 

دراسةمػرفػلػجضةوتذخ  الشبات
يحضةلبعزاألنػاعسشأجشا

 التخبضة ٕٛٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

نجالء 
مرصفى دمحم 

ٜٕ 
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)  سعػذضخة الذػسخي 
Brassiceae   )

)مشالعائمةالرمضبضة
Brassicaceae )

 فضالعخاؽ
 

 إبخاىضع العبضج

عديد خالج ٓد
حسضج 

عبج ٓجألبضاتض
هللا حدػضغ 

 عبج هللا

التػػجخيبي تأثػضخ الخػػسػج  عمػـ الحضاة
 بػجاء السقػسػػات الكػػػنجيػػة

Toxoplasma 
gondii عمى إحجاث بعس

 التذػىات
الطػػاىػخية والشدػجضة في 

أجػشة وأمػيات الفػأر 
 األبضػس

الدػػػيدػػخي 
Musmusculusسػػاللة
Balb/c 

 التخبضة ٕٛٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

أيدخ صالح 
محسَّج محسَّػد 

 الدامخائيّ 
 

ٜٖ 

زيج دمحم ٓد
مبارؾ 

 السيجاوي 
 

 الحضػاف
 

دراسة عجد مغ الستغضخات 
الفدمجضة و الكضسػحضػية 
لجى مجسػعة مغ الشداء 

الستدوجات السرابات 
بالتياب الدبضل البػلي في 

 مجيشة كخكػؾ
 
 
 

ٕٓٓٛ 
 

 العمػـ
 

ايفاف دمحم  ماجدتضخ
 مرصفى دمحم

 

ٜٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د. صالح دمحم 
 رحضع
 

 عمع الحضػاف
 
 

دراسة تأثضخ السدتخمز 
السائي لشبات حذضذة 

المضسػف 

 التخبضة ٕٛٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

حدضغ دمحم 
 شضاوي 

ٜ٘ 
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Cymbopogoncitratu
s   ومقارنتيا مع فضتامضغ
C  كسزاديغ لألكدجة في

ذكػر الجخذاف السعخضة 
 لالجيادالتاكدجي

 
بخىاف ٓد

مرصفى دمحم    
فاضل ٓد

 عباس قػػػادر

مقارنة تأثضخ مبضج   الحذخات
السالثضػف ببعس 

السدتخمرات  الشباتضة عمى 
حذخة خشفداء الصحضغ 

 الرجئضة
Triboliumcastaneu

( Herbst )  m 
 

 التخبضة ٕٛٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

ُسَخى شياب 
 أحسج دمحم

ٜٙ 

عباس ٓد
عمي ىادي 

الججضمضأ.ـ.د. 
وعج محسػد 

 رؤوؼ

األحضاء 
 السجيخية

عدؿ وتذخضز البكتخيا 
العشقػدية الدالبة إلنديع 
الخثخة مغ حاالت مخضضة 
مختمفة ودراسة مقاومتيا 

 لمسزادات الحضػية
 

 التخبضة ٕٛٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

مجاىج خمف 
عمي أحسج 

 الجسضمي

ٜٚ 

 صباح دمحم ٓد
 الجكتػر

عمي صالح 
 حدضغ

عدؿ وتذخضز مدببات  
ودراسة أخساج الجخوح 

حداسضتيا لمسزادات 
الحضػية و السصيخات في 
مدتذفى مجيشة كخكػؾ 

 العاـ

 التخبضة ٕٛٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

سضمجا سعضج 
 ياسضغ أحسج

ٜٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

صالح دمحم ٓد
 رحضع ألعبضجي

السدتخمز دراسة تأثضخ  عمع الحضػاف
السائي لبحور العشب في 

اإلجياد ألتأكدجي 

 التخبضة ٕٛٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

قاسع عديد 
رزوقي 
 الجشابي

ٜٜ 
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السدتحجث ببضخوكدضج 
اليضجروجضغ في ذكػر 

 الجخذاف
 

خمضل ٓد
إبخاىضع بشجر 

 الشعضسي

تأثضخ نػعضة السضاه مغ  نبات
مرادر مختمفة  عمى 

 صشفضغ مغ الحرة الرفخاء
 

 التخبضة ٕٚٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

عبج هللا 
ياسضغ عمي 

 العكضجي
 

ٔٓٓ 

د. أديبة 
يػنذ 

شخيفج.عمي 
 صالح حدضغ

األحضاء 
 السجيخية

 

عدؿ وتذخضز السكػرات 
العشقػدية السقاومة 

لألوكداسضمضغ مغ عضشات 
سخيخيو وبضئضة  مغ 

مدتذفى الخشداء في 
 مجيشة السػصل

 

 التخبضة ٕٛٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

أشػاؽ حاـز 
 نجع عبج هللا

ٔٓٔ 

جياد ذياب ٓد
 محل الجشابي

تأثضخ التخب السمػثة  بضئة نبات
بالسخمفات الشفصضة عمى 
نسػ وإنتاجضة صشفضغ مغ 

الحشصة والذعضخ ومعالجتيا 
 بالغدل

 

 التخبضة ٕٚٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

مضدػف 
مرصفى 
 جاسع دمحم

 

ٕٔٓ 

.عديد خالػػػج د
حسػػػضج 
 البضاتػػي

دراسة مقارنة مطيخية  الحضػػػاف
لمقشاة اليزسضة وندضجضة 

لصائخ الحب 
(Melopsittacusundulatus 

Gould, 0481)،وشائخالداغ ( 

Linnaeus,0574Corvus  

f.  frugilegus). 

رياض سػػػالع  ماجدتضخ العمػـ ٕٛٓٓ
 محػسػج حػػسػج

ٖٔٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عديد خالج ٓد
 حسضج

التغضضخات السخضضيالشدجضة  عمػـ الحضاة
في القمب والخئتضغ والكمى 

 التخبضة ٕٛٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

دمحم خمضل 
إبخاىضع 

ٔٓٗ 
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ألسحجثو بفخط جخعات 
والكالدضـػ في  Dٖفضتامضغ 

 الفئخاف السيقاء
Musmusculus 

شالش 
 الجبػري 

 

ناضع احسج ٓد
وىبي ج. حدش

عبجالقادر 
 سمساف

تأثضخ الحمبة والحبة  الحضاةعمػـ 
 الدػداء عمى األداء

الفدمجي لمغجة المبشضة 
 دراسة مقارنة

ٕٓٓٛ 
 

التخبضة 
 لمبشات

عبجاليادي  ماجدتضخ
 ابخاىضع حدضغ

 

ٔٓ٘ 

د.  ابخاىضع 
 شعبا ف داود
د. يحضى 
 جخجضذ

 عمع  الحضػاف
 
 
 

السذعخات العالقة بضغ 
والعػامل السخضضة  السيبمضة

التشاسمضة األخخى بضغ 
الشداء في مجيشتي كخكػؾ 

 وتكخيت
 

بخىاف احسج  ماجدتضخ العمػـ ٕٛٓٓ
دمحم عمي 

 بضباني
 

ٔٓٙ 

عػاد ٓد
شعباف داود 

بخىاف ٓد
مرصفى دمحم 

 الجلضسي
 

أثخ بعس السدتخمرات  عمع  الحضػاف
الشباتضة  في ُسسضة ُمبضج 

يخقات َّ الجيازيشػنزج
خشفداء الصحضغ وكامالت 

 الرجئضة الحسخاء
Triboliumcastaneu

m (Herbst) 
 

 التخبضة ٕٛٓٓ
 

 ماجدتضخ
 
 
 
 

 

تػركاف احسج 
 حسج حدغ

ٔٓٚ 

د. عبجالكخيع 
 سمضساف 

د. صالح 
 عضدى دمحم

 عمػـ الحضاة
 
 
 
 

دراسة التأثضخ السثبط لبعس 
السدتخمرات الشباتضة عمى 

 بعس الفصخيات السخضضة

التخبضة  ٕٛٓٓ
 لمبشات

شفاء شضار  ماجدتضخ
 جعفخالعداؼ

ٔٓٛ 
 
 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة  ػػافػػػػػالعشػ   ت 

.دمحم فػزي ٓد
 الكتبي

دراسة لسدتػيات الرػديـػ  الحضػاف
والبػتاسضـػ في كخيات الجـ 

إقباؿ سسضغ  ماجدتضخ العمػـ ٕٛٓٓ
 عمي كاضع

ٜٔٓ 
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.فػاز عبج د
 الػىاب الجباغ

 (RBCsالحسخ)
 الجـعشج مخضى ضغط 

 
عػاد ٓد

 شعباف داود
د. بخىاف 

مرصفى دمحم 
 الجلضسي

 
 
 
 

دراسة مقارنة بضغ فاعمضة  عمع الحضػاف
بعس السدتخمرات الشباتضة 

 ومبضج الجايكمػرفػس
(DDVP)  في كامالت

خشفداء المػبضا 
الجشػبضة

Callosobruchusmac
ulatus (Fab.) 

(Coleoptera : 
Bruchidae) 

سعضج ماىخ  ماجدتضخ العمػـ ٕٛٓٓ
 لفتو الفخاجي

ٔٔٓ 

تػفضق ٓد
إبخاىضع 
 اآللػسي

 

دور الفئخاف السشدلضة  عمػـ الحضاة
Musmusculus  

والجخذاف 
الشخويجضة

Rattusnorvegicus 
في وبائضة بعس األمخاض 

الصفضمضة مغ أوالي الجـ 
واألندجة في مجيشة تكخيت 

 وضػاحضيا
 

التخبضة  ٕٛٓٓ
 لمبشات

شضالف قادر  ماجدتضخ
صادؽ 
 الرالحي

ٔٔٔ 

رياض ٓد
عباس 

 عبجالجبار

دراسة بعس الرفات  الشبات
الفضديائضة والكضسضائضة 

لسضاه نيخ دجمة   والحضاتضة
 ضسغ مجيشة تكخ

بذار شارؽ  ماجدتضخ العمػـ ٕٛٓٓ
إسساعضل 

 ىالؿ الذشجاح

 
ٕٔٔ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

حسضػج ٓد
سػمػسػاف 

تأثػضخ بػعػس الػعػامل  عمػـ الحضاة
الػبػضػئػضة عػمى نسػػ األحضاء 

التخبضة  ٕٛٓٓ
 لمبشات

خػػالػػج محػػسػػج  ماجدتضخ
 عػػبػاس

ٖٔٔ 
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الجقضقة في بعس القاعات  خسػضػذ
اإلنتاجضة  لسرشع أدوية 

 سامخاء
 

إبخاىضع  ٓد
شعباف داوود 

دمحم عبج ٓد  
 العديد قادر

 

عمع 
 الصفضمضات

 

دراسة عغ انتذار شفضمي 
الستحػلة الشدضجضة بضغ 

االشفاؿ في مجيشة كخكػؾ 
وكفاءة بعس االدوية 
ومدتخمرات بعس 

االعذاب الصبضة عمى 
 الصفضمي في الدجاج

 

مخاد رشضج  ماجدتضخ العمػـ ٕٛٓٓ
 ولي إبخاىضع

ٔٔٗ 
 
 
 
 
 

زيج دمحم ٓد
مباركأ.د. 
صالح دمحم 

 رحضع

دراسة بعس الستغضخات  عمع الحضػاف
الفدمجضة وتخكضد 

البخوستاگالنجيشات عشج 
 مخضى الخبػ

 

سضساء عبج  ماجدتضخ العمػـ ٕٛٓٓ
الخحسغ 

 شعباف

ٔٔ٘ 

وعج ٓد
 محسػد رؤوؼ

 
 
 

األحضاء 
 السجيخية

دراسة بكتضخية ووراثضة 
لمسكػرات 

الدبحضةواالشخيذضا 
القػلػنضة السعدولة مغ قشاة 

 الػالدة أثشاء فتخة الػضع
 
 
 
 
 

أسساء دمحم  ماجدتضخ العمػـ ٕٛٓٓ
 سمضساف

ٔٔٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

إبخاىضع  ٓد
شعباف داوود 

األحضاء 
 السجيخية

وبائضٌة عمى شفضمّي دراسٌة 
السذّعخاِت 

محدغ  ماجدتضخ العمػـ ٕٛٓٓ
عدالجيغ 

ٔٔٚ 
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دمحم عبج ٓد  
 العديد قادر

السيبمّضةِ 
Trichomonasvagina

lis 
وبعس الجخاثضِع  السدبّبِة  
لأَلمخاِض  السشقػلِة  جشدضا  

 بعُس السدتخمراِت  وتأثضخُ 
الشباتػػضػػػػػِة عمى نسػ 
في  الدجاج  الصفضمي ِّ

 

 سمضساف

وعج ٓد
 محسػد رؤوؼ

 

األحضاء 
 السجيخية

 

دراسة بكتخيػلػجضة ووراثضة 
لبكتخيا السكػرات العشقػدية 

الحىبضة السعدولة مغ 
 أخساج الجخوح

 

 التخبضة ٕٛٓٓ
 

ياسخ حسج  ماجدتضخ
 حساده

 

ٔٔٛ 

حدضغ ٓد
ساىخأسػد 
العبضجي 

عبج هللا ٓد
حدضغ عبجهللا 

 الجبػري 

دراسة السذعخة السيبمضة    عمع الحضػاف
Trichomonasvagina

lis   و الجخاثضع السخافقة ليا
 في نداء مجيشة تكخيت

 

مضالد عجناف  ماجدتضخ التخبضة ٕٛٓٓ
 مدىخ

ٜٔٔ 

د. خمضل 
إبخاىضػع 
عبػاس 
 الذسخي 

  
 
 

 نبات
 
 
 
 
 

دراسة مطيخية وتذخيحضة 
مقارنة ألنػاع في أجشاس 

معّضشة مغ العائمة 
 Compositaeالسخكبة

(Asteraceae) 
 في العخاؽ

عسػخ خمضل  ماجدتضخ العمػـ ٕٛٓٓ
جاسػع دمحم 

 العباسي

ٕٔٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

حدضغ ٓد
ساىخأسػدالجك

عالقة مدتػى الدنظ  شفضمضات
والشحاس ببعس السعايضخ 

عبضخ عباس  دكتػراة التخبضة ٕٛٓٓ
 عمي

ٕٔٔ 
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 تػر
شياب احسج 
 دمحم الجبػري 

السشاعضة في االصابة بجاء 
السقػسات في الشداء في 

محافطة كخكػؾ مع محاولة 
عالجضة في الفئخاف 

 السختبخية
 

تػفضق ٓد
إبخاىضع 
 االلػسي

 

 شفضمضات
 
 
 
 
 
 

دراسة وبائضة وتذخضرضة 
 لصفضمي

Cyclosporacayetan
ensis 

في مجيشة تكخيت والسشاشق 
 السجاورة ليا

 

أمضسو إبخاىضع  دكتػراه التخبضة ٕٛٓٓ
محسػد شخاف 

 الدامخائي

ٕٕٔ 

.إبخاىضع د
شعباف  داود 
أ.ـ.د.عقضل 

 حدضغ 

دراسة تذخضرضة وبائضة  شفضمضات
لبعس أنػاع الجشذ 

بتقشEntamoebaأنتامضبا
 في تكخيت  PCRية الػ

ٕٓٔٔ 
 

عمي دمحم عبج  ماجدتضخ العمػـ
 ناصخ

 

ٕٖٔ 

د.عقضل 
حدضغ 

العاصضج.ساى
 ي جػاد

  RAPDاستخجاـ مؤشخات   عمػـ الحضاة
لتحمضل التبايغ الػراثي 
لبعس أنػاع الجشذ 

Alternaria 

ٕٜٓٓ 
 

ىجيل عبج  ماجدتضخ العمػـ
 اليادي عسضخ

ٕٔٗ 

دمحم . زيج د
مباركأ.د. 
صالح دمحم 

 رحضع

التأثضخات  عمع الحضػاف
الفدمجضةوالكضسػحضػية لعجد 
مغ السدتخمرات الشباتضة 
 في الجـ والجياز التشاسمي

الحكخي في الجخذاف البضس  
Rattusnorvegicus 

 السعخضة لمكخب التأكدجي

صاحب جسعة  دكتػراه التخبضة ٕٛٓٓ
 عبج الخحسغ

ٕٔ٘ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

زيج دمحم ٓد
مباركأ.د. 

كضسػحضػية  دراسة فدمجضة عمع الحضػاف
و خمػية لتأثضخ عجد مغ 

 مشضف صعب دكتػراه التخبضة ٕٛٓٓ
احسج ساجت 

ٕٔٙ 
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صالح دمحم 
 رحضع

السمػثات السشبعثة مغ 
محصةكيخباء بضجي الحخارية 

 عمى العاممضغ فضيا
 

 الجشابي

تػفضق ٓد
إبخاىضع 

د.    اآللػسي
إيشاس محسػد 

 ياسضغ

عدؿ وتذخضز شفضمي  عمػـ الحضاة
السقػسة 

 Toxoplasmaالكػنجية
gondii  بضغ الشداء

السجيزات السخاجعات إلى 
 مدتذفى تكخيت التعمضسي

 

ٕٓٓٛ 
 

التخبضة 
 لمبشات

 ماجدتضخ
 

زماف ياسضغ 
 شياب أحػسج

ٕٔٚ 

خمضل ٓد
إبخاىضع 

بشجرا.ـ.د 
يحضى داؤد 

 وىب

تأثضخ التمػث البضئي عمى  بضئة
بعس الشباتات الشامضة في 
مشاشق ممػثة بالعشاصخ 
 الثقضمة في محافطة نضشػى 

 

ٕٜٓٓ 
 

حدضغ صابخ  دكتػراه التخبضة
 دمحم عمي

ٕٔٛ 

عادؿ فػزي ٓد
ناىي ٓجشياب

 يػسف ياسضغ

الػراثة الصبضة 
والدسػمالػرا

 ثضة

الػراثضة دراسة الدسضة 
لثشائي اوكدضج 

واالمػنضا  (SOٕ)الكبخيت
(NHٖ)  في الخاليا

الدخشانضة والصبضعضة في 
السختبخ وفي داخل الجدع 

الحّي باستخجاـ تقشضات 
 مختمفة

 
 
 

ٕٜٓٓ 
 

وججي صبضح  دكتػراه التخبضة
 صادؽ

ٕٜٔ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

صالح دمحم ٓد
 عمػـ الحضاة رحضع العبضجي

 

دراسة تأثضخ السدتخمز 
السائي والكحػلي لشبات 

 التخبضة ٕ٘ٓٓ
 

 ماجدتضخ
 

قري نػري 
 رداـ السحسجي

ٖٔٓ 
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حذضذة المضسػف 
Cymbopogoncitratu

s  في مدتػى الدكخ وعجد
مغ الجػانب الكضسػحضػية 

في ذكػر الجخذاف الدمضسة 
والسرابة بجاء الدكخ 

 التجخيبي
 

مػسى ٓد
جاسع دمحم 

الحسضر                                                            
صالح دمحم د.

 رحضع العبضجي

عمسالحضػانح
 يػاف

دراسة معجؿ التكدخ 
االزمػزي لكخيات الجـ 

الحسخ وعالقتة بعجد مغ 
السكػنات الجمػية 

والستغضخات الكضسػحضػية لجى 
السرابضغ ببعس السخضى 

 امخاض القمب
 

وسغ سخحاف  ماجدتضخ العمػـ ٕ٘ٓٓ
 عبضج الذسخي 

ٖٔٔ 

عمي صالح ٓد
حدضغ 

ناىي ٓد
 يػسف

األحضاء 
 السجيخية

استخالص بكتخيػسضغ مغ 
العشقػديات الحىبضة لعضشات 

سخيخية واختبار قجرتو 
العالجضة وتأثضخه في الخاليا 

 الدخشانضة والصبضعضة
 

ٕٜٓٓ 
 

أسسا سسضع   دكتػراه التخبضة
 أفخاـ كخومي

ٖٕٔ 

حسضج ٓد
 سمساف خسضذ

بضئة األحضاء 
 السيجخية

تأثضخ األشػاؿ السػجضة 
لمزػء السخئي في بعس 

الفعالضات 
الفدمجضةلمدضانػبكتخيا 
 السثبتة لمشتخوجضغ الجػي 

التخبضة  ٜٕٓٓ
 لمبشات

عمي مؤيج  ماجدتضخ
 سمصاف ؤىضب

ٖٖٔ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عبجالكخيع ٓد
سمضساف حدغ             

دراسة تأثضخ مدتػيات  فصخيات
مختمفة مشسدحػؽ 

التخبضة  ٜٕٓٓ
 لمبشات

جساؿ جمضل  ماجدتضخ
 أحسج البضاتي

ٖٔٗ 
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كخكد دمحم ٓد
 ثمج

العخىػف 
bisporusAgaricusفضس
عجالت الشسػ وبعس 

مكػنات الجـ 
والتعديدالسشاعي في ذكػر 

 الجخذاف
 

ابخاىضع ٓد
شعباف داود         

أ.دحدضغ 
 ساىخ اسػد

دراسة بعس مطاىخ  الصفضمضات
إمخاضضة الخسج بالستحػلة 
الشدضجضة بضغ األشخاص 

 في مجيشة سامخاء
 

ٕٓٓٛ 
 

صالح عبج  ماجدتضخ العمػـ
حدغ 

 الدامخائي

ٖٔ٘ 

وعج ٓد
 محسػد رؤوؼ

 

العشقػديات  عدؿ وتذخضز 
الدالبة إلنديع التجمط 

ودراسة دور البالزمضجات 
 في امخاضضتيا

 

ٕٓٓٛ 
 

شضساء شارؽ  ماجدتضخ العمػـ
 محسػد عسخ

 

ٖٔٙ 

. وعج د
 محسػد رؤوؼ

األحضاء 
 السجيخية

عدؿ و تذخضز البكتخيا 
السدببة ألخساج قشػات    

جحور األسشاف و دور 
 البالزمضجات في إمخاضضتيا

 

رياـ فارس  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
 صالح محسػد

ٖٔٚ 

عمي صالح ٓد
 ٓدحدضغ 

 عمي اسساعضل
 
 

األحضاء 
 السجيخية

دراسات في عدؿ وتذخضز 
وامخاضضة جخاثضع الػ 

Leptospira  في مجيشة
 الشاصخية

ٕٜٓٓ 
 

جاسػع فتحػي  دكتػراه التخبضة
عمػي 

 الحالوجي

ٖٔٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عادؿ فػزي ٓد
 شياب

 وراثة خمػية
 

 دراسة بعس السؤشخات
الػراثضة الخمػية لتأثضخ مادة 

عسخ رحضع  ماجدتضخ العمػـ ٕٛٓٓ
 خمف

ٔٗٔ 
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الكمػروفػـر عمى الفار 
 األبضس

MusmusculusL    عادؿ فػزي شياب 

 

د. رشضج حسضج 
 حدغ

أحضاء 
 مجيخية

فعالضة بعس دراسة 
السدتخمرات الشباتبة عمى 
انػاع بكتخية معدولة مغ 

اخساج الدبضل البػلي لجى 
 الشداء في مجيشة سامخاء

 

اسضل مثشى  ماجدتضخ التخبضة ٜٕٓٓ
 يػسف عباس

ٕٔٗ 

خمضل ٓد
إبخاىضع بشجر                                                

 ٓد
ذكخى أحسج 

 حسادة

أحضاء 
 مجيخية

التأثضخ التثبضصي لبعس 
 السدتخمرات الشباتضة

في نسػ فصخيات جمجية 
 ُمْسِخَضةمعدولة مغ السخضى

 

ٕٓٓٛ 
 

عبجهللا غانع  ماجدتضخ العمػـ
 قجوري حسج

ٖٔٗ 
 
 
 
 

عديد خالج ٓد
حسضج 

عبجهللا ٓد
 حدضغ عبجهللا

األندجة 
 واألجشة

دراسة التغضخات السخضضة 
الشدجضة السحجثة بتأثضخ 

 Toxoplasmaشفضمي 
gondii  عمى بعس

األعزاء في إناث الجخذاف 
البضس

rattusRattusnorvegi
cus والتذػىات الحاصمة "

 في أجشتيا
 
 
 
 

ٕٓٓٛ 
 
 
 

أسضل يػنذ  ماجدتضخ التخبضة
 خمف صالح

 

ٔٗٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

 زيج دمحمٓد
مباركج.ىجية 

تقجيخ مدتػيات ىخمػنات  عمع الحضػاف
الغجة الجرقضة وبعس 

ٕٜٓٓ 
 

عمضاء صالح  ماجدتضخ التخبضة
 جػاد

ٔٗ٘ 
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احسج خمضل     
 السيجاوي 

اليخمػنات ذات العالقة في 
الحسل الصبضعي و الحسل 
السيجد باإلجياض في 

 مجيشة تكخيت
 

 
 

عديد خالج ٓد
حسضأ.ـ ماججة 

 نػري ابخاىضع

التأثضخات ألسطيخية وألشدجضة  األندجة
لعقار الجيكدامضثازوف  عمى 

بعس اعزاء الجدع في اناث 
 الفئخاف البضس
musculusMusالحػامل 

 

سػػشج س دمحم  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
 شضفػر

ٔٗٙ 

رياض ٓد
عباس عبج 

الجبار                           
أ.ـ رشجي 

 صباح

عمع الشبات 
 بضئة

وتذخضرضة دراسة بضئضة 
لمصحالب في مقاشع 

عخضضة لشيخ دجمة ضسغ 
 محافطة صالح الجيغ

 

ميشج حسج  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
 صالح سعضج

ٔٗٚ 

خمضل ٓد
 ابخاىضع بشجر

رياض ٓد
 عباس 

دراسة بضئضة ومايكخوبضة  بضئة
لسضاه اإلسالة في محافطة 

 صالح الجيغ
 

بضجاء عبج  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
القادر ميجي 

صالح 
 الدامخائي

ٔٗٛ 

.عديد خالج ٓد
حسضج       

أ.ـ.د. عبجهللا 
 حدضغ عبجهللا

التذػىات الطاىخية واآلفات  عمػـ الحضاة
الشدجضة لبعس أعزاء 

الجدع السحجثة بالجخعات 
في  Cالعالضة مغ فضتامضغ 

الجخذاف البضزاء         
Rattusnorvegicus 

 الحػامل وأجشتيا
 

خسضذ راشج  ماجدتضخ التخبضة ٜٕٓٓ
 شعباف حدضغ

ٜٔٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

.زيج دمحم ٓد
 مبارؾ

أ.د.مشحر 

 عمع الحضػاف
 

دراسة العالقة بضغ مدتػى 
 Inhibinβىخمػف االنيبضغ

و العقع لجى الشداء في 

 ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ
 

ريع اديب 
 دمحم نادر

 

ٔ٘ٓ 



 أشاريح جامعة تكخيت / عمـػ الحضاة

 
001 

  مجيشة تكخيت وضػاحضيا مرصفى
 
 

.رياضعباس د
 عبج الجبار

 
 

بضئة احضاء 
 مجيخية

الجالئل الجخثػمضة لمتمػث 
اإلحضائي وعالقتيا ببعس 

العػامل الفضديائضة و 
الكضسضائضة السؤثخة عمضيا 
لبعس األنطسة البضئضة 

 السائضة في محافطة كخكػؾ
 

ٕٜٓٓ 
 

 التخبضة
 

شاووس دمحم  دكتػراه
كامل احسج 

 الذػاني

ٔ٘ٔ 

عبج الكخيع ٓد
دمحم  ج.سمضسان

 بذضخ 

دراسة الطخوؼ السثمى  فصخيات
النتاج حامس الكمػكػنضظ 

بػساشة احجى العدالت 
السحمضة لمفصخ 

Aureobasidiumpullulan
s 

التخبضة  ٜٕٓٓ
 لمبشات

رواء دمحم  ماجدتضخ
جخجضذ احسج 

 الجبػري 

ٕٔ٘ 

حسضج ٓد
 سمساف خسضذ

بضئضة لبعس أنػاع دراسة  بضئة
الدضانػبكتخيا السعدولة مغ 
نيخ دجمة ضسغ محافطة 

صالح الجيغ واختبار فعالضة 
مدتخمراتيا عمى بعس 

 أنػاع البكتخيا السسخضة
 

نياد عبج  دكتػراه التخبضة ٕ٘ٓٓ
 دمحم الجوري 

ٖٔ٘ 

عديػػد خالج ٓد
   حسضػػج

د.ماججة نػري 
 ابخاىضع

عمػع الحضػػاف 
األندجة  -

 واألجشة

عس التذػىات السطيػخية ب
واآلفات الشدجضة السحػجثػػػة 

بعقار الباراسضتامػػػؿ ) 
االسضتامضشػفضػػغ (  في كبػػػج 
ورحػػػػع  الفئػػػػػػخاف البضػػػػس 

 الحػامل واجشتيػػػا

 ماجدتضخ التخبضة ٜٕٓٓ
 

فائػػدة ناصػخ 
 شعسة جبخ

ٔ٘ٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عمي صالح ٓد
حدضغ 

األحضاء 
 السجيخية

عدؿ وتذخضز بكتخيا 
السكػرات العشقػدية 

 ماجدتضخ التخبضة ٜٕٓٓ
 

احسج حامج 
ميجي شكخاف 

ٔ٘٘ 
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والسدبحضات مغ التيابات  الجبػري 
الجياز التشفدي العمػي 
وحداسضتيا لمسزادات 

 الحضػية
 

 حدضغ

.وىبي د
عبجالقادر 

سمساف                             
د.نيادنجخس 

 ىالؿ

دراسة عجد مغ الستغضخات  عمع الحضػاف
الفدمجضةوالكضسػحضػية 

السؤثخة في حرى الكمى 
لجى السخضى في مجيشة 

 تكخيت وضػاحضيا
 

التخبضة  ٜٕٓٓ
 لمبشات

حال حسضج  ماجدتضخ
 مجضج جاسع

ٔ٘ٙ 

خالج دحاـ ٓد
عبجالٓداحسج

فتاح كخيع 
 عسخ

األحضاء 
 السجيخية

عدؿ وتذخضز سالالت 
جخثػمضة مغ نساذج شبضة 
سخيخية مغ االنداف مع 

تػصضف محتػى 
 البالزمضجي لياDNAالػ

 

التخبضة  ٜٕٓٓ
 لمبشات

أيسغ خمف  ماجدتضخ
حدضغ عمي 

 الفارس

ٔ٘ٚ 

رياض ٓد
عباس عبج 

 الجبار

 –عمع الشبات 
 البضئة

دراسة بضئضة وبكتخيػلػجضة 
ضسغ محافطة  لشيخ دجمة

 صالح الجيغ
 

إبخاىضع احسج  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
حدضغ حدغ 

 الداداني

ٔ٘ٛ 

عديد خالج ٓد
حسضج     

سياـ ٓد
 تػفضق أمضغ

 

 حضػاف
 

تأثضخ كبخيتات الخارصضغ في 
إحجاث آفات ندجضة مخضضة 

وتغضخات وزنضة في بعس 
أعزاء الفئخاف البضس 

Musmusculuc    الحػامل
وتذػىات خمقضة ضاىخية 

 ألجشتيا

ٕٜٓٓ 
 

 العمػـ
 

 ماجدتضخ
 

محسػد نػفل 
مرصفى حسج 

 الرالح

ٜٔ٘ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

تػفضق ٓد
إبخاىضع 

 داء المضذسانضا الجمجية شفضمضات
وبعس دراسة وبائضة / 

التخبضة  ٜٕٓٓ
 لمبشات

 ماجدتضخ
 

آماؿ كامل 
 دحاـ دمحم

ٔٙٓ 
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 اآللػسي
 

 السعايضخ الجمػية
 في محافطة صالح الجيغ

 
. تػفضق د

إبخاىضع 
 اآللػسي

مقارنة تأثضخ السدتخمرات  شفضمضات
السائضة والكحػلضة  لشباتي 

 Artemisiaالذضح 
herba- alba  والجبق

Viscum album L .
عمى مخض المذسانضا 

الجمجية 
Cutaniousleishmani

asis  في الدجاج وفي
 الحي

 

التخبضة  ٜٕٓٓ
 لمبشات

ميشج لصضف  ماجدتضخ
 تفاح العباسي

ٔٙٔ 

ابخاىضع ٓد
شعباف داود                                           

دمحم عبج ٓد
 العديد قادر

 

دراسة عغ انتذار امضبضا  شفضمضات
وامضبضا الجسبار في الدحاـ 

مجيشة كخكػؾ باستخجاـ 
الفحػص السسشعة السختبصة 

 باالنديع
 

زيج دمحم  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
سمضساف 

 البضاتي

ٕٔٙ 

د. ابخاىضع 
 شعباف داؤد

مقارنة لتذخضز الخسضج  شفضمضات
بالسقػسات الكػنجية بضغ 

الشداء السجيزات 
والػلػدات شبضعضا مع دراسة 

عغ لمتغضخات الشدجضة 
 الخسج

 

فخاس دمحم  دكتػراه التخبضة ٜٕٓٓ
بذضخ عبج 

 الكخيع

ٖٔٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

.مػسى ٓد
محسػد مخبط   

فدمجة 
 الحضػاف

تحجيج بعس مدتػيات 
مزادات األكدجة وعجد مغ 

مي نافع  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
 يػسف

ٔٙٗ 
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أ.د.صالح 
 دمحم رحضع

الفدمجضة في الجـ السعايضخ  
لجى الشداء الحػامل 

السرابات بارتفاع ضغط 
 الجـ: دراسة تذخضرضة

 

 

د. دمحم فػزي 
 الكتبي

 

 دراسة فدمػػجضة عمػـ حضاة
لعػػػجد مغ السقايػػػضذ في 

كخيات الجـ الحػػػسخ ومرل 
الجـ عشج الشداء الحػامل 

 السرابات بزغط الجـ
 العالي في مجيشة تكخيت

 

نػػغع حدغ  ماجدتضخ التخبضة ٜٕٓٓ
 عمي البضػػاتي

 

ٔٙ٘ 

تػفضق ٓد
إبخاىضع 
 اآللػسي

 

دراسة بعس الجػانب  شفضمضات
الػبائضة لالخساج الصفضمضة 
وتأثضخىا عمى بعس معايضخ 

الجـ لجى السخاجعضغ 
 لسدتذفى تكخيت التعمضسي

 

التخبضة  ٜٕٓٓ
 لمبشات

رقضة ويذ  ماجدتضخ
خزخ محسػد 

 الجوري 
 

ٔٙٙ 

حسضج ٓد
سمساف خسضذ 

 السيجاوي 
 

تأثضخ بعس العػامل البضئضة  بضئة
والسايكخوبايػلػجضة في 

تشقضة مضاه الذخب لسحصة 
السجسع الدكشي في قزاء 

 صالح الجيغ –الجور 
 
 
 
 

التخبضة  ٜٕٓٓ
 لمبشات

فخخ الجيغ   ماجدتضخ
نػر الجيغ 

 رشضج

ٔٙٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

 االختراص
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

شالب عػيج ٓد
الخدرجي                      

دراسة ترشضفضة ألنػاع  نبات
جشذ اليالػؾ         

ٕٜٓٓ 
 

خساس عضجاف  ماجدتضخ العمػـ
 دمحم الربح

ٔٙٛ 
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رياض ٓد
عباس 

 عبجالجبار

Orobanche L           .
 في محافطة صالح الجيغ

 

شياب أحسج د.
 دمحم الجبػري 

 

تأثضخ السدتخمرات السائضة  عمػـ حضاة
والكحػلضة ألوراؽ قخع 

االسكمة والقخع العشاكي 
واآلس وبحور الحخمل في 
حضػية الخؤيدات األولضة 

لمسذػكة الحبضبضة 
Echinococcusgranu

losus  السعدولة مغ
 Inاألغشاـ في الدجاج 

vitro 

ٕٜٓٓ 
 

قتضبة عمي  ماجدتضخ التخبضة
صالح خمف 

 الجبػري 
 

ٜٔٙ 

شالب ٓد
عػػػيج  
 الخدرجي

دراسة ترشضفضة وبػػضئػضة  نبات
لبعس أنػاع الحامػؿ 

Cuscutaspp الستصفل  .
 في محافطة صالح الجيغ

 

ٕٜٓٓ 
 

سشجس  ماجدتضخ التخبضة
 حدضغ عمػاف

ٔٚٓ 

مػسى ٓد
جاسع دمحم 

 الحسضر

الحاصمة  دراسة  التغضخات  عمع الحضػاف
في مدتػى اليخمػنات 

الجشدضة و ىخمػف 
البخوالكتضغ و عالقتيا 
بسكػنات الحمضب لجى 

 الشداء السخضعات
 
 
 

رنا ابخاىضع  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
 خمضل العكضجي

ٔٚٔ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

بخىاف ٓد
مرصفى دمحم 

تأثضخ بعس العػامل  عمع الحضػاف
الفضدياوية والغحائضة 

ٕٜٓٓ 
 

أمػػل كسػاؿ  دكتػراه التخبضة
سمػػػضساف 

ٕٔٚ 
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عػاد ٓد
 شعبػػػاف داود

 

وتجاخالتيا مع مانعات 
التغحية في حضاتضة  خشفداء 

 الصحضغ الرجئضة
Triboliumcastaneu

m (Herbst). 
(Coleoptera : 

Tenebrionidae) 

 ابػخاىضػػع

ذكخى أحسج ٓد
 .حسادة أ.ـ.د

خمضل إبخاىضع 
 بشجر
 

تأثضخ مدتخمرات نبات  الشبات
الجفمة عمى نسػ بعس 

الفصخيات الجمجية السعدولة 
 مغ مخضى

 مجيشة سامخاء
 

ٕٜٓٓ 
 

بثضشة عبج  ماجدتضخ العمػـ
الخالق عقضل 

 الدامخائي

ٖٔٚ 

صالح دمحم ٓد
رحضسأ.ـ.د. 
 زيج دمحم مبارؾ

 الحضػافعمع 
 
 
 

دراسة عجد مغ السعايضخ 
الفدمجضةوالكضسػحضػية لجى 

مخضى التياب السفاصل 
 الخثػي في مجيشة تكخيت

 

عبضخ شالب  ماجدتضخ التخبضة ٜٕٓٓ
عبج القادر 

 الشعضسي

ٔٚٗ 

بخىاف ٓد
مرصفى دمحم                               

عػاد ٓد
 شعباف داود

دراسة سسضة لبعس  عمع الحضػاف
ألسدتخمرات الشباتضة 

وألسبضجات الفدفػرية عمى 
حضاتضة خشفداء المػبضا 

الجشػبضة
Callosobruchusmacul

atus F. 
مع إشارة خاصة لكدخ 

 مقاومتيا

أحسج عمي  دكتػراه التخبضة ٜٕٓٓ
 عضدى أحسج

 

ٔٚ٘ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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د. عمي صالح 
 حدضغ

د. كخكد دمحم 
 ثمج

احضاء 
 مجيخية

 
 

دراسة وراثضة وجديئضة 
لبعس السكػرات السػاجبة 

لربغة كخاـ السقاومة 
لمفانكػمايدضغ والسعدولة 

 مغ مجيشة تكخيت
 

دمحم نطضخ  دكتػراه التخبضة ٜٕٓٓ
معخوؼ 

 الجوري 

ٔٚٙ 

. ذكخى أحسج د
 حسادة

أ.ـ. د . خمضل 
 إبخاىضع بشجر

دراسة تأثضخ مدتخمرات  نبات
نباتي القخنفل والخخوع عمى 

نسػ بعس الفصخيات 
السشتجة إلنديع البخوتضضد 
والسدببة إللتياب األذف 

 الخارجضة
 

بتػؿ عسخاف  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
 ذيب

ٔٚٚ 

. بخىاف د
مرصفى 

جسضل ٓددمحم
 ياسضغ عمي

 

دور حامس خمضظ األنجوؿ  عمػـ حضػاف
فػػػي رفػع والعشاصخ الرغخى 

كفاءة سسضة مدتخمري 
الجاتػرا وشقائػق الشعساف 
في قتل حذػػػخة الخشفداء 

الحسػػػخاء
Aulacophorafoveicolli  

(Lucas ) 
 

ضفاؼ راضي  ماجدتضخ التخبضة ٜٕٓٓ
 ميجي صالح

 

ٔٚٛ 

د.عبجالكخيع 
سمضساف حدغ 

 الشعضسي

 فصخيات
 
 

تاثضػػػػخ بعػس انػػػػػاع 
فػػػػي العػخاىضغ الفصػػػػخية 

مدػػتػيات السخكبات الجىشضة 
 والشدج في الفئخاف

 
 
 

 

عبضخ رؤوؼ  ماجدتضخ لمبشات ٜٕٓٓ
محسػد 
 القضدي

ٜٔٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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وعػج ٓد
 محسػد رؤوؼ

 

احضاء 
 مجيخية

دراسػة بكتخيػػلػػجضة ووراثضة 
 Pseudomonas لبكتخيػا

aeruginosa 
السعدولػة مػػغ أخسػػػػاج 

 بذػػػػخية مختمفػة
 

ابػخاىضع عبج  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
 الخحسغ لصضف

ٔٛٓ 

د. عديد خاد 
 حسضج

د. سياـ 
 تػفضق أمضغ

 
 
 

األندجة 
 واألجشة

تأثضخ عقار البايخوكدضكاـ 
في إحجاث آفات ندجضة 
وبزع تغضخات كضسػحضػية 

أعزاء الفئخاف في بعس 
الMusmusculusالبضس

حػامل وتذػىات مطيخية 
 ألجشتيا

 

عمي خزضخ  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
 عبضذ جبار

 

ٔٛٔ 

بخىاف ٓد
مرصفى دمحم                                                

.امضغ ٓد
 سمضساف بجوي 

دور الحباب  عمع حضػاف
السشدلي

Muscadomestica 
(Diptera;Muscidae) 

في حسل ونقل بعس 
الجخاثضع مغ مشاشق مختمفة 
في قزاء الجور/محاقطة 

 صالح الجيغ
 

سيى شسدي  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
 دمحم الجوري 

ٕٔٛ 

د. بخىاف 
 مرصفى 
د. فاضل 
 عباس قادر

 
 

تاثضخ بعس بجائل السبضجات  عمع حضػاف
الكضسضاوية في مكافحة ثالثة 

انػاع مغ حذخات السػاد 
 السخدونة

 

ىذاـ ناجي  ماجدتضخ التخبضة ٜٕٓٓ
 حسضج

ٖٔٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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صالح دمحم ٓد
رحضع ألعبضجي                         

مػسى  ٓد
جاسع دمحم 

 الحسضر
 

 فدمجة حضػاف
 

 تأثضخ الكتمة الحضػية الفعالة
 EM  الجـ  في تخكضد سكخ

وعجد مغ الستغضخات 
الكضسػحضػييػالشدجضة في 

ذكػر الجخذاف البضس 
الدمضسة والسرابة بجاء 

الدكخ السدتحجث 
 بااللػكداف

 

وضاح  ماجدتضخ العمػـ ٜٕٓٓ
 جاسسسحسج

ٔٛٗ 

حدضغ ٓد
ساىخ اسػد              

.عبج هللا د
 حدضغ     

دراسة وبائضة وسخيخية  شفضمضات
 لسخض الجضارديا

Giardiasis في أشفاؿ 
 مجيشة الذخقاط وضػاحضيا

عمي حسج  ماجدتضخ التخبضة ٕٛٓٓ
شالؿ مػسى 

 الجبػري 
 

ٔٛ٘ 

صػػالح ٓد
مػحسج رحػػضع 

 الػعبضجي

تأثضخ الحسل في  بعس  فدمجة
وضائف الكبج و عجد مغ 

الستغضخات الجمػية و 
 الكضسػحضػية

 

رؤى حدضغ  ماجدتضخ التخبضة ٜٕٓٓ
عمػاف 
 الجبػري 

 

ٔٛٙ 

حسضج ٓد
 سمساف خسضذ

د.ياسضغ 
 حدضغ عػيج

 
 
 
 
 
 
 

بضئة اإلحضاء  
 السجيخية

عدؿ وتذخضز بعس 
أنػاع البكتخيا مغ التخب 

والسضاه الرشاعضة السمػثة 
بالشفط ومذتقاتو في مرفى 
بضجي وقابمضتيا عمى تحمضل 

بعس السخكبات 
 اليضجروكاربػنضة

 
 
 

شضساء عمي  ماجدتضخ التخبضة ٜٕٓٓ
 حدغ سمضساف

 

ٔٛٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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وعج ٓد
محسػد رؤوؼ                        

. مػسى د
 جاسع دمحم

 

تقضضع اختبار  أحضاءمجيخيو
البخوكالدػػضتػنضغ في 

التذخضز السبكخ لتدسع 
 الجـ الجخثػمي في األشفاؿ

في مدتذفى حجيثي الػالدة 
 تػػكخيػػت التعمضػػسي

 

سػيى ماىػػخ  ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ
 عبػج الخشػضج

 

ٔٛٛ 

د.وىبي عبج 
القادر سمساف                         

د.نياد نجخس 
 ىالؿ

دراسة التأثضخ الفدمجي  فدمجة حضػاف
واليخمػني في حجوث 

اإلجياض عشج الشداء في 
 مجيشة تكخيت وضػاحضيا

التخبضة  ٕٓٔٓ
 البشات

شضبة بجر  ماجدتضخ
صابخ عبج 

العديد 
 الخفاعي

 

ٜٔٛ 

شػػػالب ٓد
عػيج 

 الخدرجي
 

دراسة مقارنة لمرفات  نبات
السطيخية والتذخيحضة 

ألنػاع جشذ   لمحامػؿ ) 
(dodder Cuscuta 

وتراحبو مع بعس األنػاع 
الشباتضة العائمة ليا في 

 محافطة صالح الجيغ
 

شػارؽ  عسػػػػخ ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
 العػداوي 

 

ٜٔٓ 

شياب ٓد
أحسج دمحم 

الجبػري                              
. تػفضق د

إبخاىضع 
 األلػسي

دراسة وبائضة ومشاعضة عمى  شفضمضات
الشداء السرابات بصفضمي 

السذعخات السيبمضة   
Trichomonasvagina

lis في مجيشتي تكخيت
 وبضجي

 
 
 

إيشاس غازي  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
يحضى  أيػب 

 العبضجي

ٜٔٔ 
 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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رياض ٓد
عباس 

 عبجالجبار
 

دراسة بضئضة وتذخضرضة  عمع الشبات
لمصحالب في مقجمة الدج 
ونيخ دجمة  قبل دخػلو 

 مجيشة السػصل
 

عبج الػدود  ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ
شاكخ محسػد 

 الحسجاني
 

ٜٕٔ 

عػاد ٓد
شعباف داود       

دمحم عبج ٓد
 العديد

 
 

دراسة انتذار قسل الخأس  عمػـ حضاة
بضغ تالمحة عجد مغ 

السجارس االبتجائضة في 
مجيشة كخكػؾ وتأثضخه في 
بعس الستغضخات الجمػية 

 والكضسػحضػية

خمػد شالب  ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ
خمضل 

 الذضخمي
 

ٜٖٔ 

وعج ٓد
 محسػد

مػسى  ٓد
 جاسع 

األحضاء 
 السجيخية

 

عالقة خسج الدبضل البػلي 
باليخمػنات الجشدضة لجى 

 الشداء

ٕٓٔٓ 
 

 العمػـ
 

 ماجدتضخ
 

سخا حسضج 
 نايف حسضج

 

ٜٔٗ 

. صالح دمحم د
 رحضع

د.زيج دمحم 
 مبارؾ

التأثضخ الػقائي لمسدتخمز  فدمجة حضػاف
السائي لشبات حذضذة 

المضسػف 
Cymbopogoncitratu

s  في الجيازالتشاسمي
الحكخي لمجخذاف السعخضة 

 لمكخب التاكدجي
 

سالـ صالح  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
 عديد

ٜٔ٘ 

أمضخة ٓد
محسػد دمحم 
الخاويأ. د. 

عمي صالح 
حدضغ 
 الجبػري 

 

احضاء 
 مجيخية

عدؿ وتذخضز بعس 
أنػاع الجخاثضع السدببة 

اللتيابات الدائجة الجودية 
 تكخيت في مجيشة

 

عبج عبج هللا  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
 دمحم الجبػري 

ٜٔٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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رياض ٓد
عباس 

 عبجالجبار
 

 البضئة-الشبات
 

دراسة بضئضة عغ نػعضة 
السضاه الجػفضة في شساؿ 

 محافطة صالح الجيغ
 

ىالؿ حسػد  ماجدتضخ  ٕٓٔٓ
ىايذ حدغ 

 العبضجي
 

ٜٔٚ 

كخكد دمحم د. 
 ثمج الجبػري 

 

احضاء 
 مجيخية

دراسة تأثضخ مدتخمرات 
 القخفة

(Cinnamomumzeyla
nicum) والدساؽ 

(Rhuscoriaria)  في
 التثبضط السايكخوبي وبعس

السعايضخ الحضػية في ذكػر 
 الجخذاف

 

فخاس عجناف  ماجدتضخ تخبضة ٕٓٔٓ
 حدضغ الديجي

 

ٜٔٛ 

دمحم فػزي د. 
 الكتبي

مػسى  -د
 محسػد مخبط

فدمجة 
 حضػانضة

العالقة بضغ 
 اليضسػكمػبضشالكمػكػزي 
وعجد مغ الستغضخات 

الكضسػحضػية لجى مخضى 
داء الدكخ مغ الشػع الثاني 

 فضسحافطة صالح الجيغ
 

زيشة لفتة  ماجدتضخ تخبضة ٕٓٔٓ
حدغ 

 الدامخائي

ٜٜٔ 

د. تػفضق 
 إبخاىضع دمحم
د.بخىاف 

 مرصفى دمحم

 عمع الحضػاف
 

 دور الرخصخ األمخيكي
(Blattodea: 
Blattidae) 

Periplanetaamerica
na L. 

في نقل بعس الصفضمضات 
وأدوارىا في محافطة صالح 

 الجيغ
 

شحى احسج  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
 ميجياألحبابي

 

ٕٓٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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د.حسضج 
اسمضساف 
خسضذ 
د.إح 

ساف محسػد 
 عبجهللا

بضئة األحضاء 
 السجيخية

 

تذخضز بعس الشػاتج 
الحضػية ألنػاع مغ 

الدضانػبكتخيا السعدولة مغ 
مضاه وتخب مجيشة تكخيت 

ودراسة فعالضتيا عمى بعس 
أنػاع البكتخيا السخضضة 

 والحضػانات السختبخية
 

 التخبضة ٕٓٔٓ
 

ايسغ عػني  دكتػراه
 سمضع جاسع

ٕٓٔ 

صالح دمحم ٓد
رحضع العبضجي       

. مػسى د
جاسع دمحم 

 الحسضر

 عمع الحضػاف
 

دراسة تأثضخ العالج 
اإلشعاعي والكضسضائي في 
بعزالستغضخاتالفدمجضةوالكضس

وحضػية لجى السخضى 
 السرابضغ بالدخشاف

 

 التخبضة ٕٓٔٓ
 

ىالة ىاشع  ماجدتضخ
 الدبضجيدحاـ 

ٕٕٓ 

عػاد ٓد
شعباف داود                                            

بخىاف ٓد
 مرصفى دمحم

 

تأثضخ بعس السدتخمرات  عمػـ حضاة
الشباتضة في كامالت الحباب 

السشدلي
Muscadomestica L. 

                
(Muscidae : 

Diptera) 

أركاف عػاد  ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ
عمي صالح 

 الدامخائي
 

ٕٖٓ 

.زيج دمحم د
مبارؾ.د.بذخ 
 ى دمحم مجضج

 
 
 
 
 

دراسة عجد مغ السعايضخ  عمػـ الحضػاف
الجمػية والكضسػحضػية                

وبعس اليخمػنات لجى 
الشداء العقضسات في                  

 محافطة صالح الجيغ
 
 
 

لضشا قضذ  ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ
ياسضغ عبج 

 الخزاؽ
 

ٕٓٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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سسضخة عبج ٓد
الحدضغ   

 عبج هللا
عديد خالج ٓد

 حسضج

االندجة 
 واالجشة

الخرائز الشدجضة لمغجة 
الجرقضة السدتحجثة 

باستخجاـ  الكاربضسازوؿ 
لمفئخاف 

و Musmusculusالسيقاء
 أجشتيا

تقضة شاكخ  ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ
 احسج

 

ٕٓ٘ 

وعج ٓد
 محسػد رؤوؼ

 

احضاء 
 مجيخية

أجخاء اقتخاف بكتضخي مختبخي 
بضغ أنػاع معدولة مغ 

التياب البمعػـ الحاد وأنػاع 
 أخخى مغ تجػيف الفع

 

وقاص سعجي  ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ
 محسػد

ٕٓٙ 

كخكد دمحم ٓد
 ثمج
 

األحضاء 
 السجيخية

دراسة التاثضخ السثبط لبعس 
انػاع بكتخيا حامس 

الالكتضظ ضج بعس انػاع 
الفصخيات السسخضة 

 والسشتجة لمدسـػ
 

ٕٓٔٓ 
 

لؤي بخىاف  ماجدتضخ العمػـ
 مرصفى دمحم

 

ٕٓٚ 

عبج الكخيع ٓد
 فتاح عسخ

احضاء 
 مجيخية

دراسة بكتخيػلػجضةألخساج 
السدالظ البػلضة لمشداء 
الحػامل و السرابات 

بارتفاع ضغط الجـ وداء 
 مشصقة تكخيتالدكخي في 

 

التخبضة  ٕٓٔٓ
 لمبشات

إسخاء  ماجدتضخ
عدالجيغ 

 إبخاىضع

ٕٓٛ 

د. جياد ذياب 
 محل الجشابي

د. امضخة 
محسػد دمحم 

 الخاوي 
 

بضئة احضاء 
 مجيخية

دراسة فضديائضة وكضسضائضة 
ومايكخوبايػلػجضةلالغذضة 

الحضػية الستكػنة في محصة 
 اسالة مضاه الذخب
 في جامعة تكخيت

شفق شارؽ  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
بخىاف 

 قػشجضاوغمػ
 

ٕٜٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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د. رياض 
عباس        

عبج الجبار                         
د. وعج 
 محسػد

 –عمع الشبات 
 البضئة

دراسة بضئضة وبكتخيػلػجضة 
مذخوع ري ناحضة لسضاه 

العمع ضسغ محافطة صالح 
 الجيغ

إسخاء سمساف  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
 دلذ العداوي 

ٕٔٓ 

د.عقضل 
حدضغ 
 العاصي

 

تحمضل التبايغ الػراثي  نبات
 Citrus)   لمبختقػاؿ

sinensis L.)  في العخاؽ
 RAPD باستخجاـ مؤشخات

 األساسضة والسحػرة
 

مقجاد شياب  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
 أحسج دمحم

 

ٕٔٔ 

 
د. شالب عػيج 

ىضجاف 
الخدرجي                            

. خمضل د
 ابخاىضع بشجر

دراسة الفصخيات السراحبة  نبات
لصفضل اليالػؾ 

Orobancheaegyptia
capers والشباتات  .

العائمة لو وتأثضخ 
مدتخمرات ىحه الشباتات 
في بعس ىحه الفصخيات 

 والتزاد الحضػي بضشيا
 

نػر معاذ  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
احسج حسضج 

 احسج

ٕٕٔ 

عقضل ٓد
حدضغ عمي 

العاصي      
د. ياسضغ دمحم 

 أحسج الجلي
 
 
 

 الشبات
 

دراسة مطيخية تذخيحضة 
مجضشضة ألنػاع 

  .Vitex Lالجشذ
(Verbenaceae) 

 في بعس محافطات العخاؽ

ٕٓٔٓ 
 

 ماجدتضخ العمػـ
 

رافع زيجاف 
مخمف أحسج 

 الدكساني
 

ٕٖٔ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عبج هللا ٓد دراسة عالقة مخض  عمع الحضػاف تقػػى عمػي  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ ٕٔٗ 
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حدضغ 
الجبػري     

حدضغ ٓد
 ساىخ العبضجي

 شفضمضات
 

 األكضاس الُعجرية بسدتػيات
السالػنجايالجييايجوالكمػتاثايػ

ف في مرل السخضى 
لسدتذفى تكخيت الػافجيغ   

 التعمضسي

حدضػغ  
 الدبضػجي

 

د. بخىاف 
 مرصفى دمحم

د. عػاد 
 شعباف داود

التأثضخ الدسي لبعس  عمػـ الحضاة
السدتخمرات الشباتضة 
الباذنجاف الفجل ومبضج 
السالثضػف في يخقات 

وكامالت خشفداء الصحضغ 
 الحسخاء الرجئضة

 

ٕٓٓٛ 
 

ثابت مطيخ  ماجدتضخ التخبضة
 غشاـ

ٕٔ٘ 

د.وىبي عبج 
 القادر سمساف

 
 

 عمع الحضػاف
 

تأثضخ بعس السدتخمرات 
الشباتضة كسزادات أكدجة 

في ذكػر األرانب السعخضة 
 لإلجياد التأكدجي

 

التخبضة  ٕٓٔٓ
 لمبشات

 

سػسغ شو  ماجدتضخ
 أحسج الحجاد

 

ٕٔٙ 

د.خالج عسخ 
 دمحم عمي

.وعج محسػد د
 رؤوؼ

األحضاء 
 السجيخية

تحجيج مقاومة بعس 
الجخاثضع السعدولة مغ 

أخساج في مدتذفى تكخيت 
التعمضسي لمسزادات الحضػية 

 وعالقتيا بالبالزمضجات

 العمػـ ٕٓٔٓ
 

شضساء عبج  ماجدتضخ
 دمحم عمي

ٕٔٚ 

د. عمي صالح 
 حدضغ 

د. أمضخة 
 محسػد دمحم 

احضاء 
 مجيخية

 
 
 
 

تذخضز السدببات 
والفايخوسضة لخسج البكتضخية 

االغذضة الدحائضة في 
 مجيشة السػصل

قاسع  ماجدتضخ التخبضة ٕٓٔٓ
 مرصفى خالج

 

ٕٔٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

مػسى ٓد ندخيغ قادر  دكتػراه التخبضة ٕٓٔٓ دراسة مقارنة لعجد مغ عمع الحضػاف ٕٜٔ 
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محسػد 
دمحم ٓجمخبص

فػزي عبج هللا 
 الكتبي

 الستغضخات الفدمجضة
والكضسػحضػية لجى مخضى 

الدكخ بشػعضو األوؿ والثاني 
ذو الزغط    الصبضعي 

والسرابضغ بارتفاع ضغط 
 الجـ
 

 كامل 
 

.وعج محسػد د
 رؤوؼ

 

دراسة بكتخيػلػجضة ووراثضة  عمػـ الحضاة
لبكتخيا 

Listereiamonocytog
enes  السعدولة مشاصابات

 مختمفة في مجيشة تكخيت
 

 العمػـ ٕٓٔٓ
 

شارؽ لفتة  ماجدتضخ
 سمساف

ٕٕٓ 

إبخاىضع ٓد
 شعباف داؤد

 
 

 

الحضػاف /عمع 
 الصفضمضات

 

التغضخات في بعس الفحػص 
الكضسػحضػييػالجمػيو بضغ 

الشداء الخسجات بالسقػسة 
الكػنجية في محافطة صالح 

 الجيغ
 

 ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ
 

رانضو غداف 
 عبج الخشضج

 
 
 
 

ٕٕٔ 

صالح دمحم ٓد
 رحضع العبضجي

زيج دمحم ٓد
مبارؾ 

 السيجاوي 
 
 
 

دراسة تأثضخ اإلجياد  عمع الحضػاف
التأكدجي لجى الخياضضضغ 

في عجد مغ الستغضخات 
الكضسػ حضػية ومقارنتيا مع 
تأثضخ بعس السدتخمرات 
 الشباتضة في خفس اإلجياد

 العمػـ ٕٓٔٓ
 

عبج  مخوة ماجدتضخ
 الدالـ قادر

 

ٕٕٕ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

. شالب عػيج د
ىضجاف 

 نبات
 

دراسة تاثضخ اشعة كاما 
واالشعة فػؽ البشفدجضة 

 التخبضة ٕٔٔٓ
 

 ماجدتضخ
 

عجي زكي 
 دمحم العبضجي

ٕٕٖ 
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الخدرجي     
          

قحصاف ٓد
عجناف 
 عبجالقادر

 

وعػامل بضئضة اخخى 
شفضل  وتجاخميا  في 
الحامػؿ

Cuscutachinensis 
Lam.   وعالقتو بالشبات

العائل                                                                                                 
) محرػؿ 

 esculentumالصساشة
Mill.    ( 

Lycopersicon 
 

د. مػسى 
جاسع دمحم 

 الحسضر
 

 عمػـ الحضاة
 

دراسة الستغضخات الفدمجضة 
و الكضسػحضػية في الجـ و 

الدائل األمشضػني لجى 
الشداء الحػامل أثشاء 
 الػالدة في مجيشة تكخيت

 

ٕٓٔٔ 
 

 العمػـ
 

 خماجدتض
 

أنداـ حدضغ 
 عمي

 

ٕٕٗ 

شالب عػيج ٓد
ىضجاف 
 الخدرجي

 
 
 
 
 
 

 عمػـ الحضاة
 

تأثضخ السدتخمرات السائضة 
والكحػلضة  لشػعضغ مغ 

في  Cuscutaالحامػؿ  
نسػ بعس أنػاع األحضاء 

 السجيخية
 
 
 
 
 
 

 التخبضة ٕٔٔٓ
 

 ماجدتضخ
 

مرصفى 
قحصاف 

مرصفى 
 اسساعضل

ٕٕ٘ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عبجالسجضج ٓد األحضاء  زيشب نذأت  دكتػراه التخبضة ٕٓٔٓ دراسة قابمضة بكتخيا ٕٕٙ 
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عبجهللا 
الدعجي      

عمي ٓد      
صالح حدضغ 

 الجبػري 
 
 

 Lactobacillus السجيخية
acidophilus  

و
Bifidobacteriumbifi

dum فػي الػقايػة والعػالج
مغ إلتيػاب األمعػاء 

 Salmonella السحجث بالػ
typhimurium في

 الجخذاف
 

شكخ محسػد  
 الدعجي

 

كخكد دمحم ٓد
ثمج          

              
أمضغ ٓد

 سمضساف بجوي 
 

األحضاء 
 السجيخية

 

عدؿ وتذخضز بعس 
أنػاع بكتخيا حامس 

ألالكتضظ ألعالجضو ودراسة 
تأثضخىا عمى بعس 

الستغضخات 
الفدمجضيػالكضسػحضػيو في 

 Albino ألجخذاف نػع
 

ٕٓٔٓ 
 

 دكتػراه التخبضة
 

صالح صجيع 
 صالح الجوري 

ٕٕٚ 

خمضل ٓد
إبخاىضع بشجر                               

. ندار ٓد
 احسج ناجي

تقضضع فعالضة إنديع البخوتضضد  الشبات
السعدوؿ مغ أنػاع 

مع Trichophytonالفصخ
مدتخمز المضسػف 

 Citrusبرخة
aurantifolia 

 
 
 
 

ٕٓٔٓ 
 

 ماجدتضخ العمػـ
 

خمف فيج 
ياسضغ 
 الجلضسي

ٕٕٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عقضل  ٓد عدؿ وتذخضز بعس  الشبات دمحم عبج  ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ ٕٕٜ 
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حدضغ عمي 
 العاصي

انػاع جشذ 
streptomycees مغ

بعس  الشباتات الصبضة  
بااستخجاـ  الرفات 

الكضسػحضػيةوالسػاشخات 
 العذػائضة لمجناالػراثضة 

 

الػىاب عبج 
 الػاحج

شساؿ دمحم ٓد
 أمضغ عبجهللا

عديد خالج ٓد
 حسضج

عمع 
-الحضػاف

 الصفضمضات

كذف السقػسة الكػنجية في 
الشداء السجيزات في 

مجيشة اربضل بػاسصة الصخؽ 
السرمضة، الجديئضة وحقغ 

 الفئخاف
 

ٕٓٔٔ 
 
 

 العمػـ
 

 ماجدتضخ
 

لػزاف سالـ 
حدغ 
 خػششاو

 

ٕٖٓ 

.تػفضق د
إبخاىضع  
االلػسي 

عبجهللا ٓد
حدضغ 
 الجبػري 

دراسة وبائضة السقػسات  الصفضمضات
 Toxoplasmaالكػنجية

gondii بضغ األزواج في
مجيشة تكخيت ومحاولة 

تجخيبضة عغ إمكانضة انتقاؿ 
الخسج جشدضا  بضغ الفئخاف 

 Musmusculusمغ نػع

مقرػد عادؿ  ماجدتضخ العمػـ ٕٓٔٓ
محسػد 
 الجوري 

ٕٖٔ 

حسضج ٓد
 سمساف خسضذ
 
 
 
 
 
 

االحضاء 
 السجيخية

تأثضخعجد مغ العػامل البضئضة 
عمػػػى بعػػػػس الفعالضػػػات 

الحضػيػػػة فػػػي الدضانػبكتخيا 
السثبتة لمشضتخوجضغ الجػي 
و تأثضخ مدتخمراتيا عمى 
بعس الفعالضات الفدمجضة 

 في ذكػر  الفئخاف

التخبضة  ٕٔٔٓ
 لمبشات

ساىخة خالج  ماجدتضخ
 ياسضغ

ٕٖٕ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أمضغ ٓد األحضاء  دراسة بعس الطخوؼ  نػر لصفي  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٔٓ ٕٖٖ 



 أشاريح جامعة تكخيت / عمـػ الحضاة

 
021 

سمضساف بجوي                                       
د. كخكد دمحم 

 ثمج
 
 
 

 السجيخية
 

و مكػنات الػسط  البضئضة 
الغحائي في تشسضة 

الفصخ
Aspergillusniger و

إنتاجو إلنديع اإلنضػلضشضد و 
قجرتو التثبضصضة ضج بعس 
 األنػاع البكتضخية السسخضة

 

 عمي محسػد  

د.عقضل 
حدضغ 

.إبخاىضجالعاصض
 ـ شعباف داود

عمع 
 الصفضمضات

دراسة تذخضرضة وبائضة 
لبعس أنػاع الجشذ 

 Entamoebaأنتامضبا
 في تكخيت  PCRبتقشضة الػ

 

ٕٓٔٔ 
 

عمي دمحم عبج  ماجدتضخ العمػـ
 ناصخ

 

ٕٖٗ 

رياض ٓد
عباس عبج 

 الجبار
 
 

عمع الشبات  
 البضئة

 

دراسة بضئضة وتذخضرضة 
لمصحالب في السضاه الجػفضة 
لسشاشق مشتخبة مغ مجيشة 

 تكخيت وضػاحضيا

ٕٓٔٔ 
 

شضساء فاتح  ماجدتضخ العمػـ
 عمي دروير

ٕٖ٘ 

تػفضق ٓد
بخاىضع 

وىٓجاآللػسض
بي عبجالقادر 

 سمساف
 

 شفضمضات
 

بعس  تأثضخ مدتخمرات
نباتات العائمة الذفػية عمى 

ىخمػني البخوجدتخوف 
واالستخوجضغ وعالقتيسا 
باالستجابة السشاعضة في 

اناث االرانب والفئخاف 
السخسجة  بصفضمي السقػسة 

 Toxoplasma   الكػنجية
gondii اثشاء فتخة الحسل

 دراسة مقارنة

ٕٓٔٔ 
 

التخبضة 
 لمبشات

 

رانضة شاكخ  ماجدتضخ
محسػد 
 الدامخائي

 

ٕٖٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د. رياض  لمخرائز  دراسة بضئضة -عمع الشبات  دمحم غزباف   ماجدتضخ العمػـ ٕٔٔٓ ٕٖٚ 
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عباس عبج 
 الجبار

 

 البضئة
 

الفضديائضة والكضسائضة 
والبكتخيػلػجضة لبعس اآلبار 

 في مجيشة تكخيت
 

 فخحاف 
 

د.عػاد شعباف 
ود          دا

              
بخىاف ٓد  

 مرصفى دمحم
 
 
 

 فخع الحضػاف
 

تأثضخ درجات الحخارة العالضة 
والخدف في فعالضة بعس 

الشباتضة والسبضج الديػت 
)الكمػربايخفػس( عمى 

 كامالت خشفداء
 الصحضغ الرجئضة الحسخاء

(
Triboliumcastaneu

m (Herbest 
(Tenebrionidae:Col

eoptera) 

ٕٓٔٔ 
 

ابتداـ جاسع  ماجدتضخ العمػـ
 دمحم
 

ٕٖٛ 

عقضل ٓد
حدضغ 
 العاصي

 نبات

 
تحجيج التبايغ الػراثي لعجد 
مغ أصشاؼ نخضل  التسخ 

باستخجاـ  في العخاؽ
 و  RAPD مؤشخات

ISSR 

ٕٓٔٔ 
 

معغ حدغ  ماجدتضخ العمػـ
 صالح ياسضغ

 

ٕٖٜ 

فخيجوف ٓد
عبج القادر 

 صالح
 

 
 
 
 
 

األحضاء 
 السجيخية

 

عدؿ وتذخضز مدببات 
التياب األذف الػسصى 

القضحي السدمغ لمسخضى 
الػافجيغ إلى مدتذفى 

التعمضسي في محافطة رزگاري
 أربضل

 
 

ٕٓٓٙ 
 

شضالف صالح  ماجدتضخ التخبضة

 عبج هللا

 

ٕٗٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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خالج حدغ ٓد
 شػػػػػو

د. شالب عػيج 
 الخدرجي

 نبات
 

عدؿ وتذخضز الفصخيات 
السراحبة لبعس أنػاع 
نباتات ثالثضة ورباعضة 

 الكخبػف 
 

ٕٓٔٔ 
 

ىبػػػػػة ىػػادي  ماجدتضخ التخبضة
 شػػو الجبػػػاغ

 

ٕٗٔ 

مػسى ٓد
جاسسسحسج  

 ٓدالحسضر 
صالح دمحم 
 رحضع العبضجي

 فدمجة حضػاف
 

دراسة تأثضخ استخجاـ بعس 
انػاع مػانع الحسل 

الدتضخويجية في بعس 
وضائف الكبج وعجد مغ 
الستغضخات الفدمجضة و 

الكضسػحضػية لجى الشداء 
 في مجيشة بضجي

 

ٕٓٔٔ 
 

 ماجدتضخ العمػـ
 

رويجة واثق 
نعسة السػسى 

 فخج
 

ٕٕٗ 

د.مداحع محي 

 الجيغ شو 

د.صالح دمحم 

 رحضع

 عمػـ الحضاة
 

دراسة عجد مغ الستغضخات 
الفدمجضةوالكضسػحضػية لجى 

السخضى السرابضغ بجاء 
الشقخس في محافطة صالح 

 الجيغ
 

ٕٓٔٔ 
 

 التخبضة
 

 ماجدتضخ
 

حشاف شياب 

 أحسج حدضغ

 

ٕٖٗ 

مػسى ٓد
محسػد مخبط 

صالح دمحم ٓد
 رحضع العبضجي

عمع الحضػاف  
 فدمجة حضػاف

دراسة فدمجضةوكضسػحضػية 
لتأثضخ عجدمغ السمػثات 
الرضجالنضة في عجد مغ 
مشتدبي معسل االدوية 

 سامخاء
 
 
 
 
 

ٕٓٔٔ 
 

 التخبضة
 

 دكتػراه
 

مرصفى عمي 
عبج الخحسغ 

 رشضج

ٕٗٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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بخىاف ٓد
مرصفى دمحم 

              
عػاد ٓد      

 شعباف داود
 

 عمع الحضػاف
 

دراسة تأثضخ درجة الحخارة 
ومدتخمز بحور 

الدضدباف
Ssebaniasesban ومبضج

 -الفا
-Alpaسايبخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثخيغ

Cypermthrin في حضاتضة
خشفدػػػػػػػاء 

الخابخا
Trogodermagranarium 

(Everts) 
ودور ىحه العػامل في 

 الدضصخة عمى ىحه الحذخة
 

ٕٓٔٔ 
 

 التخبضة
 

 ماجدتضخ
 

فؤاد أحسج 
 عبج هللا نجع

 

ٕٗ٘ 

د.خمضل 
ابخاىضع  بشجر 

د. عقضل 
حدضغ 
 العاصي

 نبات
 

 RAPDاستخجاـ مؤشخات 
راثي لتحمضل التبايغ الػ 

 لبعس أنػاع الفصخيات
 يةالجمج

ٕٓٔٔ 
 

 العمػـ
 

سػيذ يػنذ  ماجدتضخ
 حسادي
 حدضغ

ٕٗٙ 

د. عػاد 
شعباف داودد. 
أديبة يػنذ 

 شخيف

 عمع الحضػاف
 

الَتحخي َعْغ تأثضخ 
البخوبػلضذ الِعخاقي  الُسشتج 

ِبَػساَشَة َنحل الَعَدل 
فضَبعس الَجخاثضع الَسعدولة 
 ِمغ حاالت َمَخضضة ِلإلنداف

ٕٓٔٔ 
 

 العمػـ
 

ابخاىضع حدغ  ماجدتضخ
 ياسضغ عمي

ٕٗٚ 

عبج هللا  ٓد
حدضغ عبج 

هللا الجبػري. 
شياب ٓد

احسج دمحم 
 الجبػري 

 شفضمضات
 

دراسة وبائضة وتذخضرضة 
لبعس شفضمضات أسساؾ 

الكارب االعتضادي 
Cyprinuscarpio L.  لشيخ

 لسػصلدجمة / مجيشة ا

ٕٓٔٔ 
 

 التخبضة
 

 ماجدتضخ
 

الـز صبحي 
 شضت الشعضسي

ٕٗٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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د.إيشاس 
 محسػد ياسضغ
د.صالح دمحم 

 رحضع

دراسة فدمجضة ،كضسضػحضػية  عمع الحضػاف
لجى الشداء  العقضسات و 

الدمضسات في محافطة 
 صالح الجيغ

 

ٕٓٔٔ 
 

 التخبضة
 

 ماجدتضخ
 

آمشة احسج 
شايذ عبج 

 هللا
 

ٕٜٗ 

عديد خالج ٓد
 حسضػػج

عمػع الحضػػاف 
أندجة –  

دراسػة التغضخات السطيخية 
واآلفات الشدجضة السحجثة 

 Shigellaflexneriبفعل
لبعس أعزاء الفئخاف 

البضس ودور حمضب الشاقػػة 
والسزاد الحضػي 

Ciprofloxacinفي السعالجة 
 

ٕٓٔٔ 
 

 ماجدتضخ العمػـ
 

شضخيغ 
حدػػضغ 

 أمػػػػضغ

ٕ٘ٓ 

كػخكػد ٓد
 محسػػج ثمػػج

األحضاء 
 السجيخية

 Lactobacillusتأثضخ بكتخيا 
acidophilus  و

Bifidobacteriumbifidum 
وبعس السدتخمرات 

الشباتضة عمى نسػ وضخاوة 
الشػع 

Streptococcuspyogenes 
 

ٕٓٔٔ 
 

 التخبضة
 

 ماجدتضخ
 

مخوه حدغ 
عبج الػىاب 

 الرسضجعي

ٕ٘ٔ 

بخىاف د. 
      مرصفى دمحم 

عػاد د. 
 شعباف داود

استجابة نحل  عمػع الحضػػاف
 :Hymenopteraالعدل)

Apidae) 
Apismellifera نحػ بعس

الجاذبات مغ السدتخمرات 
 الشباتضة

 
 

 

ٕٓٔٔ 
 

 التخبضة
 

 ماجدتضخ
 

ايشاس حػاس 
 كشعاف العداوي 

ٕٕ٘ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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عديػػد خالج ٓد
 حسضػػج

عمػع الحضػػاف 
األندجة  -

 واألجشة

استعساؿ ابػاؿ الشاقة في 
معالجة اآلفات 

الشدجضةوالعضانضة لبعس 
اعزاء الفئخاف البضس 

السرابة تجخيبضا بػ 
Salmonella 
enteritidis 

ٕٓٔٔ 
 

 ماجدتضخ العمػـ
 

زيشب حدغ 
 مجضج العدي 

ٕٖ٘ 

. جياد ذياب د
 الجشابي

تػضضف تقشضة خاليا الػقػد  بضئة
الحضػي كسعالجة بايػلػجضة 
لسضاه الفزالت  في انتاج 

 الصاقة
 

ٕٓٔٔ 
 

 التخبضة
 

 ماجدتضخ
 

بػػػالؿ احسج 
عبجهللا حدضغ 

 العخبي

ٕ٘ٗ 

. محضسضج د
مجهللا الجبػري            

. رياض د
عباس عبج 

 الجبار

دراسة تأثضخ بعس السمػثات  بضئة
الكضسضائضة عمى اإلصابة 
بأخساج الجياز التشفدي 
بضغ العاممضغ في مرفى 

 البضجي
 

 

 التخبضة ٕٔٔٓ
 

عبج الجمضل  دكتػراة
حدغ دمحم 
مرصفى 
 الدامخائي

ٕ٘٘ 

د. عمي صالح 
حدضغ 
 الجبػري 

األحضاء 
 السجيخية

دراسة  بعس العػامل 
السؤثخة عمى إنتاج 

السزادات الحضػية مغ  
أنػاع بكتخيا 

Streptomyces 
 السعدولة محمضا  

 
 
 

 

ٕٓٔٔ 
 

 التخبضة
 

 ماجدتضخ
 

شضساء ناجي 
 دحاـ عمي

ٕ٘ٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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.د. محضسضج 
مج هللا 
 الجبػري 

األحضاء 
 السجيخية

دراسػػة بكتخيػلػجضة مقارنة 
الجياز بضغ مدببات أخساج 

التشفدي السعدولة مغ 
السخضى العاممضغ في شخكة 

مرافي الذساؿ ومخضى 
 مدتذفى تكخيت التعمضسي

 

ٕٓٔٔ 
 

 التخبضة
 

أشػاؽ يػنذ  دكتػراة
 نػري 

ٕ٘ٚ 

عادؿ  ٓد
فػزي  شياب 

 الجكتػر
خالج دحاـ 

 احسج

دراسة تذخضرضة و وراثضة  الػراثة
لمبكتضخيا السدببة اللتيابات 

لمسخضى السجاري البػلضة 
 في مجيشة تكخيت

ٕٓٔٔ 
 

 التخبضة
 

انذ ياسضغ  دكتػراة
 محسػد

ٕ٘ٛ 

عادؿ فػزي ٓد
شياب                            

وججي ٓد
 صبضح صادؽ

دراسة التأثضخ الدسي  الحضػاف
الػراثي لمعقار  

Metheprim في ذكػر
الفأر األبضس 

Musmusculus 

ٕٓٔٔ 
 

 العمػـ
 

 ماجدتضخ
 

حشاف ولضج 
 دمحم صالح

ٕٜ٘ 

د. كخكد دمحم 
ثمج د. عادؿ 
 فػزي شياب

مدتخمرات  دراسةتأثضخ وراثة
الذاي االخزخ في ازالة 

الدسضة الػراثضة 
لالفالتػكدضغ في الفئخاف 

 Musmusculusالبضس

ٕٓٔٔ 
 

 العمػـ
 

 ماجدتضخ
 

سضف حداف 
 عمي 

ٕٙٓ 

د شياب احسج  
 الجبػري 

 
 
 
 
 

دراسة  وبائضة  الصفضمضات   شفضمضات  
السعػية  بضغ  شمبة  

 السجارس االبتجائضة 

ماجدتضخ  التخبضة  ٕٔٔٓ
  

ستار  فاشسة
 جبار

ٕٙٔ 
 
 
 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق
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شالب عػيج د. 
 الخدرجي

د. 
بخىانسرصفصس

 حسج

السجامضع الحذخية دراسة  عمسالحضػاف
السراحبة 
 .Orobanche Lلميالػؾ
(broomrape)  والشباتات

العائمة في بعس مشاشق 
العخاؽ وسػريا مع اشارة 
 خاصة لحبابة اليالػؾ
Phytomyzaorobanc

hiakalt. 
 

ٕٓٔٔ 
 

 العمػـ
 

 دكتػراه
 

 حسج ىاروف 
 عمضػي 

 السدروعي

ٕٕٙ 

. د
حػسػضػػػجسػمػسػػػا

 نخػػسػضػػػػذ

بضئةأحضاءمج
 ىخية

 الدضاف وتذخضز عدؿ
وبكتخياالسثبتةلمشتخوجضشالجػي

 فضسجيشةتكخيتػضػاحضيا
 وتأثضخبعزالعػاماللبضئضة

 

التخبضػة  ٕٔٔٓ
 لمبشػات

 سعػػػػػادت ماجدتضخ
 مرصفػػػػى

محسػػػػجاليخمػػػػػ
 زي 

ٕٖٙ 

عديدخالجحس.د
ايادحسضج.د.يجأ

 ابخاىضع

تاثضخاستخجامدتخاتالدمجيشافضم عمساالندجة
عمصاحجاثالتذػىاتالعضانضةوال
تغضخاتالشدجضةلبعزاعزاءا

الحذاءالجاخمضةفضحكػرالفئخانا
 Musmusculusلبضس

 

 حسج احسج ماجدتضخ العمػـ ٕٔٔٓ
خمف صالح  

ٕٙٗ 

عبجالسشعع  ٓد
حسج 

رشضجح.مجضجد
 مضجحدغ

االحضاء 
 السجيخية

دراسة فعالضة بعس 
عمى السدتخمرات الشباتضة 

انػاع جخثػمضة معدولو مغ 
مخضى في مدتذفى تكخيت 

 التعمضسي
 
 
 

ٕٔٔٓا شضساءمشذجم ماجدتضخ لتخبضة 
 رشجالعبضجي

ٕٙ٘ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق
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بخىانسرص.د
فصسحسجالجلضس

تػفضقإبخاىض.يج
 مااللػسي

دراسةمقارنةعشتغحيةنػعضشسش عمسالحضػاف
البعػض

Culexpipienspipien
sCulexpipiensmoles

tus،السشتذخيشفضسجيشتضدامخا
ءوالجورودورىسافضشقاللصفضم

ي
Haemoproteuscolu

mbaeفضصائخالحساـ 
 

 حامج عحراء ماجدتضخ التخبضة ٕٔٔٓ
 حسػد جاسع

 الخحساني

ٕٙٙ 

عادؿ فػزي د. 
عقضل ج. شياب

 حدضغ عمي   

 الػراثةالخمػية
 الجديئضة

 دراسةوراثضة
جديئضةلعقسالخجالفضسخمػيةو 

 حافطةاالنبار
 

سسضخ مذخؼ  دكتػراة التخبضة ٕٔٔٓ
 خمف الجلضسي

 

ٕٙٚ 

د.وعج محسػد 
رؤوؼ د. 

عمي صالح 
حدضغ 
 الجبػري 

األحضاء 
 السجيخية

دراسةبكتخيػلػجضةووراثضةلبع
ضالبكتخياالسعدولةمشأخساجا
لجيازالتشفدضالدفمضمجىالبالغض

 نفضسجيشةتكخيت

الت
ٕٓٔٔ 

ىجىرالحخز دكتػراة ربضة
 ر

ٕٙٛ 

د.فػاز 
عبجالػىاب 
 الجباغ  

.وعج محسػد د
 رؤوؼ

 
 
 
 

 

عدلػتذخضربكتخياالقػلػف  الػراثة
E.coliمشإصاباتالجخوحػال

حخوقػدراسةبعزعػاممزخاوت
 PCRىابإستخجامتقشضةالػ

 
 

ٕٔٔٓا  جاسع بثضشة دكتػراة لتخبضة 
 يػسف

ٕٜٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق
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.  د
مػسصجاسسسح

 مجالحسضر

فدمجةالحضػا
 ف

دراسة فدمجضةكضسػحضػية 
وىخمػنضة لجى الشداء 

السرابات بدخشاف الثجي 
 في مجيشة كخكػؾ

 

زيشب أحسج  ماجدتضخ العمػـ ٕٔٔٓ
 حدغ ألعبضجي

 

ٕٚٓ 

عػادشعبانجٓد
 اود

أحسجعمضعضٓد
 سى

تأثضخمدتخمراتبعزالشباتاتك الحذخات
مػادشاردةومانعةلمتغحيةلبع
 ضسشحذخاتالسػادالسخدونة

 

وسامإسساعض ماجدتضخ العمػـ ٕٔٔٓ
إلبخاىضسالباج

 الني

ٕٚٔ 

عبج  ٓد
هللا حدضغ 
عبج هللا 

الجبػري           
الياـ عائج ٓد

 اسعج

 عمسالصفضمضات
 

دراسةوبائضةعشبعزاالوالضالس
عػيةالسسخضةلالشخاصفضق
ضاءالصػزمعجراسةتأثضخالخس
جبالجضاردياعمصاندجةاالثشضع

 شخيفضالفئخانالسختبخية
(Balb-c) 

 

شجعانخضاح ماجدتضخ التخبضة ٕٔٔٓ
 سشػلضالبضاتي

ٕٕٚ 

وعج ٓد
 محسػد رؤوؼ

خمضل . د
 إبخاىضع بشجر                                   

التأثضخ التثبضصي  الشبات
لمسدتخمرضغ السائي 

واإليثانػلي لشبات دغل 
البخكة 

Potamogetonpectin
atus و البايػسضانضغ السشتج

مغ البكتخيا 
الدنجارية

Pseudomonas  
aerogenosa ضج بعس

الفصخيات الجمجية السعدولة 
 مغ مخضى  مجيشة تكخيت

 

لعمػـا ٕٔٔٓ ىشجة تحدضغ  ماجدتضخ 
 جاسع

 

ٕٖٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق
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.بذخى ٓد 
دمحم 

مجضجأ.ـ.د.زيج 
 دمحم مبارؾ

ىخمػني دراسة تأثضخ  أحضاءمجيخيو
 واالكتفضغ Aاالنيبضغ

A وعالقتيا مع عجد مغ
لجى اليخمػنات الجشدضة 

السجيزات  الشداء
في  والسيجدات باالجياض

 مجيشة تكخيت
 

نػر حدغ  ماجدتضخ العمػـ ٕٔٔٓ
 أحسج

ٕٚٗ 

د.عباس عبػد 
فخحانأ.ـ.د.وع

د محسػد 
 رؤوؼ

  

األحضاء 
 السجيخية

عدؿ وتذخضز بكتخيا 
الدوائفالدنجارية
Pseudomonas 

aeruginosa و دراسة بعس
عػامل ضخاوتيا باستخجاـ 

 السؤشخات الػراثضة
 

عمضاء لصضف  ماجدتضخ العمػـ ٕٔٔٓ
سمساف 
 الشضداني

 

ٕٚ٘ 

شالب عػيج ٓد
 الخدرجي

دراسة تذخيحضة وترشضفضة  الشبات
ثالثضة نػاع لبعس األ 

ورباعضة  الكاربػف 
معائمػػػػػػػػة ل

في  Brassicaceaeالرمضبضة
 محافطة صالح الجيغ  

 

إسخاء عبج  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٔٓ
السجضج عبج 
 الكخيع البازي 

 

ٕٚٙ 

بخىاف ٓد
مرصفى دمحم

ٓد 
عػاد  

 شعبػػػػاف داود
 

بعس التأثضخالحضػي لدراسة  عمسالحضػاف
العػامل الفضدياوية والديػت 

حضاتضة في الصضارة الشباتضة 
 الجشػبضة ءخشفداء المػبضا

Callosobruchusmaculat
us(Fabricius) 
(  Bruchidae : 
Coleoptera) 

صيضب سخي  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٔٓ
 شاكخ محسػد

 

ٕٚٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق
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ب ػػد. شال
ج ػػعػي

 يػػػالخدرج

 الشبات
 

دراسة تذخيحضة وترشضفضة 
ثالثضة البخية نػاع بعس األ ل

مغ العائمػػػػػػػػة الكاربػف 
  Asteraceaeالسخكبػػػػة 

(Compositae في )
 العخاؽبعس مشاشق 

خ ػػػخاء بكػػػػزى ماجدتضخ التخبضة ٕٔٔٓ
جػػػػمحس  
 

ٕٚٛ 

د. عبج هللا 
حدضغ 
    الجبػري 

ج ػػاليػػامعائد. 
 اسعػج 

عمع 
 الصفضمضات

دراسة انتذار الجيجاف 
الصفضمضة لبعس أنػاع 
األسساؾ في نيخ دجمة 

 السار بسجيشة تكخيت
 

يػنذ يػسف  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٔٓ
حسجاف 
 العضاش

 

ٕٜٚ 

. خمضل د
 إبخاىضع بشجر

. ذكخى أحسج د
 حسادة

 

 الشبات
 

دراسة 
مقارنةلتأثضخمدتخمرات 

العفز والفصخ 
Aspergillusnigerعمص

تثبضط بعس الفصخيات و 
السعدولة الجخاثضع السسخضة 

مغ األشفاؿ الخضع 
 السرابضغ باإلسياؿ

 

سجى جساؿ  ماجدتضخ العمػـ ٕٔٔٓ
 نعساف

 

ٕٛٓ 

زيج دمحم ٓد
مبارؾ 

. دالسيجاوي   
ػسى جاسع م

 دمحم الحسضر

عجد مغ السعايضخ دراسة  عمع الحضػاف
الكضسػحضػية واإلجياد 

التأكدجي لجى السخضى 
السرابضغ ببعس أمخاض 

 القمب
 
 
 
 

مشى أحسػج  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٔٓ
لفتػو 

 الشضدانػي
 

ٕٛٔ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق
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د.تػفضق 
ابخاىضع 

االلػسي             
د.عبجهللا 
حدضغ 

 الجبػري                                                                   
 

عمع 
 الصفضمضات

  دراسةوبائػضػةومػحػاوالت
عػالجػضػةلػجاءاألبػػػاغالخػػػبػضػئ
      Cryptosporidiosis ػة

مع كخكػؾ مجيشة في  
 لجراسة جػجيػج مدارخمػػي 

والتحخي  الدجاج في الصفضمي  
 السدتزجية االختالفات عغ

 السختمفة العدالت في

ىضخو دمحم  ماجدتضخ التخبضة ٕٔٔٓ
عبضج 

 الرالحي
 

ٕٕٛ 

د. كخكد دمحم 
ثمجج. وعج 

محسػد رؤوؼ
  

أحضاء 
 مجيخية

الفعالضة 
التثبضصضةلمبايػسضانضغ 
السدتخمز والسشقى 

مختبخيا  مغ عدالت سخيخية 
مختمفة لبكتخيا 

Pseudomonas 
aeruginosa 

دنضا كساؿ  ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
 سالع

 

ٕٖٛ 

وعج ٓد
 محسػد رؤوؼ

وجديئضة دراسة بكتخيػلػجضة  أحضاءمجيخية
لبعس عػامل الزخاوة 

لعدالت 
 Enterococcusاؿ

faecalisالدخيخية 

عائذة حدضغ  ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
 عمي 

ٕٛٗ 

 دمحم زيج.د
 مبارؾ

 السيػجاوي 
 
 
 
 

الحضػاف عمع  تأثضخالسدتخمز دراسة 
 الميانةعمى  لشبات السائي

 ىخمػنات مدتػيات
 اإلجيادالتأكدجي،الجرقضة

 وعجدمغ
 األرانب السعايضخالبضػلػجضةفي

 سسضخ سخى  ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
الجوري  دمحم  

ٕٛ٘ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق
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 مػسىد. 
  دمحم جاسع

الحضػاف عمع  لسعايضخ ا مغ عجد دراسة 
  والكضسػحضػية الفدمجضة
 لسرابضغ ا لمسخضى
 الجرقضة الغجة باضصخابات

 

 امل محخوز ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
 عبجهللا
 القضدي

ٕٛٙ 

 رياضٓد
 عباس

 عبجالجبار

خ ني في لسشػلػجضة دراسة البضئة
محافطة ضسغ دجمة  

 العخاؽ/ الجيغ صالح
 

 خصاب عاصع ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
 حدغ

 الجسضمي

ٕٛٚ 

 د. خمضل
 بشجر إبخاىضع

 مضاه معالجة دراسة البضئة
 بضجي لسرافي الفزالت

 كسضاه وإمكانضةاستخجاميا
 الخزخ بعس لخي 

 

 عجناف مخيع ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
 إبخاىضع

ٕٛٛ 

 . شيابد
  دمحم أحسج

 

 الشدج ألمضبا وبائضة دراسة الصفضمضات
 وعالقتو كخكػؾ مجيشة في

 دـ مرل في الحخة بالجحور
 السرابضغ

 شارؽ  لضسا ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
الزار يػآش  

ٕٜٛ 

 ناىي عحية. د
 السذيجاني

الشبػات عمع  مغ ألنػاع ترشضفضػة دراسػة 
 ).Hypericum Lالجشذ

Hypericaceae  )في 
 العخاؽ شساؿ و وسط

 

 عجواف ايسغ ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
الحسجاني عبج  

ٕٜٓ 

رشضج حسضج د. 
 حدغ 
 

األحضاء 
 السجيخية

تحجيج التمػث البكتضخي 
 والبضئي ضسغ مجيشة سامخاء

 احسج حارث ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
  مرصفى

ٕٜٔ 

 رياض.د
 عباس

 عبجالجبار

األحضاء 
 السجيخية

دراسة بضئضة ونػعضة 
لسذخوع ترفضة مضاة الكخخ 

 في الصارمضة

 تػفضق احسج ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
 احسج

 السذيجاني

ٕٜٕ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق
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 حسضج إياد. د
 إبخاىضع

 تذخيح
 مقارف 

 وندجضة تذخيحضة دراسة
لمجيازاليزسي مقارنة  

 عسخيـػ مغ المحع فخوج في
الجشدي ولغايةالبمػغ  
 

 شخوؽ  ماجدتضخ التخبضة ٕٕٔٓ
 حسضج
 مجضج

ٕٜٖ 

 عبػد عباس.د
 فخحاف

وعجمحسػدر .د
 ؤوؼ

األحضاء 
 السجيخية

بكتخيا وتذخضز عدؿ  
Enterococcus 

faecalis  مغ
 مختمفة مرادرمخضضة

 في ودراسةامخاضضتيا
السختبخية الفئخاف  

 

عباس ياسضغ  دكتػراه التخبضة ٕٕٔٓ
 حدغ

 

ٕٜٗ 

جسضل ٓد
ياسضغ 
 ٓدالتسضسي 

شاكخ ميجي 
 صالح

 اليضػمضظ تأثضخحامس نبات
    في واالوكدضشات
 نسػنبات

Cymbopحذضذةالمضسػف 
ogoncitratus L. 

 االفخازيةومكػناتو وتخاكضبو
 الفعالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جسعة أيػب دكتػراه التخبضة ٕٕٔٓ
 عبجالخحسغ

البضاتي عمي  

ٕٜ٘ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق
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حدػػػضػػػػغ ٓد
سػػػاىػػػػخ 

أسػػػد                                                               
شػػػػياب ٓد

 أحسػػج محسػػػج

 االستػجابةالسشاعضة تعجيل الصفضمضات
 البضس الفئخاف في

 الدػيدػخيةالسخسَجػػة
 السقػسػة تجخيبضا بصفضمي

 Toxoplasma   الكػنجية
gondii  باستخجاـ
 الدػكخالستعجدالجىشي

بكتػخيػا مغ السدتخمز  
Escherichia coli 

  عمػى ودراسػػةتأثػضخه
 أندجةاألعزاءالسختمفة

 

 فايػػػػد نعسػػػػاف دكتػراه التخبضة ٕٕٔٓ
 عجػػػضل

ٕٜٙ 

 تػفضق. د
 إبخاىضع

 اآللػسي

انتذار القخاد الرمب   بضئة
 وعالقتو 

 عساد آالء ماجدتضخ التخبضة ٕٕٔٓ
 تػفضق

ٕٜٚ 

 سمضع كػكبٓد
القضدي نجع  

 
 

 

 دراسةفدمجضة،كضسػحضػية عمسالحضػاف
 مغ وندجضةلتأثضخنػعضغ

 الدكخالفسػي  مخفزات
 اإلجيادالتأكدجي ى لسدتػ 

 اإلصابة مغ الشاتج
 بسخضالدكخالسدتحجث

 ذكػراألرانب في باأللػكداف
  Albino    البضػػػػػػػػػػػػػػػػس

 
 

male rabbits 

 يػسف ماجدتضخ التخبضة ٕٕٔٓ
 شكػري 
 ياسضغ

 الدامخائي

ٕٜٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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 د. جيادذياب
 محاللجشابي

 لبضئة بكتخيػلػجضة دراسة بضئة
 العخاؽ شساؿ كيػؼ بعس

 الجورالجخثػمي عغ والتحخي 
 فضو
 

آمشة غانع  ماجدتضخ التخبضة ٕٕٔٓ
العانيعسخ   

 

ٕٜٜ 

 شاكخميجي. د
. د صالح

 حدضغ عقضل
 العاصي

 
 
 

الشبات عمع  وراثضة مؤشخات عغ التحخي  
 الجفاؼ وفدمجضةلتحسل

 لرشفضغ
Triticumaestiمشالحشصة
vum L. 

اشػاؽ  ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
ابخاىضع  
بذضخ 
 العبضجي

ٖٓٓ 

 عبجالكخيع. د
عسخ فتاح  

بكتخيا وتذخضز عدؿ احضاءمجيخية  
Streptomyces   

 لمسزادات السشتجة
 بعس تخب مغ السضكخوبضة

الجيغ محافطةصالح أقزضة  

 عديد ىضاـ ماجدتضخ التخبضة ٕٕٔٓ
  عباس
 البجري 

ٖٓٔ 

د دمحم د. كخك
 ثمج

 
 
 
 
 
 
 
 

 وجػدالفصخيات دراسةعمى احضاءمجيخية
 أغحية في وسسػماألفال

 Bٔ مختمفةوتأثضخسساألفال
 السعايضخالفدمجضة بعس في

 والشدجضةفي والكضسػحضػية
 الجخذاف

 رنا دكتػراه التخبضة ٕٕٔٓ
جالؿ   

 شاكخ

ٖٕٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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 صالح عمي.د
  حدضغ

بكتخيػلػجضة دراسة احضاءمجيخية  
 لبعس

البكتخيااالنتيازيةالسعدولةمش
 عشجاالشفاؿ االسياؿ حاالت

كخكػؾ مجيشة في  

سياـ        دكتػراه التخبضة ٕٕٔٓ
شكػرعبضجال
 صالحي

ٖٖٓ 

 حسضجد. 
خسضذ سمساف  

 كضسضاوية بكتخيػلػجضة دراسة البضئة
 الذخب لسضاه وفضدياوية

 في السعجنضةالستجاولة
 لسجيشة السحمضة األسػاؽ

 تكخيت
 

إسخاءحسػدع ماجدتضخ التخبضة ٕٕٔٓ
 بجالجوري 

ٖٓٗ 

 صالح عميد.
  حدضغ

احضاء 
 مجيخية

 دراسةوراثضةلكال مغ
   Escherichia coliبكتضخيا
Klebsiellapneumoniaeو

 مخضضة حاالت مغ السعدولة
 السخارةوالحرى حرى مغ

والقشاةاليزسضة البػلضة  

مثشى بجيع  دكتػراه التخبضة ٕٕٔٓ
 فخحاف

ٖٓ٘ 

 مشضفٓد
  احسج صعب

   
 
 
 
 
 
 
 

          

الحضػاف عمع  السدتخمز تأثضخ دراسة 
 لشبات السائي

Lawsoniainermالحشاء
is  لألكدجةفي كسزاد

 البضس ذكػرالجخذاف
لإلجيادالتأكدجي السعخضة  

سعجية جساؿ  ماجدتضخ التخبضة ٕٕٔٓ
 قادر

ٖٓٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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 مشضف. د
أحسج صعب  

الحضػاف عمع  السائي تأثضخالسدتخمز 
Cymbopلحذضذةالمضسػف 
ogoncitratus  بعس في

 الفدمجضة الستغضخات
 لمجـ والكضسػحضػية

 والكبجالسدتحجثة
 في ببضخوكدضجاليضجروجضغ

 ذكػرالجخذاف
 

بذخى  ماجدتضخ التخبضة ٕٕٔٓ
اسساعضل 

 ابخاىضع

ٖٓٚ 

 وعج.د
 محسػدرؤوؼ

الحضػاف عمع تقضضع بعس شخؽ  
التقمضجية لسخض التذخضز 

التجرف مقارنة بتقشضة تفاعل 
 البمسخة الستدمدل

 

ىجى         ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
خزخ    

 احسج

ٖٓٛ 

 حسضجٓد
خسضذ سمساف  

 مجاري  تأثضخمضاه دراسة بضئة
 السضاه نػعضة سامخاءعمى

 دجمة نيخ  في
 

التخبضة  ٕٕٔٓ
 لمبشات

 شعسة أفخاح ماجدتضخ
 خمف

 مصخالبجري 

ٖٜٓ 

 د. عػاد
 داودد. شعباف

 العشاصخ  أضافة تأثضخ الحضػاف عمع
 والسغشضدضـػ الكالدضـػ

 الغحائي الػسط ألى والحجيج
 الصحضغ خشفداء حضاتضة في

 الرجئضة
Triboliumcastaneu 

 
 
 
 

 

 ياسضغ حػراء ماجدتضخ التخبضة ٕٕٔٓ
عبج احسج  

ٖٔٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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د. خالج عسخ  
دمحم عمي د. 
إسخاء ىاشع 

 سعجوف 
  
 

 أحضاء
 مجيخية

دراسة لمبكتخيا السعدولة مغ 
أخساج الجخوح وحداسضتيا 

الحضػية  السزادات لبعس
ودراسة بعس عػامل 

 ضخاوتيا

سامي حسج  ماجدتضخ التخبضة ٕٕٔٓ
 مجضج

ٖٔٔ 

 ذياب جيادٓد
 محل

 
 
  
 
 

 مضاه مصخوحات معالجة بضئة
 الرحي الرخؼ فزالت
 باستخجاـ تكخيت لسجيشة

 السجففات تقشضة
 وإعادة الحخاريةألجواره

 عزػية كأسسجة استخجاميا

 ٕٖٔ هالة ارشد دكتػراه التخبضة ٕٕٔٓ

عديد خالج . د
 حػسضػػج

 
  
 
 

 الشدجضة التغضخات دراسة عمع الحضػاف
بعقار السدتحجثة  

 مع صػديـػ الجيكمػفضشاؾ
 الستغضخات بعس

 الكضسػحضػية
 الفئخاف في األعزاء لبعس
 Musmusculu البضس

 

 مكاـر ماجدتضخ العمػـ ٕٕٔٓ
 مرصػفى

ؿكسا  

ٖٖٔ 

 دمحم د.صالح
  رحضع
 
 
 
 

 
 

 اإلجياد عالقة دراسة حضػاف فدمجة
 العػامل ببعس التأكدجي

 والكضسػحضػية الفدمجضة
 إحجاث في والشدجضة
 الشداء لجى اإلجياض

 كخكػؾ مجيشة في الحػامل

 عبج لضمى دكتػراه  التخبضة  ٕٕٔٓ
 الدتارصادؽ

 سمضساف

ٖٔٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أحسجعمضعضٓد  ٖ٘ٔ حسادي قتضبة ماجدتضخ  العمػـ  ٕٕٔٓ الشحل عدل خرائز أحضاءمجيخية
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 سى
خالجعسخمٓد

 حسجعمي
 
 
 

 مشاشق بحدب اليجضغ
 وتأثضخه الحسزضات بداتضغ

 بعس عمى الحضػي 
 لسسخضة األحضاءالسجيخيةا

 محسػد
 الدامخائي

 ٓد 
مػسى جاسع 

 الحسضر 
 
 

 الفدمجضة التأثضخات حضػاف عمع
 لسثبتات والكضسػحضػية

 لجى البخوجدتضخونضة الحسل
 مجيشة في  الشداءالحػامل

 تكخيت
 

سخى سعج  ماجدتضخ العمػـ  ٕٕٔٓ
 عبجالعديد

ٖٔٙ 

 جايج  زيجاف.د
 زيجاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غضخ الدكخ داء تأثضخ دراسة حضػاف فدمجة
 السعايضخ بعس في السعتسج

 لجـ والكضسػحضػية الفدمجضة
 تكخيت مشصقتي في السخضى

 وبضجي

 التخبضة ٕٕٔٓ
 لمبشات

 سعجي آية ماجدتضخ
 شضف اسضشل

 العكاش

ٖٔٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

 ٖٛٔ لبشى ماجدتضخ العمػـ  ٕٕٔٓ الستغضخات دراسةعجدمغ الحضػاف عمع مػسى.  د
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 جاسع
 دمحمالحسضر

 لجى والسشاعضة الفدمجضة
 بإلتياب الشداءالسرابات

 مجيشة في البػلي الدبضل
 تكخيت

 عبجالجبار
 ياسضغ

 د.زيجدمحم
 مبارؾ

  السيجاوي 
 
 

 ىخمػنات تخاكضد مقارنة حضػاف  فدمجة
 ومزادالسػالريغ األنيبضغ
 االخخى  اليخمػنات وعجدمغ

 فى الشداء لجى
 . مجيشةكخكػؾ

 

 قاسع أفخاح دكتػراه التخبضة  ٕٕٔٓ
 صالح

 الجسضمي

ٖٜٔ 

 إبخاىضعٓد
 شعباف

فاشسةشيآد
 بالشاصخي 

 عمع
 الصفضمضات

   السرمضة الػبائضة
Toxocariaلجاءالديسضات
sis  االختبارات وبعس

 السخسجضغ في الكضسػحضػية
محافطة/ بضجي في  

 صالحالجيغ
 

 

 جسعة سالـ ماجدتضخ العمػـ  ٕٕٔٓ
 حساد

ٖٕٓ 

 ذياب جيادٓد
 الجشابي محل

 
 
 

 السمػثات تأثضخ دراسة بضئة
 عمى السخكبات مغ السشبعثة

 مجيشة شػارع في االشخاص
 تكخيت

 مقجاد رغج ماجدتضخ  التخبضة  ٕٕٔٓ
محسػدالحسجا

 ني

ٖٕٔ 

 وىبي.ٓد
 عبجالقادر

 سمسانج
 
 
 

 فدمجة
 الحضػاف

 الفدمجي التأثضخ دراسة
 مدتػيات لجاءالدكخعمى

 الجرقضة الغجة ىخمػنات
 االلكتخولضتات وبعس

 الجـ ومكػنات

 ماجج سمسى ماجدتضخ التخبضة ٕٕٔٓ
 سعجالحسجاني

ٖٕٕ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

 ٖٕٖ دمحمعجناف دكتػراه التخبضة  ٕٕٔٓ ترشضفضة دراسة الشبات شالب. د
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 عػيجالخدرجي
 عقضلٓد

 حدضغ
 العاصي

الجشذ مقارنةألنػاع  
Heliotropium L.  
(Boraginaceae) 

 العخاؽ وشساؿ وسط في
 

  ىاشع

 شالب. د
 عػيجالخدرجي

 
 
 
  
 

 الفصخيات وتذخضز عدؿ الشبات 
 تخب مغ لمشضساتػد السيمكة

 االنػاع بعس
 في الشباتضةالسدروعة

 الجيغ صالح محافطة
 كفاءتيااالفتخاسضة وتقضضع

 
 

 نايف جػاف ماجدتضخ  التخبضة  ٕٕٔٓ
 عبػد

 الشضداني

ٖٕٗ 

 ذياب جيادٓد
 الجشابي محل

 الخاـ الشفط تأثضخ دراسة البضئة
 ألمػنضـػ وىايجروكدضجا

 التخب صفات بعس عمى
 األبضس الذعضخ ونسػنبات

 

 دمحم بخاء ماجدتضخ  التخبضة  ٕٕٔٓ
 إبخاىضع

ٖٕ٘ 

 ابخاىي د.خمضل
 مبشجر

 أحسج د.ذكخى 
 حساده

 بعس تأثضخ دراسة الشبات عمع
 الشباتضة السدتخمرات

  عمى الفصخية والسزادات
 الفصخية االصابات بعس
 في مخضضة لعضشات الجمجية

 كخكػؾ مجيشة
 
 
 
 
 

 حدضغ ماجدتضخ  التخبضة  ٕٕٔٓ
 عبجالخزاؽ

 عبػد

ٖٕٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

 ٕٖٚ ناضع نػفل ماجدتضخ العمػـ  ٕٕٔٓ الحشصة اصشاؼ بعس تأثضخ الحضػاف عمع د.عػادشعباف
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 داود
 د.بخىاف

 دمحم مرصفى
 

 حضاتضة في وحاالتيا
 الصحضغ خشفداء

الرجئضة
Triboliumcastaneu

mوخشفداءالحبػبالذعخية
Trogudermagranari
um 

 

 رشضجالخاوي 

 دمحم زيجٓد
 مبارؾ

 السيػجاوي 

 عقار استخجاـ تأثضخ الحضػاف عمع
 والقيػة ستخيت الكمػمضفضغ

 عمىEوفضتامضغ العخبضة
 الفدمجضة السعايضخ بعس

 في والشدجضة والكضسػحضػية
 السعخضة البضس االرانب

 التأكدجي لإلجياد
 اليضجروجضغ ببضخوكدضج

 

 خالج اسساء ماجدتضخ تخبضة  ٕٕٔٓ
دمحم مصشي  

ٖٕٛ 

 إبخاىضعٓد
 داؤود شعباف

 بعس تأثضخ دراسة الحضػاف عمع
الشباتضة السدتخمرات  

 عمى والسضتخونضجازوؿ
المبمضا الجضارديا  Giardia 

lamblia 
 Balb/cالبضس الفئخاف في

 
 
 
 
 
 

 معخوؼ ماجدتضخ تخبضة  ٕٕٔٓ
 جسعة سبتي

 العساش

ٖٕٜ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

تػفضق ٓد بيئة احياء   ٖٖٔ محسػد رواء ماجدتضخ تخبضة  ٕٕٔٓ لبعس وبائضة دراسة
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ابخاىضع 
 االلػسي

 مغ اإلسياؿ مدببات جمهرية
  في الصفضمضة االوالي

 السخاجعضغ ألسخضى
 الجيغ صالح لسدتذفى

 دراسة مع تكخيت في العاـ
 السدتخمز لتأثضخ تجخيبضة
 Lantanaلشبات الكحػلي

camaraالفئخاف في عمضيا 
 السختبخية

 

 ىاشع

عواد 0د

داود نشعبا  

 

 بعس مداحضق تأثضخ دراسة الحضػاف عمع
       والسبضبضخسظ الشباتات

Beauveriabassتػالفصخ
ian   حذخة حضاتضة في
Trogoderخشفداءالخابخا
magranarium(Evert 

(Coleoptera:  
 

 مؤيج دمحم ماجدتضخ تخبضة  ٕٕٔٓ
 محسػد

 السذيجاني

ٖٖٕ 

حسضجسمسآد
 نخسضذ

 
  
 
 
 
 
 
 
 

بيئة احياء 
 جمهرية

 الحضػية الشػاتج بعس تأثضخ
 الػراثضة والعالقة

 السثبتة لمدضانػبكتخيا
 عمى الجػي  لمشضتخوجضغ

 أف بعس
 السسخضة البكتخيا

 محسػد رواء دكتػراة تخبضة  ٕٕٔٓ
دحسػشي داؤ  

ٖٖٖ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

 ٖٖٗ أمضغ عبضخ ماجدتضخ  تخبضة  ٕٕٔٓ لعرضخ الػقائي التأثضخ الحضػاف عمع حدضغ مشىٓد
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 األخزخ التفاح جانكضخ
 السائي والسدتخمز

 مغ التقمضل  في لمدنجبضل
 الفدمجضة التأثضخات
 فػؽ  لألشعة والكضسػحضػية

 الدضشضة واألشعة البشفدجضة
 .الجخذاف في

 

 مرصفى
 األمضغ

 خالج عديدٓد
 حسضج

 االندجة عمع
 واألجشة

 عمى البػتاسضـػ يػديج تأثضخ
 وبعس الجرقضة الغجة
 الفئخاف في األخخى  األعزاء

 Musmusculusالبضس
 وأجشتيا

 أبخاىضع سياد ماجدتضخ  تخبضة  ٕٕٔٓ
 حسج مرصفى

 البضاتي

ٖٖ٘ 

 دمحم زيجٓد
 مبارؾ

 السيجاوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لعرضخ الػقائي التاثضخ الحضػاف عمع
 والسدتخمز المضسػف 

 مشع في لمسعجنػس السائي
 التجخيبي التحري

 باستعساؿ السدتحجث
 وتقمضل  كاليكػؿ االثضمضغ

 السدتحجثة الكمػية الدسضة
 بالسزاديغ

الحضػيضشجضشتامايدضشػفمػكدا
 الجخذاف سضغ

 صباخضخالجيغ ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ
 ابخاىضع
 الصائي

ٖٖٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

 ٖٖٚ نجضب دمحم ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ جضشات بعس عغ الكذف  عمع  الشبات  عقضلٓد
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 حدضغ
 العاصي

 
 
 
 
 

 الرجأ لسخض السقاومة
السخصط

Pucciniastriiformis 
West. f.sp.  

triticiالسعالع بعس وتقجيخ 
 وراثضة تخاكضب في الػراثضة

 الحشصة مغ
 

 حساد
 الجبػري 

 سمضع كػكبٓد
 القضدي نػجع

 
 
 
  

 فدمجضة ندجضة دراسة الحضػاف عمع
 الضػرانضل خالت لتأثضخات

 لشبات السائي والسدتخمز
 فعالضة في الثػر لداف ورد

 ذكػر في الجرقضة الغجة
 البضس األرانب

 

 صالح ُعال ماجدتضخ تخبضة  ٕٕٔٓ
 عمي

ٖٖٛ 

 خالج عديدد.
 حسضػػج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمـد ماء تأثضخ دراسػة أندجة
الحضػي  والسزاد   

Azithromycin عمى 
 واآلفات السطيخية التغضخات

 بفعل  السحجثة الشدجضة
 Escherichia البكتضخيا
coli  أعزاء لبعس 

البضس الفئخاف  
 

 عادؿ شضخيغ ماجدتضخ تخبضة  ٕٕٔٓ
 عمي

ٖٖٜ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

 ٖٓٗ عديد نجى ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ السطيخية التذػىات أندجة أياد. د
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 حسضجإبخاىضع
 
 

 السحجثة الشدجضة واآلفات
 األعزاء بعس في بعقار

 البضس لمفئخاف الجاخمضة
 .وذريتيا

 

حسضج خالج  

كخكد دمحم  ٓد
 ثمج 

احضاء 
 مجيخية 

تحجيج الفاعمضة  البايمػجضة  
لسدتخمرات السزادات  

الحضػية  مغ بعس  العدالت 
السحمضة  مغ بكتخيا  

streptomyces 
 

ىضفاء رجب   ماجدتضخ تخبضة  ٕٕٔٓ
 عمػاف     

ٖٗٔ 

 صاحب.د
 جسعة

 عبجالخحسغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكحػلي السدتخمز تأثضػخ الحضػاف عمع
ذيػل نبات ألوراؽ  
العقخب

Heliotropiumeuropi
um وفضتامضغC بعس في 

 الفدمجضة الجػانب
 لحكػر والكضسػحضػية

 لمكخب السعخضة الجخذاف
 التأكدجي

 أحسج صفا ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ
 دمحم عبجالقادر
 دنضػػػجؿ

ٖٕٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

 ٖٖٗ دمحمعبج زىضخ ماجدتضخ  تخبضة  ٕٕٔٓ لألكضاس مقارنة دراسة عمع إلياـٓد
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 عائجاسعج
 التكخيتي

 مغ السعدولة العجرية الصفضمضات
مختمفة مزائف  

 
 

 احسجالجشابي

 حسضج رشضجٓد
 حدغ

 األحضاء
 السجيخية

 مدتخمز فعالضة تقضضع
 اتسدتشبت

القسح
Triticumaestivumفي 

 البكتضخية األنػاع بعس
 مختمفة ألخسا السدببة

أسساءعضدصس ماجدتضخ  تخبضة  ٕٕٔٓ
 حسػد

ٖٗٗ 

 شياب. د
 دمحم احسج

 الجبػري 

 عمع
 الصفضمضات

 
 وبائضة دراسة

dispaEntamoebشفضمي
ahistolytica 

 واالحضاء االخخى  والصفضمضات
 وتأثضخ السخافقة السجيخية

 بعس عمى الصفضمي خسج
 لجى السختبخية الفحػصات

 تكخيت مجيشة في األشفاؿ
 

 حدضغ فاشسة ماجدتضخ  تخبضة  ٕٕٔٓ
  يػسف

ٖٗ٘ 

 إبخاىضع. د
 داود شعباف

 عمع
 الصفضمضات

 الجػانب بعس دراسة
 لمخسجب والسشاعضة الػبائضة

 مجيشة في السقػسات داء
 األنبار محافطة – الفمػجة

 سػمضػػػع مػحػسػج ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ
 إسػػػسػػػاعضل

 ثامخ
 العضداوي 

ٖٗٙ 

 خمضل. د
 بشجر إبخاىضع

 والتػصضف الجديئضة التشقضة الشبات عمع
 العدلة مغ الاليبضد ألنديع

 السحمضة
لمفصخ

Aspergillusnigerودرا       

 شالب سضف ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ
 جاسع

 الدمساني

ٖٗٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

 ت ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ

 ٖٛٗ عبجهللا ثائخ ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ التياب فضخوس عغ التحخي  األحضاء سمضساف أمضغ
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 باستخجاـ Bنسط الكبج السجيخية الجشابي بجوي 
 RealوELISAتقشضات

Time PCRولعاب دـ في 
 محافطة في السخضى

 األنبار
 

الجلضسي حدغ  

عادؿ  ٓد
 فػزي شياب

 خمػية وراثضة دراسة خمػية وراثة
 الػقائي لمتأثضخ وجديئضة

 العقار سسضة في لمكخكع
 الفئخاف في مضتخونضجازوؿ

 البضس
 

 ابخاىضع فائق دكتػرا عمػـ  ٕٕٔٓ
محسػد عمي  

ٖٜٗ 

عبجالكخيسٓد
 عسخ فتاح

 األحضاء
 السجيخية

 مدببات وتذخضز عدؿ
 في الػسصى األذف التياب
 نساذج مغ كخكػؾ مجيشة
 مدتخمز وتأثضخ   سخيخية
 والسعادف الجػري  الػرد

 تحجيج مع عمضيا الثقضمة
 ليا الػجناالبالزمضجي

 

 ىاشع سساح ماجدتضخ  تخبضة ٕٕٔٓ
ابخاىضع خمضل  

ٖ٘ٓ 

 وىبي.  د
 عبجالقادر

 سمساف

 الفدمجي التأثضخ دراسة عمػـ الحضاة 
 عمى الستأخخة لمػالدات

 ومكػنات اليخمػنات بعس
 مجيشة في الشداء لجى الجـ

 تكخيت

 ىذاـ دنضا ماجدتضخ  تخبضة ٕٕٔٓ
دمحم شو  

ٖ٘ٔ 

 شاكخ. د
 صالح ميجي

 الرػديـػ كمػريج تأثضخ الشبات عمع
 بعس فيIAAالشسػ ومشطع

 الحرة لشباتي الشسػ صفات
 Sorghum b) البضزاء

ار دكتػ  تخبضة ٕٕٔٓ  ياسضغ عبجهللا 
العكضجي عمي  

ٖٕ٘ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

 ت ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ

 ٖٖ٘ عراـ مخوه ماجدتضخ  تخبضة  الجشضشػ جشذ تأثضخ دراسة فدمجة وىبيٓد
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 عبجالقادر
 سمساف

 الفدمجضة الستغضخات بعس الحضػاف
 اليخمػنات بعس تخاكضد في

 دـ في األخخى  والستغضخات
 تكخيت لسجيشة الحػامل

 وضػاحضيا
 

 سمضساف

. د
وعجمحسػدرؤ 

 وؼ

احضاء 
 مجيخية

  عػامل بعس جضشات تػزيع
 الدنجارية لمدوائف الزخاوة

 مرادر مغ السعدولة
 مختمفة إصابات

 

 باسع خشداء ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ
الجوري  فاضل  

ٖ٘ٗ 

. د
وعجمحسػدرؤ 

 وؼ

احضاء 
 مجيخية

 عمى لسصيخات تأثضخا
 الذكمضو الخرائز
 لمدوائف واإلمخاضضة

 الدنجارية
Pseudomonas 

aerugin osa 
 السجيخ بأستخجاـ

 الساسح األلكتخوني

 كخيع رحسغ ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ
 فخج

ٖ٘٘ 

احضاء  ثمج كخكددمحم.د
 مجيخية

 وراثضة بكتضخيػلػجضة دراسة
 السعدولةمغ االنػاع لبعس

 وغضخالسرابضغ السرابضغ
 بجاءالدكخي 

 

ار دكتػ  تخبضة ٕٕٔٓ  قشاة 
محسػدعصضة

 سالمة

ٖ٘ٙ 

 شياب. د
 احسجدمحم

 عمع
 الصفضمضات

 الصفضمضات وبائضةعغ دراسة
 مجيشةتكخيت في السعػية

 وضػاحضيا
 
 

 خدعل امضغ ماجدتضخ  تخبضة ٕٕٔٓ
 عمي

ٖ٘ٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

 ت ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ

احضاء  وعج. د عدؿ وتذخضز وتػصضف  دمحم عبج  ماجدتضخ  عمػـ  ٖٕٔٓ ٖ٘ٛ 
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مغ archacaبعس انػاع   مجيخية رؤوؼ محسػد
مضاة الضشابضع  الحارة مغ 

حساـ العمضل بسجيشة  
 السػصل 

 

 الخزاؽ ابخاىضع 

 تػفضق. د
 دمحم ابػػخاىضع

 االلػػػػسي

 عمع
 الصفضمضات

 تذخضرضة وبائضة دراسة
 تحجيج مع المذسانضا لجاء

 السدبب الصفضل انساط
 وتسضضدPCRتقشضة بػاسصة
 ذبابة مغ الشاقمة األنػاع

 محافطة فيsand flyالخمل
 ديالى

 
 

ار دكتػ  تخبضة ٕٕٔٓ  عػدة جابخ 
 كاضع

ٖٜ٘ 

األحضاءالسجي ثمج كخكددمحم.د
 رية

 لبعس الػراثي التػصضف
 عػامل

السعدولةE.coliضخاوةبكتخيا
 البػلضة السدالظ أخساج مغ

 

 عسضجةعمي ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ
 عصضةالعبضجي

ٖٙٓ 

زيجدمحممباركٓد
 السيجاوي 

 فدمجة
 الحضػاف

 مغ عجد تأثضخ
 الشباتضة السدتخمرات

 ىخمػف  تخكضد في الصبضة
 وبعس السضالتػنضغ

 الفدمجضة الستغضخات
 الجخذاف ذكػر في والشدجضة

 البضس
 
 

ار دكتػ  تخبضة ٕٕٔٓ  محسػد وداد 
 ليسػد

 العبضجي

ٖٙٔ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

 ت ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ

 دمحم كخكد.د
 ثمج

 األحضاء
 السجيخية

دراسة فاعمضة بعس انػاع 
بكتخيا حامس الالكتضظ 

احسج حدضغ  ماجدتضخ  تخبضة ٕٕٔٓ
 ضايع فيج

ٖٕٙ 



 أشاريح جامعة تكخيت / عمـػ الحضاة

 
012 

السععدولة محمضا في تخسضخ 
 حمضب فػؿ الرػيا

 
 مػسى.د

 دمحم جاسع
 الحسضر

 استخجاـ تقضضع الحضػاف عمع
 تذخضز في األنتخلضػكضشات

 لجى الجخثػمي الجـ تدسع
 في الػالدة حجيثي األشفاؿ

 تكخيت
 

 حاـز ىبة ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ
 صالح

ٖٖٙ 

 وعػج .د.أ
 رؤوؼ محسػد

 األحضاء
 السجيخية

 بعس وتذخضز عدؿ
 الجخوح اخساج مدببات

 اشعة تأثضخ ودراسة
 ىحه عمىNd-YAGلضدر

 السدببات
 

 خالج عسار ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ
احسج شياب  

ٖٙٗ 

 دمحم زيجٓد
 مباركا

 لسيػجاوي 

 فدمجة
 الحضػاف

 السائي السدتخمز تأثضخ
 مغ عجد في السضخامضة لشبات

 الفدمجضة السعايضخ
 واليخمػنضة والكضسػحضػية

 البضس الجخذاف دـ في
 لإلجياد والسعخضة الدمضسة

 التأكدجي
 

 ساجخ ىجى ماجدتضخ  عمػـ  ٕٕٔٓ
حسج ناصخ  

ٖٙ٘ 

 عػيج شالبٓد
 الخدرجي

 السخمفات تأثضخ دراسة الشبات عمع
 الشباتات بعس عمى الشفصضة
 كخكػؾ محافطتي في الشامضة

 الجيغ وصالح
 

 نايف شامل ماجدتضخ  تخبضة ٕٕٔٓ
 عمي إبخاىضع

 الجخجخي 

ٖٙٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

 ت ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ

 شيابٓد
 دمحم احسج

 عمع
 الصفضمضات

 جديئضة مشاعضة دراسة
 لصفضل وبائضة

ار دكتػ  تخبضة ٕٕٔٓ  دمحم ميشج 
 مخمف

ٖٙٚ 
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 السقػساتالكػنجية
 Toxoplasma gondii 

 مخضى مغ عضشة في
 االنبار محافطة

 

 الذعضبي

 سمضع كػكبٓد
 القضدي نجع

 الخاليا وتشسضة عدؿ الحضػاف عمع
 نقي مغ المحسضة الجحعضة
 االبضس لمفأر العطع

 السدار الى وتسايدىا
 خارج اليضكمي العزمي

 الحي الجدع
 

 حدضغ عامخ ماجدتضخ  تخبضة ٕٕٔٓ
السػلى شو  

ٖٙٛ 

 شيابٓد
 دمحم احسج

 عمع
 الصفضمضات

 وندضجضة تذخضرضة دراسة
 الشداء بضغ السقػسات لجاء

 محافطتي في والساشضة
 مع واألنبار الجيغ صالح
 الفئخاف في عالجضة محاولة

 البضس
 

ار دكتػ  تخبضة ٖٕٔٓ  عػاد مبجر 
 اسعج عبج

 الشاصخي 

ٖٜٙ 

 عقضل. د
 حدضغ

 العاصي

 مغ أنػاع ثالث استخجاـ الشبات عمع
 لجراسة DNAالػ مؤشخات

 مغ لعجد وراثي عاؿ التشػ
 السشدرعة الحشصة أصشاؼ

 العخاؽ في
 
 
 
 

 فاروؽ  آالء ماجدتضخ  عمػـ  ٖٖٔٓ
 سامي

 التكخيتي

ٖٚٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

ار دكتػ  تخبضة ٖٕٔٓ ممػثات لبعس بضئضة دراسة بضئة رياضٓد  ٖٔٚ سسػضػػػخة 
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 عباس
 عبجالجبار

 كخكػؾ مجيشة في التخبة
 الشباتات بعسى عم وتأثضخىا

 
 

 هللا فضػػس
 محسػػج

رياض ٓد
عباس عبج 

 الجبار
 

كفاءة معالجة مضاه تقضضع  البضئة
 محصة الرخؼ الرحي

 في سامخاء 
 
 

و نجع ػعبجالم ماجدتضخ عمػـ  ٖٕٔٓ
و ػعبجالم

 الذضخ
 

ٖٕٚ 

د. مػسى 
جاسع 
 الحسضر

دراسة ندجضة وفدمجضة  اندجو
 لتأثضخ زيت حذضذة المضسػف 

Cymbopogon   
citratus Oil    والكتمة

في  EM-Xالحضػية الفعالة 
تثبضط نسػ الخاليا 

الدخشانضة السدتحجثة في 
 الجخذاف السختبخية

لؤي حاتع  ماجدتضخ التخبضة ٖٕٔٓ
 عمي الجلضسي

ٖٖٚ 

الجكتػر حقي 
إسساعضل 

 خمضل

دراسة حضاتضة وجديئضة  عمع الحضػاف
 لخشفداء المػبضا الجشػبضة
Callosobruchus  
maculatus (Fab.) 

( Coleoptera : 
Chrysomelidae ) 
 عمى أربعة أصشاؼ مغ

 المػبضاء بحور
 
 

 

عادؿ عمي  دكتػراه التخبضو ٖٕٔٓ
 حضجر حدغ

 

ٖٚٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أ.د. بخىاف  مقارنة فاعمضة بعس  عمع الحضػاف إبخاىضع خمضل  دكتػراه عمػـ ٖٕٔٓ ٖٚ٘ 
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 مرصفى دمحم
 

السداحضق الخاممة والشباتضة 
والديػت الشباتضة ضج 

خشفداء الخابخا 
Trogoderma 

granarium Everts 
وخشفداء الصحضغ الرجئضة 

 Triboliumالحسخاء 
castaneum (Herbst) 

 

إبخاىضع صالح 
 الحجيجي

احسج  إيادد  أ.
 الصػيل

عمع الحضػاف 
/وراثة 

 الحذخات 

دراسة وراثضة ووراثضة خمػية 
لسجتسعات ذبابة ثسار 

 القخعضات
 Dacus ciliatus ( 

Loew )(Diptera : 
Tephritidae) 

السجسػعة مغ مشاشق  
 مختمفة مغ العخاؽ

 

حسج أعسار  دكتػراه  تخبضو   ٖٕٔٓ
 ةسمصاف القخ 

 غػلي
 

ٖٚٙ 

جيػػػػػػػػاد  ٓد 
 ذياب محل

 السضاه العادمةدراسة تأثضخ  بضئو
-السرافي الذسالضة ةذخكل

بضجي في بعس أنػاع 
 الشباتات الػاشئة

 

رشجي صباح  دكتػراه  تخبضو  ٖٕٔٓ
 عبج القادر

 

ٖٚٚ 

رياض ٓد 
عباس عبج 

 الجبار
 

 \عمع الشبات 
 بضئة 

دراسة بضئضة وتذخضرضة 
لمصحالب في مضاه نيخ 

 جشػب مجيشة سامخاء  دجمة 
 

 

أحسج عضجاف  ماجدتضخ  عمػـ   ٖٕٔٓ
 حسج

ٖٚٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أ.د. حػسػضػػػج    ايساف ندىاف  ماجدتضخ  تخبضة  ٖٕٔٓ تأثضخ السعادف الثقضمة بضئة  ٖٜٚ 
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سػمػسػػػاف 
 خػػسػضػػػػذ

 

(Mo,W,V) عمى الشسػ
وتثبضت الشتخوجضغ في 
الدضانػبكتخيا السثبتة 

 لمشتخوجضغ الجػي 
 

 ميجي غثضث

أ. ـ. د.     
فاشسة شياب 

 الشاصخي                

بعس الجػانب الحضاتضة  عمع ا لحضػاف
 لإلصابة بجاء السقػسات

 
 

لضث عبج  ماجدتضخ عمػـ  ٖٕٔٓ
 الكخيع جاسع

 

ٖٛٓ  

 دمحم صالحٓد
 العبضجي رحضع

دراسة فدمجضة وكضسػحضػية  فدمجة
وندجضة عغ التأثضخ الػقائي 
لديت الديتػف ومدتخمز 
حذضذة المضسػف في كبج 
ودماغ االرانب السحمضة 

 السعخضة لإلجياد التأكدجي  
 

قري نػري  دكتػراه  تخبضو  ٖٕٔٓ
 رداـ السحسجي

 

ٖٛٔ 

د. فاشسة 
شياب 
 الشاصخي 

عمع 
 الصفضمضات

اإلصابات الصفضمضة في 
عائمة  أسساؾ بعس

 الذبػشضات وعائمة البضاح
نيخ دجمة السار في  في

 مجيشة تكخيت
 

مضداء إبخاىضع  ماجدتضخ عمػـ ٖٕٔٓ
 عمي الجبػري 

 

ٖٕٛ 

د. وعج 
 محسػد رؤوؼ

االحضاء 
 السجيخية

الشدق البالزمضجي  مقارنة
بضئة لبكتخيا معدولة مغ 

في حاالت سخيخية و 
 السدتذفى

 
 

ثجضل فاشسة  ماجدتضخ عمػـ ٖٕٔٓ
 مصخ الدعجي

 

ٖٖٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

وىبي  ٓد تاثضخ االصابة بدخشاف   فدمجة نادية دمحم  ماجدتضخ تخبضة ٕٙٔٓ ٖٛٗ 
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عبجالقادر 
 سمساف

الثجي  عمى بعس 
الستغضخات الفدضػلػجضة 
واليخمػنضة لجى الشداء 

السختمفات في االعسار   
الجدع في ومعضار كتمة 

 مجيشة بغجاد
 

 نجضب   

الياـ عائج ٓد
 اسعج

دراسة بعس التاثضخات  شفضمضات
السشاعضة لمخسج بجاء 

السقػسات لمشداء 
السجيزات  السخاجات 

لسجيشة االمامضغ الكاضسضغ 
 بغجاد \الصبضة 

 

سارة بذضخ  ماجدتضخ تخبضة ٕٙٔٓ
 احسج

ٖٛ٘ 

دمحم د.بذخى 
 مجضج

الحضاء 
 السجيخية

السعايضخ دراسة عجد مغ 
                والكضسػحضػية ػيةالجم

 اليخمػنات لجىبعس و 
                 الشداء العقضسات في 
 محافطة صالح الجيغ

 

لضشا قضذ  ماجدتضخ عمػـ ٖٕٔٓ
عبج ياسضغ 
ؽالخزا  
 

ٖٛٙ 

د. فاشسة 
شياب 
 الشاصخي 

عمع 
 الصفضمضات

ة ػػالحضاتضبعس الجػانب 
ا ػػصابة بجاء المذسانضلإل

في مجيشتي تكخيت   الجمجيػػة
 وسامخاء

 
 
 
 

مػخوة جاسع  ماجدتضخ تخبضة ٖٕٔٓ
 دمحم الخشضج 

 

ٖٛٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

صالح دمحم ٓد تأثضخ الكارنتضغ  دراسة فدمجة مػفق مصمظ  دكتػراة تخبضة ٖٕٔٓ ٖٛٛ 
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خزخ في لذاي األا وشخاب رحضع العبضجي
التأثضخات لمعقار 
Doxorubicin  واألجياد

 في ذكػر األرانب التأكدجي
 السحمضة

زيجاف 
 العضداوي 

 

مػفق ٓد
 انياب صالح

تأثضخ السشبعثات الغازية في  عمع حضاة
كفاءة الخئتضغ وبعس 

العاممضغ معايضخ الجـ لجى 
في شخكة صالح الجيغ / 
قزاء الجور / محافطة 
 صالح الجيغ

 

نػػرا ضػامػغ  ماجدتضخ تخبضة ٖٕٔٓ
شػاكػخ 
 الػػجوري 

 

ٖٜٛ 

صاحب  د.
جسعة عبج 

          الخحسغ         

دراسة تأثضخ زيت الشضع عمى  عمع الحضػاف
بعس السؤكدجات 
ومزادات األكدجة وعجد 
مغ السعايضخ الفدمجضة في 
الجخذاف البضس الدمضسة 
والسعخضة لألجياد 
 التأكدجي بالسالثضػف 

 

زيشو قاسع  ماجدتضخ عمػـ  ٖٕٔٓ
غخيب محسػد 

 الذبالوي 
 

ٖٜٓ 

الجكتػر عديد 
 خالج حسضج

 

 دراسة تأثضخ عقار اندجة واجشة 
 التخامادوؿ ىضجروكمػريج

عمى الجماغ والحبل الذػكي 
 والكبج في األرانب وأجشتيا

 

ريياـ حدغ  ماجدتضخ  عمػـ  ٖٕٔٓ
ثامخ 

 الدامخائي
 

ٖٜٔ 

 صباحمآد
 صالح دمحم

احضاء 
 مجيخية 

بضغ  ٙ-تقضضع االنتخلضػكضغ 
االشفاؿ مع التياب الدبضل 

 كخكػؾ البػلي في مجيشة

نجاء وسسي  ماجدتضخ عمػـ ٕٙٔٓ
 شياب حسضج 

 

ٖٜٕ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د. ياسضغ  قضاس قابمضة بكتخيا  البضئة دمحم احسج  ماجدتضخ التخبضة ٕٙٔٓ ٖٜٗ 

0272 م    
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عمى  Bacillus cereus حدضغ
التحمل الحضػي لمشفط الخاـ 

في التخبة والسحزشة 
بجرجات حخارية وتخاكضد 

 مختمفة
 
 

 جاسع
 

أ.د.زيج دمحم 
مبارؾ 

 السيػجاوي             

الذخايضغ وتقمضل التأثضخات  عمع الحضػاف 
الجانبضة الشاتجة مغ 

إستعساؿ العقار السزاد 
 Vincristineلمدخشاف 

 في الجخذ
 

نػر إبخاىضع  ماجدتضخ  عمػـ  ٖٕٔٓ
حدغ 
 الكخاعي 

 

ٖٜٖ 

 ٓد
دمحم فػزي 

 الكتبي
 

 وبعس د فضتامضغ دراسة عمع الحضػاف
 لجى الكضسػحضػية الستغضخات

 الشػع مغ الدكخ داء مخضى
 تكخيت مجيشة في الثاني

 

اكتفاء  دكتػراه  تخبضة  ٖٕٔٓ
عبجالحسضج 
دمحم سعضج 

 الكسضت
 

ٖٜ٘ 

.د. ياسضغ 
حدضغ عػيج 

         الجبػري      

قضاس قابمضة بكتخيا  البضئة
Bacillus cereus  عمى

التحمل الحضػي لمشفط الخاـ 
في التخبة والسحزشة 

بجرجات حخارية وتخاكضد 
 مختمفة

 
 
 
 

دمحم احسج  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٙٔٓ
 جاسع

 

ٖٜٙ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

بجراف ٓد تقضضع كفاءة وحجتي معالجة   عمػـ حضاة اؽ محسػد َبخّ  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٙٔٓ ٖٜٚ  
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الرخؼ الرحي لمسجسع   عجناف سعضج                                    
و الدكشي في الجور 
 البػعضثة في بغجاد 

 

 عصا رشضج
 

أ.د. بخىاف 
مرصفى دمحم 

 الجلضسي
 

بعس انػاع تقضضع فاعمضة  عمع الحضػاف 
السداحضق والديػت الشباتضة 

 خشفداء المػبضا الجشػبضة   في
Callosobruchus 
maculatus 
(Fabricius) 

 (Coleoptera: 
Chrysomelidae) 

 

قضذ عاصي  ماجدتضخ  تخبضة   ٖٕٔٓ
 احسج صالح
 الجاؤودي 

 

ٖٜٛ 
  

أ. د. مػسى 
جاسع دمحم 

 الحسضر

مشبعثات مػلجات الجيدؿ  بضئة
بالصخؽ الفضديائضة ودراسة 
 تأثضخاتيا 
عمى بعس الستغضخات 
 الفدمجضة في دـ الجخذاف 
 

اسساء رعج  ماجدتضخ  عمػـ   ٖٕٔٓ
ىاشع 

 الدامخائي

ٖٜٜ  

د صاحب 
جسعة عبج 

   الخحسغ

ىخمػف دراسة مدتػيات  عمػـ الحضاة
األيخيثخوبػيتضغ واإلجياد 
التأكدجي لجى الشداء 

  السرابات بفقخ الجـ الحسمي
 

  
 
 
 

أعخاؼ صباح  ماجدتضخ  عمػـ ٕ٘ٔٓ
  عبج الػاحج

 

ٗٓٓ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د.ياسضغ دمحم  تقضضع مخاشخ مضاه الرخؼ  عمع الشبات ىضاـ جساؿ  ماجدتضخ  عمػـ ٕٙٔٓ ٗٓٔ 
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الرحي غضخ السعالجة في  احسج الجلضسي                      
 رافج خاصة جاي وتأثضخىا  
عمى التخبة و الشباتات 
 الستػاججة في السشصقة

 

 ابخاىضع مجد
 

زيج دمحم ٓد
مبارؾ 

 السيجاوي 
 

-L و CoQٔٓ تاثضخ عمع الحضػاف
Carnitine  في مدتػى

وعجد مغ االجياد التأكدجي 
الستغضخات الفدمجضة 
والكضسػحضػية في الجخذاف 
البضس الدمضسة والسرابة 
بجاء الدكخ السدتحجث 
 بااللػكداف

 
 
 
 
 
 

سارة باسل  ماجدتضخ  عمػـ   ٖٕٔٓ
 حسػد الشعضسي

 

ٕٗٓ 

كػكب سمضع ٓد
 نجع القضدي

 

دراسة ندجضة وفدمجضة  عمع الحضػاف
مقارنة في جياز الجوراف 
والكبج لحكػر الجخذاف 
السرابة بترمب الذخايضغ 
السدتحجث والسعاممة 
بالشقضع السائي لشبات كدبخة 

 Adiantumالبئخ 
capillus وعرضخ ثسار 

 Fragaria x الفخاولة 
ananassa 

ورود دمحم  ماجدتضخ  تخبضة   ٖٕٔٓ
العجضميمصخ   

 

ٖٗٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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هللا  عبجٓد
عبج  حدضغ

 الجبػري  هللا
 

عمع 
 الصفضمضات

مرمضة  دراسة وبائضة 
  Toxoplasma لصفضل

gondii  
 بمج قزاءفي بضغ األزواج 

عالجضة  لمخسج  محاولةمع 
 Balb/cفي  الفئخاف البضس

 Mus musculus 
 

مػفق  ماجدتضخ  تخبضة   ٖٕٔٓ
حامجعمي 
 دمحم الدبضجي

 

ٗٓٗ 

 
أمضغ ٓد

 سمضساف بجوي 
 

دراسة تذخضرضة لبكتخيا  عمػـ الحضاة
Helicobacter pylori  

السدببة لسخض التقخحات 
السعجية في محافطة صالح 
 الجيغ

 

مرعب عمي  ماجدتضخ  تخبضة   ٖٕٔٓ
جػاد 

 السيجاوي 
 

ٗٓ٘ 

وججي  د..
 صبضح صادؽ

الدسضة دراسػة التأثضخات  عمع الحضػاف
 الخمػيةو الػراثضة 

 والتضخاتػجضشضة والُشدجضة
 مسعاممة ل

 Methotrexateيغبالعقار 
 Rituximabو  

 في الفئخاف البضس

نيى حداـ  ماجدتضخ  عمػـ  ٕٙٔٓ
عبج الػىاب 

لحجيثيا  
 

ٗٓٙ  

أ.ـ.د. يػاسضغ 
 محػسج أحػسج

 

حضاتضة عمى بعس دراسة  عمع الشبات 
 الشباتات البخية

في                    
 محافطة صالح الجيغ

 
 
 
 

اه ػػرف ماجدتضخ  تخبضة  ٖٕٔٓ
الـ ػجالدػعب

الػجوري  ابػذي  
 

ٗٓٚ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 



 أشاريح جامعة تكخيت / عمـػ الحضاة

 
097 

 
د.جسضل 
ياسضغ 
 التسضسي

دراسة مقارنة حضاتضة لبعس  عمع الشبات
  Salvia L.أنػاع الجشذ 

 (Lamiaceae)  في مػاقع
مغ السشصقتضغ الػسصى 

 والذسالضة مغ العخاؽ
 

   دكتػراه  تخبضة   ٖٕٔٓ
خالج فائق 

 دروير
 

ٗٓٛ  

أ . د . رياض 
عباس عبج 

 الجبار 

دراسة بعس الخرائز  عمع البضئة 
الفضديائضة والكضسضائضة 

الشباتضة لشيخ واليائسات 
الفخات مغ مجيشة ىضت إلى 
 مجيشة الخمادي

 

مرمح  دمحم دكتػراه  تخبضة   ٖٕٔٓ
شخقي 
 العمػاني

ٜٗٓ  

األستاذ 
 الجكتػر 

شالب عػيػج  
 الخدرجي 

 

دراسة فعالضة بعس  عمع الشبات 
 في السعالجة العخاىضغ

 العادمة في الحضػية لمسضاه
/  شخكة مرافي الذساؿ 

 بضجي 
 

عبضخ رؤوؼ  دكتػراه  تخبضة   ٕٗٔٓ
محسػد 
 القضدي 

 

ٗٔٓ  

أ.ـ.د. دمحم 
 نطضخ معخوؼ

 

االحياء 
 المجهرية 

تحجيج التبايشات 
نػاع لبعس أالػراثضة
السعدولة مغ                       البكتخيا

أخساج السدالظ البػلضة 
لألشفاؿ السرابضغ 

بالثالسضسضا بأستخجاـ تقشضة 
  PCRالػ

 
 
 
 

لؤي مشاع  ماجدتضخ  تخبضة   ٖٕٔٓ 
إبخاىضع شعسة 

 الجوري 
 

ٗٔٔ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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تػفضق د . 
إبخاىضع 

 لػسياآل
 

عمع    
 الصفضمضات     

تأثضخ الكمػبضػلضغ السشاعي 
IgY  ُج خسّ عمى الججاج الس

االكخيات  بصفضميتجخيبضا  
 االعػرية 

 Eimeria  tenella 
 

ثائخ عبج  دكتػراه  تخبضة  ٕٗٔٓ
القادر صالح 

حاجع 
لػسي  اآل  

 

ٕٗٔ  

أ.د. حسضج 
 سمساف خسضذ

 

العػامل البضئضة بعس تأثضخ  بضئة      
 الحضػي  الغازإنتاج  في

باليزع الالىػائي  )السضثاف(
السخمفات بعس مغ 

 العزػية
 

عسخ دمحم  دكتػراه  تخبضة   ٕٗٔٓ
 عمي حدغ

 العجضمي
 

ٖٗٔ  

أ  . ـ . د  
 ياسضغ دمحم 

 

 خدراسة ترشضفضة لعائمة الكب عمع الشبات 
Capparidaceae 

في بعس السقاشعات مغ 
 وشسالو وسط العخاؽ

 

عالء محسػد  ماجدتضخ  عمػـ   ٖٕٔٓ
 حجيج

ٗٔٗ  

جياد د.أ.
ذياب محل 

  الجشابي 
 

مختمفة عػامل تذغضمضة  عمع البضئة 
مؤثخة عمى عسل تقشضة 
الخمضة السضكخوبضة الػقػدية 
السشتجة لمصاقة الكيخبائضة 
السراحبة لعسمضة السعالجة 
 لسضاه السجاري 

 
 
 
 
 
 

أريج زىضخ  ماجدتضخ  عمػـ   ٖٕٔٓ
 دعدي

 الرسضجعي   
 

ٗٔ٘  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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أ.ـ.د. الياـ 
عائج أسعج 

 التكخيتي
 

عمع 
 الصفضمضات 

تأثضخ الكافضضغ 
والسدتخمرات السائضة 
والكحػلضة لمذاي االخزخ 
عمى االصابة التجخيبضة 
لالمضبا الحاّلة لمشدج في 
الفئخاف السختبخية مع دراسة 
وبائضة الصفضمي في 
  مدتذفى الصفل السخكدي 

مخواف عبج  ماجدتضخ  التخبضة   ٕٗٔٓ
اليادي 
حدضغ 
 الجشابي

 

ٗٔٙ  

عقضل ٓد
حدضغ عمي 

 العاصي

تحفضد التغايخ الػراثي في  نبات
تخكضبضغ وراثضضغ مغ الحشصة 

(Triticum aestivum 
L. لرفة تحسل الجفاؼ )

 خارج الجدع الحي
 

نػفل نجع  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
عبج هللا 

 خمضفة
 

ٗٔٚ 

حسضج  ٓد
 سمساف خسضذ

تػصضف مدتخمرات بعس  بضئة
انػاع الصحالب السعدولة 

مغ مضاة نيخ دجمة وتاثضخىا  
في الفصخيات الجمجية 
 لسخضى محافطة نضشػى 
 

ناضع عالوي  دكتػراة  عمػـ   ٕٗٔٓ
 الذاىخي 

ٗٔٛ 

 مػسى . د
 دمحم جاسع

مقارنة تاثضخ انػاع مغ  عمػـ حضاة
السشذصات الجشدضة الحكخية 

في تخكضد بعس اليخمػنات  
والسخكبات الكضسػحضػية في 
 ذكػر االرانب البضس

 

 احسج دمحم ماجدتضخ  تخبضة ٕٙٔٓ
 مرصفى

 العضداوي 

ٜٗٔ 

أ. ـ. د.  
إبخاىضع عسخ 

 سعضج 

لخافج الداب لسشػلػجضة دراسة  بضئة 
نيخ في  تحجيج أثخهُ األسفل و 

 دجمة 

سعج صالح  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
نفضر غخب 

 الجسضمي

ٕٗٓ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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أ.د. زيج    
دمحم مبارؾ 

 السيػجاوي               

الشذاط الحضػي لػ  دراسة فدمجة 
L-carnitine  وL-

arginine  في إختداؿ
التأثضخات الجانبضة لمستغضخات 
الفدمجضة والكضسػحضػية 
الشاتجة مغ تشاوؿ عقاري 

Valproic acid  و
Levetiracetam  في

 ذكػر الجخذاف البضس
 

وججاف ابخاىضع  دكتػراه  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
عباس عبج 

 الػىاب
 

ٕٗٔ  

أ.ـ.د أحسج 
 عمي عضدى                   

دراسة تأثضخ بعس  عمع الحضػاف 
السدتخمرات الشباتضة 

 Beauveriaوالفصػػػػخ 
bassiana  حضاتضة عمى 

 Culexبعػض الكضػلكذ 
pipiens pipiens L.  
            Diptera : 

Culicidae )     
 

إستبخؽ  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
محسػد ميجي 

 الجوري 
 

ٕٕٗ  

د .زيشة لفتة 
حدغ 

 الدامخائي 

دراسة بعس الستغضخات  عمع الحضػاف 
الفدمجضة والكضسػحضػية  

لجى السرابضغ بأضصخابات 
الغجة الجرقضة في مجيشة 

 سامخاء وضػاحضيا 
 
 
 
 
 

سحخ عبج  دبمـػ  عمػـ   ٕٗٔٓ
الػىاب عبج 

الػاحج 
 الدامخائي 

ٕٖٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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أ.ـ.د. عديد 
 خالج حسضج 

التأثضخات السطيخية     عمع الحضػاف 
والشدجضة لسدتخمز نبات 

 Lawsoniaالحشاء  
inermis  في بعس

     اعزاء الفئخاف البضس
Mus  musculuc   

 وأجشتيا
 

بضاف دمحم  ماجدتضخ  عمػـ  ٕٗٔٓ
ميجي صالح 
 الجخيدي 

ٕٗٗ  

أ.د. ىشاء 
 سعضج الرالح 

دور مشطع الشسػ حامس  عمع الشبات 
 jasmonicالجاسسػنظ 

acid   في احجاث تغايخ
بسدتػى األيس الثانػي 

ومقاومة السمػحة في مدارع 
الكالذ لشبات الفشكا 
vinca rosea L 

 
 

عسخ وساـ  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
جابخ شو 
 االلػسي 

ٕٗ٘  

زيج  ٓدٓأ
دمحم مبارؾ 
 السيجاوي 

تأثضخ الخارصضغ  عمع الحضػاف 
والسضالتػنضغ في معالجة 

مقاومة االندػلضغ 
السدتحجث وعجد مغ عػامل 
الخصػرة االيزضة في ذكػر 

 االرانب السحمضة 
 
 
 
 
 
 

مخوة كخيع  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
 شو 

ٕٗٙ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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االستاذ 
 الجكتػرة

كػكب سمضع 
 نجع القضدي                                       

 
 
  

خالت  تأثضخ دراسة عمع الحضػاف 
الخصاص وزيت حذضذة 

 Cymbopogon المضسػف 
citratus  التخكضب  في

الشدضجي لبعس اعزاء 
الجياز المسفاوي واليزسي 

 ذكػر الفئخاف البضس في
 

احسج حامج  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٗٔٓ
احسج 

  الدامخائي
 

ٕٗٚ  

أ.د.  
حسضج سمساف 

 خسضذ

نػاع السمػثات أتأثضخ بعس  بضئة 
نػاع أة في بعس ػالشفصض

الدضانػبكتخيا السعدولة مغ 
 مختمفة مػاقع

 لسحافطة صالح الجيغ
 

عمي مؤيج  دكتػراه  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
 سمصاف وىضب
 

ٕٗٛ  

عػاشف ٓد
 صابخ جاسع

دراسة تأثضخ أشعة لضدر    بضئة 
ياؾ عمى بعس  –نضجيـػ 

أنػاع الفصخيات الجمجية 
السعدولة مغ مخضى مجيشة 

 تكخيت
 

أسػػػػػػامة فايق  ماجدتضخ  عمػـ  ٕٗٔٓ
 حسج
 

ٕٜٗ  

د. ياسضغ دمحم 
 احسج

دراسة ترشضفضة مقارنة  نبات
لسخاتب جشذ 

 .Papaver Lالخذخاش
)العائمة الخذخاشضة 

Papaveraceae  ) 

زيشب خمضل  ماجدتضخ عمػـ  ٕٙٔٓ
ابخاىضع 
 العالوي 
 

ٖٗٓ 

 عبج نياد.د .
 جعفخ الحدضغ

احضاء 
 مجيخية

 عشج البػلضة السدالظ التياب
 بدػء السرابضغ االشفاؿ
 التغحية

 

وصاؿ   ماجدتضخ  عمػـ  ٕٗٔٓ
 رؤوؼ ياسضغ

ٖٗٔ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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كػكب سمضع ٓد
 نجع

دراسة تأثضخ الشقضع    عمع الحضػاف
السائي لمشبات الدخخدي 

 كدبخة البئخ
Adiantum capillus-

veneris   
وخالت الضػرانضل في كمضة 

 الفأر األبضس
 

 حاـز رغج ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
العباسي حسج  

 

ٖٕٗ 

د.عػاشف 
 صابخ جاسع

دور حمضب الشاقة في  عمع الحضػاف
امكانضة عالج بعس 

التغضخات الشدجضة 
والفدمجضة السحجثة عغ 

اشعة المضدر عمى كبج وكمى 
 Rattusالجخذاف البضس 
norvegicus 

 

دمحم عبجهللا  ماجدتضخ  عمػـ  ٕٗٔٓ
 عجضل 
 

ٖٖٗ 

 دمحم زيج .د.
 مبارؾ

 السيجاوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىخمػنات مدتػيات دراسة عمع الحضػاف
 ومزاد والمبتضغ اإلنيبضغ

 مغ وعجد السػالريغ
 الستأثخة الجشدضة اليخمػنات

 الشداء لجى بالعسخ
 السبايس بتكضذ السرابات

 تكخيت في الستعجد

 فضرل رؤى  ماجدتضخ  عمػـ  ٕٗٔٓ
 فاضل شخيف

ٖٗٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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وججي صبضح 
 صادؽ

الدسضة دراسػة التأثضخات  عمع الحضػاف
 الخمػيةو الػراثضة 

 والتضخاتػجضشضة والُشدجضة
 مسعاممة ل

 Methotrexateيغبالعقار 
 Rituximabو  

 في الفئخاف البضس
 

نيى حداـ  ماجدتضخ عمػـ ٕٙٔٓ
عبج الػىاب 

لحجيثيا  
 

ٖٗ٘ 

د. عقضل 
حدضغ عمي 

 العاصي

دراسة تصفضخية في الفصخ  نبات
Alternaria alternata 

والكذف عشيا باستخجاـ 
 PCRتقشضة الػ 

 

احسج دمحم  ماجدتضخ  عمػـ  ٕٗٔٓ
 احسج
 

ٖٗٙ 

 عائج الياـٓد
 التكخيتي اسعج

 السذعخة شفضمي وتشسضة ؿ شفضمضات
 Trichomonas السيبمضة

vaginalis 
 تأثضخ رسة ا ود

 االششاف نباتي مدتخمرات
 الصفضمي عمى والدجر

 وبعس
 الفدضػلػجضة السعايضخ

 مجيشة في السرابات لمشداء
 ء  اخ سام

 عبج نبخاس ماجدتضخ  عمػـ  ٕٗٔٓ
 حسػد العديد
 السبذع

ٖٗٚ 

 عادؿ ياـھ0د
 الصائي

احضاء 
 مجيخية

عدؿ وتذخضز البكتضخيا 
مغ حاالت اشتباة الدحايا 

واستدقاء الخأس في مجيشة 
السػصل باستخجاـ شخؽ  

 مختبخيةتذخضرضة 
 

 عبج أسساء ماجدتضخ  عمػـ  ٕ٘ٔٓ
 عبج العديد

ٖٗٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 
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د.شاكخ 
 ميجي صالح

 
 
 
 

تأثضخ السدتخمرات السائضة  فدمجة نبات 
لشباتي زىخة الذسذ والحرة 
البضزاء في الرفات 
الفدمجضة والسػاد الفعالة 
 لشبات خخوب الخشديخ 

سسخ عساد  دكتػراه  عمػـ  ٕ٘ٔٓ
 عدت
 

ٖٜٗ 

تػفضق ٓدٓأ 
ابخاىضع 

 االلػسي 

التجاخل بضغ السحتػى  بضئة 
البكتضخي والجيجاف الصفضمضة 
وتأثضخىا عمى بعس الساشضة 
 السخسجة في مجيشة كخكػؾ 
 

عحراء كخيع  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
 عمي البضاتي 

ٗٗٓ 

حسضج  أ.د.
 سمساف خسضذ

 

تأثضخ تسثضل بعس الدكخيات  بضئة 
وضخوؼ اإلضاءة السختمفة 
في بعس الفعالضات الحضػية 

نػعضغ مغ الدضانػبكتخيا في 
 السثبتة لمشضتخوجضغ الجػي 

 

أسامة ناجي  ماجدتضخ  تخبضة  ٕ٘ٔٓ
  احسج ابخاىضع
 

ٗٗٔ 

أ.د. مداحع 
 قاسع الخضاط

فدمجة 
 الحضػاف 

دراسة تخاكضد إالنتخلػكضشات 
وعجد مغ الستغضخات   ٙ، ٕ

الفدمجضة والكضسػحضػية لجى 
السخضى السرابضغ بحرى 

استئراليا السخارة قبل وبعج 
 في محافطة صالح الجيغ

 
 
 
 
 

وسغ سخحاف  دكتػراه  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
 عبضج الذسخي 
 

ٕٗٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د. دمحم محدغ  االحضاء  جضشات الزخاوة  تحجيج بعس إبػخاىضع عبج  دكتػراه  عمػـ  ٕٙٔٓ ٖٗٗ 
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 عبج العديد
 
  
 
 

 Escherichiaلبكتخيا  السجيخية
coli   السعدولة مغ

السخضى السرابضغ 
بالتيابات السدالظ البػلضة 
 في مجيشة أربضل

الخحسغ لصضف 
 التكخيتي
 

االستاذ 
السداعج 
الجكتػر 

أسامة ناضع 
 نجخس

 

االحضاء 
 السجيخية 

بكتخيا عدؿ وتذخضز 
Bacteroides fragilis 

وتحجيج التأثضخ التآزري 
لبعس السزادات الحضػية 
السدتخجمة في عالج 
السخضى السرابضغ بيحه 
البكتخيا في مدتذفى 
 سامخاء العاـ 
 

سخاب خمضل  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
حدضغ 
 الجػاري 
 

ٗٗٗ 

كخكد أ. د. 
        دمحم ثمج

 السختمفة جعساتالستأثضخ  نبات 
حاصل ومكػنات الفصخ  في

 Agaricusالغحائي 
bisporus  اختبارو 

في عجد مغ  توءكفا
الستغضخات الكضسػحضػية 
 والفدمجضة في اناث الجخذاف

 

جساؿ جمضل  ماجدتضخ  تخبضة  ٕ٘ٔٓ
حسج البضاتيأ  

 

ٗٗ٘ 

 أمضسةد.
 محسػد ابخاىضع

 تحمضالت
 مخضضة

ندبة الخسج بجاء 
 السقػسات الكػنجية 

مرصفى  دبمـػ  عمػـ   ٕٗٔٓ
حدضغ 
 عاشػر
 
  

ٗٗٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

.د  فخاح 
غالي 

احضاء 
 مجيخية

 العجوى  خصػرة تحجيج
 السقػسات داء)لسجسػعة

 حال دمحم مجضج دكتػراه  عمػـ  ٕ٘ٔٓ
 

ٗٗٚ 
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 االلسانضة الحربة، الرالحي    
 ،لمخاليا السزخع الفضخوس،

 حسى فضخوس الحالء،
 الػـر فضخوس، البارفػ

 ذوات الشداء في(  الحمضسي
 الديء. الػالدة تاريخ

 
د  نياد ٓـٓأ

عبج الحدضغ 
 جعفخ 

تحمضالت 
 مخضضة 

التحخي مغ جخاثضع السكػرات 
العشقػدية الحىبضة السقاومة 
لمسثضدمضغ لجى الكادر 
الرحي لبعس مدتذفضات 
 محافطة صالح الجيغ 
 

اسامة ىاشع  دبمـػ  عمػـ   ٕٗٔٓ
دمحم اسساعضل 
 الجوري 

ٗٗٛ 

د ٓـٓأ
صاحب جسعة 

 عبج الخحسغ

تحمضالت 
 مخضضة 

دراسة ىخمػنضة عغ ضعف 
الخرػبة لجى الشداء في 
 مجيشة الصػز 
 

ىالة كساؿ  دبمـػ  عمػـ   ٕٗٔٓ
مرصفى 
 البضاتي 

ٜٗٗ 

د  كػكب ٓأ
سمضع نجع 
 القضدي 

دراسة ندجضة عمى تأثضخ  عمػـ الحضػاف
السدتخمز السائي لشباتي 

 Hibiscusالكخكجية 
sabdariffa Lin   وورد

 Boragoلداف الثػر 
officinaIis Linn   في

قرػر الغجة الجرقضة 
السدتحث باستخجاـ 
الكاربضسازوؿ في ذكػر 
 االرانب البضس 

نػر عراـ  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٗٔٓ
 احسج القضدي 

ٗ٘ٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أ.ـ.د. ياسضغ 
 أحسجدمحم 

تأثضخ األجياد السمحي في  عمع الشبات 
بعس الرفات التذخيحضة و 

اسامة عبج  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
الػىاب 

ٗ٘ٔ 
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 الفدمجضة 
 Vicia لشبات الباقالء 

faba L 
 

حدضغ 
 الدامخائي
 

أ.ـ.د. ياسضغ 
 دمحم احسج

 

تأثضخ الكثباف الخممضو في  بضئة 
بعس مشاشق محافطة 
صالح الجيغ في الرفات 

خيحضو السطيخيو والتذ
 وانتذار الشباتات الصبضعضو

 

عػاشف خمضل  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٗٔٓ
اسساعضل 
 البضاتي
 

ٕٗ٘  

أ.د. رياض 
عباس 

 عبجالجبار 
 

دراسة بضئضة عغ نػعضة  بضئة 
 السضاه الجػفضة  

في قزاء الصػز       
 والقخى التابعة ليا.

 

دمحم عديد  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
 نامق العبضجي 
 

ٖٗ٘  

أ.د. شالب 
عػيج 

 الخدرجي                      
 

دراسة مطيخية و تذخيحضة  عمع الشبات 
وكضسضاوية لصفضل الحنػف 
Cistanche tubulosa 
(Schrenk) R. Wight 

 –في محافطة صالح الجيغ 
 العخاؽ.

 

رافػػػػػج ماجج  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٗٔٓ
 مخمف 
 

ٗ٘ٗ  

أ.د عبجالغشي 
 دمحم الدامخائي                                                             

التياب الكبج الفضخوسي نػع  فضخوسات 
بي و سي  دراسة وبائضة 
مرمضة و تحجيج الشسط 
 الجضشي في مجيشة سامخاء

 

كضالف  دكتػراه  عمػـ   ٕٚٓٓ
عبجالخزاؽ 
شاكخ ياسضغ 
 الجوش
 

ٗ٘٘  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أ.ـ. د. خالج 
 عسخ دمحم عمي

االحضاء 
 السجيخية 

دراسة بكتخيػلػجضة ووراثضة 
السعدولة مغ  لمجخاثضع

بدسة شو  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
 صالح دمحم

ٗ٘ٙ  
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خسج السخضى السرابضغ ب 
االذف الػسصى القضحي 

في محافطة صالح السدمغ 
 الجيغ

 

 

د زيجاف ٓـٓأ
 جايج زيجاف 

تحمضالت 
 مخضضة 

دراسة مدتػيات بعس 
الستغضخات الكضسػحضػية  
لسخض الدكخي مغ الشػع 
الثاني في مجيشة تكخيت 
 وضػاحضيا 
 
 
 

صبا ضامغ  دبمـػ  عمػـ   ٕٗٔٓ
شاكخ الجوري 
  

ٗ٘ٚ  

شاكخ  ٓدٓأ
 ميجي صالح 

دور حامس الجاسسػنظ  عمع الشبات 
والذج السمحي في احجاث 
بعس التغايخات بسدتػى 
األيس الثانػي في مدارع 
الكالذ لشبات الفشكا 
vinca roseaL 
  

عسخ وساـ  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
جابخ شو 
 االلػسي 

ٗ٘ٛ  

 عداوي  د
 مرصفى

 الجسضل حادي

 التحمضالت
 السخضضة

 مدتزج مدتػيات
 الستخرز البخوستات

Prostate specific 
antigen لجى الجـ في 

 تجاوزوا الحيغ الخجاؿ
 مغ ويعانػف  الخسدضغ سغ

  البػلي الجياز رض ا أع

دبمـػ  عمػـ ٕٗٔٓ
 عالي

 ىالؿ خصاب
 محسػد
 االحباب

ٜٗ٘  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

 حسضجٓد
 سمسبغ

 مخكبات بعس تأثضخ البضئة
 و الالعزػي  الشتخوجضغ

 عبجؿ إسخاء ماجدتضخ  تخبضة   ٕٗٔٓ
 احسج محسػد

ٗٙٓ 
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 مغ جشدضغ في الحجيج خسضذ
 Nostoc الدضانػبكتضخيا

sp Tu ٜٓ& 
Anabaena sp Tuٜٔ 
 السثبتة

 الجػي  لمشتخوجضغ
 محافطة مغ والسعدولتضغ

 الجيغ صالح
 

 دمحم زيجد. 
 مبارؾ

 داوي ھالع

 الحضػاف عمع
 
 
 

 الذاي شخاب تأثضخ دراسة
 عقار و األخزخ

 إنديع تثبضط في المضتخوزوؿ
 االرانب إناث في األروماتضد

 

أساور   ماجدتضخ عمػـ ٕٗٔٓ  
 حسػد غازي 
 الحجاد

ٗٙٔ  

د زيج دمحم ٓأ
مبارؾ 

 السيجاوي 

دراسة تأثضخ شخاب الذاي  عمع الحضػاف 
األخزخ وعقار المضتخوزوؿ 

األروماتضد في تثبضط انديع 
 في إناث األرانب البضس

 

أساور غازي  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
 حسػد الحجاد

ٕٗٙ  

د عمي ٓأ
 صالح حدضغ 

االحضاء 
 السجيخية 

تحجيج بعس جضشات 
السقاومة والزخاوة السشقػلة 
الى بكتخيا االشخيكضا 
القػلػنضة مغ خالؿ عسمضة 
االقتخاف بػاسصة تقشضة 

PCR  لمسخضى الخاقجيغ في
 مدتذفى تكخيت التعمضسي

 

محسػد خمف  دكتػراه  عمػـ   ٕٗٔٓ
 صالح حمػ
 

ٖٗٙ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

ـ.  د.   أ.
 عصضةصالح 

التحمضالت 
 السخضضة

دراسة بعس السؤشخات 
سخضى ال أمراؿالحضػية في 

رؤى سسضخ  دبمـػ  عمػـ   ٕٗٔٓ
مجحت 

ٗٙٗ  
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  عمػ
 

 ترمب الذخايضغالسرابضغ ب
التاجضة في مدتذفى تكخيت 
 التعمضسي

 

 العداوي 
 

أ.ـ.د. عقضل 
حدضغ 
 العاصي

االحضاء 
 السجيخية 

التأثضخ خارج الجدع الحي 
لمسمتقع القػلػني والسعدزات 
الحضػية تجاه الشسط 
السطيخي والجضشي 
لاليذضخيكضا القػلػنضة 

ألسياؿ االشفاؿ السدببة 
 دوف الخامدة مغ العسخ

 

زىخاء جعفخ  دكتػراه  عمػـ   ٕٗٔٓ
 جسضل
 

ٗٙ٘ 

أ.د. جاسع   
 دمحم عديد  

احضاء 
 مجيخية 

القجرة عمى االتحاد والبشضة 
الػراثضة لرفات كسضة في 
 حشصة الخبد
                 (
Triticum aestivum 

L. ) 

ياسخ حسج  دكتػراه  تخبضة   ٕٗٔٓ
 حسادة
 الجبػري 
 

ٗٙٙ 

د عسخ ٓـٓأ
مػسى 
 رمزاف 

دراسة السمػثات الكضسضائضة  البضئة 
في السضاه العادمة لسرافي 
بضجي وازالتيا فضديائضا 
باتجاه استخجاـ امغ لخي 
 الشبات 

عبج احسج  دكتػراه  تخبضة   ٕٗٔٓ
 حدغ اردني 

ٗٙٚ  

مػسى د.
 جاسع دمحم

تحمضالت 
 مخضضة 

دراسة عجد مغ الستغضخات 
الفدمجضة والسشاعضة لجى 
السخضى السرابضغ بأمخاض 
 القمب والذخايضغ

سيضخ إياد  دبمػـ عمػـ ٕٙٔٓ
 محسػد

ٗٙٛ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أ.د. خمضل 
 ابخاىضع بشجر               

تأثضخ الجدضسات الشانػية  نبات 
السشتجة مغ بعس فصخيات 

رانضة دمحم  ماجدتضخ  عمػـ  ٕٗٔٓ
 جاسع دمحم

ٜٗٙ  
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التخبة عمى أنػاع مغ 
 الفصخيات السسخضة

 

 

د أديبة ٓأ
يػنذ شخيف 
 حسػ الشعساف 

احضاء 
 مجيخية 

عدؿ وتذخضز جخثػمة 
acinetobacter 

baumannii   مغ
اصابات الحخوؽ وتحجيج 
بعس جضشات السقاومة 
 لمسزادات الحضػية 

 

ديشا نػفل  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
وجضو 
 الرابػنجي 

ٗٚٓ  

د عبجهللا ٓأ
حدضغ 

 الجبػري 

عمع 
 الصفضمضات 

كفاءة التسشضع بسدتزجات 
اشػار مختمفة لصفضمي 
الديسضة الكمبضة 

Toxocara canis   ضج
الخسج التجخيبي بصفضمي 
الديسضة القصضة 

Toxocara cati   وأىع
التأثضخات السخضضة السخافقة 
وندبة انتذارىسا في 
االنداف في محافطة صالح 
 الجيغ 
 

اشخؼ جساؿ  دكتػراه  تخبضة   ٕٗٔٓ
 محسػد 

ٗٚٔ  

د عادؿ ٓأ
 فػزي شياب 

الػراثة 
 الجدئضة 

كذف الشسط الػراثي وتقجيخ 
تكخار الضالت مجسػعة الجـ 

ABO   وعاملRh   في
مجتسعات محافطة صالح 

 الجيغ وكخكػؾ ونضشػى  

رشا جساؿ  دكتػراه   تخبضة   ٕٗٔٓ
جساؿ الجيغ 
مرصفى 
 الشعضسي 

ٕٗٚ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

خمضل  أ.ـ.د.
أبخاىضع عباس 

ترشضف 
 الشبات 

دراسة ترشضفضة حضاتضة 
 Lathyrus ألنػاع جشذ

رنا ىاشع  دكتػراه  تخبضة   ٕٗٔٓ
عمػش 

ٖٗٚ  
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L. (Papilinoaceae ) الذسخي 
في السشصقتضغ الذسالضة 

 العخاؽ مغوالػسصى 
 

 الدامخائي 

د وعج ٓأ
 محسػد ررؤؼ

االحضاء 
 السجيخية 

دراسة جدئضة لبكتخيا 
pseudomonas 

aeruginosa   السعدولة
مغ  مخض التمضف الكضدي 
مقارنة مع اصابات مخضضة 
 أخخى في مجيشة كخكػؾ 
 
 

شامضخاف  دكتػراه  تخبضة   ٕٗٔٓ
 محسػد تػفضق 

ٗٚٗ  

أ.د. بخىاف 
مرصفى دمحم 

 الجلضسي        

الحذخات 
 الصبضة

 

دراسة بضئضة وحضاتضة لحبابة 
 Phlebotomusالخمل 

papatasi 
(
Diptera:Psychodida

e ودورىا في نقل داء )
المذسانضا في محافطة 
صالح الجيغ مع استخجاـ 
 شخؽ السكافحة

 

سعضج ماىخ  دكتػراه  تخبضة   ٕٗٔٓ
 لفتة الفخاجي
 

ٗٚ٘  

د شياب ٓأ
 احسج دمحم 

دراسة وبائضة مشاعضة لمخسج  شفضمضات 
 E. histolyticaبصفضمي 

/ E. dispar  بضغ األشفاؿ
لسدتذفى  السخاجعضغ

 األشفاؿ في كخكػؾ 

شضالف أكبخ  دكتػراه  عمػـ   ٕٗٔٓ
 أنػر

ٗٚٙ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د.كػكب سمضع 
 نجع القضدي         

 عمع 
 الحضػا ف

تأثضخ زيت ونقضع نبات 
حذضذة المضسػف 

رحسة قاسع  ماجدتضخ  تخبضة ٕٙٔٓ
دروير دمحم 

ٗٚٚ  
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Cymbopogon 
Citratus  في حساية

التخكضب الُشدجي لمخرضة 
وحضػية الشصف لمفئخاف 

البضس السعاممة بكمػريج 
 الكادمضػـ

 

 الباالني
 

كخكد دمحم  ٓد
 ثمج الجبػري 

انتاج الحامس الجىشي  الشبات 
االولضظ والدتضاريظ مغ 

نػعضغ مغ الخسضخة السعدولة 
محمضآ واختبار تأثضخىسا في 
 دـ وأكباد الجخذاف البضس 

 

معاذ يػنذ  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
 عباس دمحم 

ٗٚٛ  

أ.ـ.د. عبج 
الكخيع فتاح 
 عسخ    

 

االحضاء 
 السجيخية 

بعس عدؿ وتذخضز 
الجياز  بكتخياانػاع 

التشفدي العمػي  ودراسة 
مقاومتيا لبعس السزادات 

 األشفاؿالحضػية مغ 
 مشصقةالسرابضغ في 
 سامخاء

 

ميا محسػد    ماجدتضخ  تخبضة   ٕٗٔٓ
محسػد  شاكخ

 البجري 
 

ٜٗٚ  

.د زيج دمحم أ
مبارؾ 

                   السيجاوي 

الػقائي  بضغ مقارنة الجور  حضػاف ةفدمج
استخجاـ عجد مغ 

السدتخمرات والعرائخ 
دوية  في الشباتضة وبعس األ

كبح تكػف الحرى 
 السدتحث في الجخذاف

ىاشع  ةىال دكتػراه  تخبضة   ٕٗٔٓ
 دحاـ ميجي
 

ٗٛٓ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

رياض د  
عباس عبج 

تأثضخ تمػث التخبة بسبضجي  بضئة 
البافدتضغ والكاليفػسضت في 

زيج رعج  دكتػراه  عمػـ   ٕٗٔٓ
 عباس

ٗٛٔ  
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معايضخ نسػ محرػؿ الساش  الجبار                                                           
Vigna radiata L. 

وبعس االحضاء السجيخية 
 غضخ السدتيجفة

 

 

أ.د.اياد حسضج 
 ابخاىضع

 

تاثضخ استخجاـ ىخمػف  عمع االندجة 
االستخوجضغ عمى العطاـ 

السكدػرة في اناث االرانب 
 البالغة

 

احسج حسج  دكتػراه  عمػـ   ٖٕٔٓ
 صالح خمف

ٕٗٛ  

عديد خالج د 
 حسضػػج  

االندجة 
 واالجشو

( Bٕٔ) دورفضتامضغ
Cyanocobalamin 

حجاث إومبخازوؿ في ألوعقارا
شدجضة التغضخات البعس 

 والتذػىات العضانضة 
 

لسضاء    ماجدتضخ  عمـػ    ٕٗٔٓ 
خسضذ نايف 
  الجلضسي

ٖٗٛ 
  

د عبج ٓأ
الكخيع عخيبي 
 سبع الكخشاني

تأثضخ التمقضح بفصخ  عمع الشبات
 Glomusالسايكػرايدا 

mossae   وفصخ
Trichoderma 

harzianum   في نسػ
وانتاج نبات البرل 

Allium cepa   الشامي
في تخب ممػثة بالسخمفات 

  الشفصضة 
 
 

ايساف عبج  ماجستير  تربية  4102
القادر صعب 
 الجػعاني 

ٗٛٗ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

 ٓد
مشضف صعب 

فدمجة 
 الحضػاف 

السدتخمز تأثضخ دراسة 
السائي لشبات كف مخيع 

شحى حاـز  ماجدتضخ  تخبضة  ٕٗٔٓ
شاكخ 

ٗٛ٘  
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احسج ساجت 
 الجشابي

 

(Vitex aguns-
castus  بعس ( عمى

وضائف الجياز التشاسمي 
ستغضخات الالحكخي وعجد مغ 

كضسػحضػية الو  الفدمجضة
االرانب والشدجضة لجى ذكػر 

السعخضة لمكخب  البضس
 التأكدجي

 

 الشاصخي 

د جسضل ٓأ
ياسضغ 

 التسضسي 

تأثضخ بعس العػامل  الشبات 
الفدمجضة في الشسػ 

والرفات التذخيحضة 
ومحتػى العشاصخ الغحائضة 

والسػاد الفعالة لشباتي اكمضل 
 Rosmarinusالجبل )

officinalis L   الشعشاع )
 (menthe piperita L ) 

 
 
 

دمحم عبجهللا  دكتػراه  تخبضة   ٕٗٔٓ
احسج 
 الجبػري 

ٗٛٙ  

رياض د.
عباس عبج 

                           الجبار

 بضجي محصة أثخ تقضع بضئة   
 مضاه عمى الحخارية لمصاقة

 محافطة ضسغ  دجمة نيخ
الجيغ صالح                                                                                                                                                      

                        
 

                                                                          

ىبة عبج  ماجدتضخ  عمػـ  ٕٗٔٓ
الباسط ىاشع 

الذضخمي     
             
             

      

ٗٛٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

.د. شالب 
 عػيج ىضجاف

السحتػى القمػيجي تحجيج  عمع الشبات
والكاليكػسايجي لبعس 

ياسضغ نػري  دكتػراة تخبضة ٕ٘ٔٓ
 محسػد

ٗٛٛ 



 أشاريح جامعة تكخيت / عمـػ الحضاة

 
277 

األنػاع العخاقضة مغ أجشاس 
Astragalus  و

Heliotropium و  
Salvia 

السزادة وفعالضاتيا 
 كدجة .األ  لمسضكخوبات و

 

 الذضخاني

د . وىبي عبج 
 القادر سمساف         

دراسة تأثضخ   فدمجة   
تزخع البخوستات الحسضج 

عمى تخاكضد بعس الستغضخات 
الفدمجضة والكضسػحضػية لجى 

السخضى في مجيشة تكخيت 
 وضػاحضيا

 

ختاـ حدغ   ماجدتضخ تخبضة ٕ٘ٔٓ
صالح   

 الحخبي

ٜٗٛ 

د حدضغ ٓـٓأ
 حدغ خخنػب 

 السخكباث بعس مدتصضاث عمع الشبات 
 العصخيت اليايجروكاربصشضت

 ) (PAHs الحمقاث متعجدة
 ضسغ دجمت نيخ في

 /الجيغ صالحمحافطة 
 العخاؽ

 
 
 
 
 
 
 

 شاكخ إيساف ماجدتضخ عمػـ 
 أسعج محسػد
 الجوري 

ٜٗٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

صالح  د.أ.
دمحم رحضع 

التأثضخ الػقائي الكبجي  عمع الحضػاف 
والسزاد لألكدجة 

بذائخ ابخاىضع  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
 حسجي محسػد 

ٜٗٔ  
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لمسدتخمز السائي لمرسغ  العبضجي                      
العخبي السفخز مغ شجخة 

 Acaciaاالكاسضا 
senegal   في ذكػر

الجخذاف الدمضسة والسرابة 
بالتدسع الكبجي السدتحجث 

بخابع كمػريج الكاربػف 
CClٗ 

 

 

أ.د فػػػجوى 
 خػػالػػج تػػفػػضق

 

تأثضخ الكارنتضغ  الفدمجة 
والجشكػبايمػبا وزيت بحور 

العشب عمى بعس الستغضخات 
الفدمجضة والكضسػحضػية 

والشدجضة في فخط الحجيج 
 السدتحجث في الجخذاف 

 

 تقضة شاكخ دكتػراه  عمػـ   ٕٗٔٓ
 احسج
 

ٜٕٗ  

صالح  د.أ.
دمحم رحضع 

 العبضجي                      

التأثضخ الػقائي الكبجي  عمع الحضػاف 
والسزاد لألكدجة 

لمسدتخمز السائي لمرسغ 
العخبي السفخز مغ شجخة 

 Acaciaاالكاسضا 
senegal   في ذكػر

الجخذاف الدمضسة والسرابة 
بالتدسع الكبجي السدتحجث 

بخابع كمػريج الكاربػف 
CClٗ 

 
 

بذائخ ابخاىضع  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
 حسجي محسػد 
 

ٜٖٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

بخىاف ٓد تأثضخ بعس الديػت  الحضػافعمع  ىجى ضامغ  دكتػراة  تخبضة   ٕ٘ٔٓ ٜٗٗ  



 أشاريح جامعة تكخيت / عمـػ الحضاة

 
272 

والسداحي  مرصفى دمحم
الشباتضةوالخاممةفي بعس 
الجػانب الحضاتضةلخشفداء 

 المػبضا الجشػبضة
 

 عبج الجبار
 

      ٓد
فاشسة شياب 
 الشاصخي     

                                
    

عمع 
 الصفضمضات

 ةتعػجد األشكاؿ الػراثض
 لمحخكضات الخمػية ودورىا

اومة في الحداسضة أو السق
لألصابة بالسقػسات 

عضشة مغ  لجى الكػنجية
 جيغنداء محافطة صالح ال

لصضف عسخ  دكتػراة عمػـ  ٕ٘ٔٓ
 دمحم كخيع
 

ٜٗ٘ 

د. اكتفاء عبج 
 الحسضج دمحم

دراسة بعس الستغضخات  عمع الحضػاف
لجى  IL-ٔٚAالفدمجضة وِ 

الشداء قبل وبعج سغ الضأس 
 في مجيشة كخكػؾ

 

فاشسة  ماجدتضخ تخبضة ٕٙٔٓ
 مرصفى دمحم
 

ٜٗٙ 

د. فاشسة  
شياب 

 الشاصخي                          

دور الحخكضات الخمػية  شفضمضات
السشتجة مغ الخاليا التائضة 

السداعجة والسشطسة 
والخاليا البمعسضة في 

االجياض التمقائي 
 لسخيزات

 داء السقػسات 
 
 
 

عبجالخحضع  ماجدتضخ عمػـ ٕٗٔٓ
 يػسف مجضج

 

ٜٗٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

رياض عباس  دراسة بضئضة وتذخضرضة  عمع نبات مجضج محسػد  ماجدتضخ عمػـ ٕٗٔٓ ٜٗٛ 



 أشاريح جامعة تكخيت / عمـػ الحضاة

 
272 

 عبج الجبار
 
 

 في نيخ الفخات لصحالب
 والخالجية الخمادي تيمجيش

 

 خمف الجلضسي

وعج  ٓد
 محسػد رؤوؼ 

 

العالقة السحتسمة بضغ  مجيخية
جضشات ادراؾ الشراب 

ومقاومة السزادات الحضػية 
لمعدالت البكتخية الساخػذة 

 مغ مرادر سخيخية مختمفة
 

مرصفى  ماجدتضخ عمػـ ٕ٘ٔٓ
ماىخ خزخ 

 الجػمخد

ٜٜٗ 

 ادھف .د.ـ.ا
 الحدضغ عبج

 جعفخ

احضاء 
 مجيخية

 البػلضة السجاري  اباتھالت
 الحبل مرابي لجى البكتضخي 
 تكخيت مجيشة في الذػكي

 

 صالح فارس ماجدتضخ عمػـ ٕ٘ٔٓ
 البضاتي دمحم

٘ٓٓ 

بخىاف ٓد
 مرصفى دمحم

تأثضخ بعس السداحضق  عمع الحضػاف
الشباتضة وزيت الحبة 

الدػداء والدسدع في 
بعس الجػانب الحضاتضة 

 المػبضا الجشػبضةلخشفداء 
Fabricius)  )

Callosobruchus 
maculatus 

(Coleoptera 
:Chrysomelidae) 

حشاف خالج  ماجدتضخ تخبضة ٕ٘ٔٓ
 إبخاىضع

 

٘ٓٔ 

 الكخيع عبجٓد
 عسخ فتاح

 سغ في الشداء مشاعة تقضضع عمػـ الحضاة
 الحربة ضج اإلنجاب
 كخكػؾ مجيشة في األلسانضة

 
 

 سخدار پخژيغ ماجدتضخ تخبضة ٕٙٔٓ
 دمحم

ٕ٘ٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د. نياد عبج  احضاء  عدؿ وتذخضز بعس  شادماف  ماجدتضخ عمػـ ٕ٘ٔٓ ٖ٘ٓ 
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السدببات البكتضخيو لحاالت  مجيخية الحدضغ
التياب االذف الػسصى 
والبمعـػ والحشجخة في 

االصابات الثشائضة واختبار 
الجوائضة تجاه حداسضتيا 

بعس مزادات الحضاة 
 مختبخيا  

 شارؽ صادؽ
 

د.  ياسضغ 
 دمحم أحسج

 دراسة ترشضفضة مقارنة نبات
بتأثضخ مضاه  لمتشػع الشباتي

سج العطضع في مشصقة 
 حسخيغ

 

عالىغ عارؼ  ماجدتضخ عمػـ ٕ٘ٔٓ
 سمساف

٘ٓٗ 

شياب ٓد
 احسج دمحم

 ت ويغا ب اؿ ء دا ة وبائي عمع الحضػاف
 الخبضئة

Cryptosporidiosis 
 ا واؿ ف رجعي ا الع لجى

 ـ سا مدتذفى في ف رقجي
 ,العاـ ء ر ا

 ندجضة رسة ا د مع
 رنب ا اؿ لحكػر وعالجضة

 السختبخية
 بة صا ـ اؿ

شيج دمحم  ماجدتضخ تخبضة ٕ٘ٔٓ
 محسػد

٘ٓ٘ 

كخكد دمحم د. 
        ثمج

 السختمفة جعساتالستأثضخ  نبات
حاصل ومكػنات الفصخ  في

 Agaricusالغحائي 
bisporus  اختبارو 

في عجد مغ  توءكفا
 الستغضخات الكضسػحضػية 

جساؿ جمضل  دكتػراة  تخبضة ٕٙٔٓ
حسج البضاتيأ  

 

٘ٓٙ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أ.د. كػكب   ٚٓ٘ جابخ أماني ماجدتضخ تخبضة ٕ٘ٔٓ نبات دراسة تأثضخ نقضع عمػـ حضاة
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سمضع نجع 
 القضدي 

 

 L. terrestrisالقصب
Tribulus  في التخكضب

الشدجي لخرضة وبشكخياس 
بجاء الفأر االبضس السراب 

 Diabetes الدكخ 
mellitus  تحث السد 

      Alloxan لػكدافباأل 
                                  

 عمضػي  حسضج
 الجبػري 
 

رياض عباس 
 عبج الجبار

 
 

كفاءة معالجة مضاه تقضضع  بضئة
 محصة الرخؼ الرحي

 في سامخاء 
 

و نجع ػعبجالم ماجدتضخ عمػـ ٖٕٔٓ
و ػعبجالم
 الذضخ

  
 

٘ٓٛ 

أ.د.عبج الغشي 
دمحم عمي 

 الدامخائي                       

احضاء 
 مجيخية

االستعسار األنفي انتذار 
لمسكػرات العشقػدية الحىبضة 
السقاومة لمسضثدضمضغ  لجى 

عساؿ السصاعع في مجيشة 
سامخاء ودراسة تأثضخ بعس 

 السدتخمرات الشباتضة فضيا
 

حضجر مطيخ  ماجدتضخ عمػـ ٕ٘ٔٓ
عباس  
 العداوي 

ٜ٘ٓ 

أ.د. شاكخ 
ميجي صالح 

 الجسضمي
 

دراسة تأثضخ اإلجياد السمحي  نبات 
والحخاري في  نباتات ثالثضة 

     زىخة الذسذ)الكخبػف 
 (Linum 

usitatissimum والكتاف 
 Helianthus annuus 

L. 
(Pancium milice    

سخى جساؿ  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٗٔٓ
خمف 
 الشضداني 
 

٘ٔٓ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أ.د. صالح  التأثضخ الػقائي لمسدتخمز  عمع الحضػاف  آيات عمي  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ ٘ٔٔ 
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دمحم رحضع 
 العبضجي

 

السائي والكحػلي لشبات 
 Alhagiالعاقػؿ  

maurorum  ضج التمف
الكبجي السدتحجث تجخيبضا 

في ذكػر الجخذاف باستخجاـ 
 CClٗرابع كمػريج الكخبػف 

 
 

صالح حدضغ 
 الجبػري 
 

أ . د مػسى 
جاسع دمحم 

 الحسضر
 

تغضخات دراسة عجد مغ الس عمع الحضػاف 
السشاعضة لجى الفدمجضة و 

السرابات الحػامل  الشداء
بالسقػسات الكػنضجية في 

  مجيشة تكخيت
 

سشاء أسعج  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٗٔٓ
 مجضج

ٕ٘ٔ  

خمضل  .أ.د
                                      إبخاىضع البشجر

عالع 
 الفصخيات 

انساط الدضتػكضشات لجى 
السخضى السثبصضغ مشاعضا  

 السرابضغ بالفصخيات
 

مضالد عجناف  دكتػراه  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
خمدىخ جاب  

ٖ٘ٔ  

اشخؼ ٓد
 جساؿ محسػد

 rKٖٜ شخيط اختبار تقضضع شفضمضات
 البػؿ باستخجاـ IFAT و

 في والسرل
 السذسانضاجاتذخضر
 ػالجسجياالحذائ

 
 
 
 
 

ياسضغ ماجج  ماجدتضخ تخبضة  ٕٙٔٓ
 سمساف

٘ٔٗ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أ. د. رشضج  االحضاء  تشسضة البكتخيا السدببة  أسضل مثشى  دكتػراه  تخبضة   ٕ٘ٔٓ ٘ٔ٘  
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حسضج حدغ 
 الدامخائي

 

اعتسادا  عمى لتدػس األسشان السجيخية 
ة أوساط مرشعة محمض

وقضاسضة وتحجيج فعالضة 
بعس السدتخمرات الشباتضة 

 عمضيا
 

يػسف عباس 
 الدامخائي
 

أ.د. إياد حسضج 
 إبخاىضع

 

دراسة تذخيحضة  عمػـ حضاة 
وندجضة مقارنة لمجياز 

 اليزسي 
في فخوج المحع 

مغ عسخ يـػ ولغاية البمػغ 
 الجشدي 

 

شخوؽ حسضج  ماجدتضخ  تخبضة  ٕٕٔٓ
مجضج 
 الشاصخي 
 

٘ٔٙ  

أ.د. عبجهللا 
حدضغ عبجهللا 
 الجبػري       

عمع 
 الصفضمضات 

أنتذار بعس الذخيصضات 
السعػية مع دراسة ندجضة 

 لمقشاة اليزسضة في         
العرفػر السشدلي    

Passer domesticus  
 في مجيشة تكخيت

 

وساـ حدغ  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
عبج اليادي 
 ابخاىضع
 

٘ٔٚ  

أ. د. رياض 
عباس عبج 

 الجبار
 

دراسة الخرائز الفضديائضة  بضئة 
والتمػث      والكضسضائضة 

 بالعشاصخ الثقضمة في 
 ديالى رافج

 
 
 
 

ػػخي پ دكتػراه  تخبضة   ٕٙٔٓ محدغ  
 مخاد زنكشة
 

٘ٔٛ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

كػكب د   ٓأ  االندجة  دراسة ندجضة وفدمجضة  لؤي حاتع  دكتػراه  عمػـ   ٖٕٔٓ ٜ٘ٔ  
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 لتأثضخ زيت حذضذة المضسػف  الحضػانضة  سمضع نجع                                       
Cymbopogon   

citratus Oil    والكتمة
في  EM-Xالحضػية الفعالة 

تثبضط نسػ الخاليا 
الدخشانضة السدتحجثة في 

 الجخذاف السختبخية
 

 عمي الجلضسي

د الياـ عائج 
 اسعج التكخيتي 

عمع 
 الصفضمضات 

دراسة لبعس انػاع القػاقع 
السائضة في نيخ دجمة السار 

بسجيشة تكخيت كسزائف 
وسصضة لبعس االشػار 
الضخقضة لمجيجاف ثشائضة 

 السشذاء 
 

عبجهللا   ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
يػنذ معضػؼ 
 الذسخي 

ٕ٘ٓ  

جالدت  ٓد
 دمحم صالح

بشاء مؤشخات جدئضة لتسضضد  نبات
عجدمغ اصشاؼ الشخضل 
 العخاقضة 
 

عبجالمة   ماجدتضخ عمػـ  ٕ٘ٔٓ
 صبحي عػاد 

ٕ٘ٔ 

سخى زاحع ٓد
 الدامخائي

تحمضالت 
 مخضضة

دراسة ىخمػنات الجرقضة 
وعجد مغ الستغضخات 

الكضسػحضػية لجى مخضى 
ثالسضسضا الكبخى في  –بضتا 

 مجيشة تكخيت وضػاحضيا
 
 
 
 

فادي حساد  دبمػـ عمػـ  ٕ٘ٔٓ
 مخمف 

ٕٕ٘ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

 االختراص
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د.إحداف عبج  إضافة  تأثضخ الشبات  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ ورقاء فايد  ٕٖ٘ 
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العديد عبج 
 الخحضع

 

تمقضح وال الحجيج السخمبي
 في الشسػ Nostocبجشذ 

 والسحتػى السعجني
الة لشبات الفعّ  خكباتوالس

                    الكخفذ
(Apium graveolens 

 L.) 
 

       تػفضق  
             
             
             

           

 صالح .د.أ
 زيغ سمساف

 العابجيغ

 العدالت بعس كفاءة فصخيات
 الفصخيات مغ السحمضة
 أنتاجضة في والبكتخيا

 الشانػنضة الجدضسات
 وقابمضتيا
 البكتخيا نسػ في التثبضصضة
 السخضضة

 

 عبج حدضغ دكتػراه عمػـ ٕٙٔٓ
 عبػد الخزاؽ

ٕ٘ٗ  

كخكد  ٓد  ٓأ
 دمحم ثمج 

فاعمضة التحدضغ لبعس  الفصخيات 
السػاد الػضضفضة ضج 

االفالتػكدضغ مغ خالؿ 
االستجالؿ بالرفات 

السشاعضة الكضسػحضػية 
 والجديشضة في الجخذاف  

 

أنسار صايل  دكتػراه  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
 حدضغ 

ٕ٘٘  

  
أ.د. عبجهللا 

حدضغ عبجهللا 
 الجبػري       

 
عمع 

 الصفضمضات

أنتذار بعس الذخيصضات 
السعػية مع دراسة ندجضة 

 لمقشاة اليزسضة في         
العرفػر السشدلي    

Passer domesticus  

وساـ حدغ  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
عبج اليادي 
 ابخاىضع
 

ٕ٘ٙ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

د الياـ ٓـٓأ عمع  دراسة ندجضة  ندضبة صالح  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ ٕ٘ٚ  
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عائج اسعج 
 التكخيتي 

  مقارنة وأنتذار شفضمي  الصفضمضات 
Trichomonas 

gallinae   في نػعضغ مغ
تكخيت  ءيالحساـ في قزا

 والجور
 

 دمحم الجوري 
 

األستاذ 
الجكتػر بخىاف 

 دمحم                      مرصفى

دراسة ترشضفضة مطيخية  عمع الحضػاف 
 لبعس أنػاع عائمة 

 الجخاد ذو القخوف القرضخة
(Orthoptera: 

Acrididae) 
 محافطات العخاؽ في بعس

 

حاـز ىاشع  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
 دمحم

ٕ٘ٛ  

الجكتػر عديد 
 خالج حسضج

 

 دراسة تأثضخ عقار أندجة وأجشة
 التخامادوؿ ىضجروكمػريج

عمى الجماغ والحبل الذػكي 
 والكبج في األرانب وأجشتيا

 

ريياـ حدغ  ماجدتضخ  عمػـ  ٖٕٔٓ
ثامخ 
 الدامخائي
 

ٕٜ٘  

أ.ـ.د.  جتضغ 
عد الجيغ 

 عمي 
 

تحمضالت 
 مخضضة

عدؿ وتذخضز االنػاع 
البكتضخيو السدببو الخساج 

لجى الشداء الدبضل البػلي 
الحػامل مع دراسة عجد مغ 
الستغضخات السشاعضو لجييغ 

 في مجيشة الخمادي
 
 
 
 

ىالو فؤاد  دبمـػ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
 حساد
 

ٖ٘ٓ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

جياد  ٓدٓأ استخجاـ الفزالت الغحائضة  البضئة  اسخاء عادي  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ ٖ٘ٔ 
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الرمبة الشاتجة عغ الحي  ذياب الجشابي 
الدكشي لمصمبات في انتاج 

الصاقة الكيخبائضة باستعساؿ 
 مفاعالت حضػية مختمفة 

 

مزحي 
 العبضجي 

األستاذ 
الجكتػر بخىاف 

 دمحم                      مرصفى

 
 عمع الحضػاف 

دراسة ترشضفضة 
 مطيخية لبعس أنػاع عائمة 
الجخاد ذو القخوف 

 القرضخة
(Orthoptera: 

Acrididae) 
 في بعس

 محافطات العخاؽ
 

حاـز ىاشع  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٙٔٓ
 دمحم 

ٖٕ٘  

د  ٓـ ٓأ
حسػدي 

 عراـ نعساف 

و   L-arginineتأثضخ  عمع الحضػاف 
L-carnitine   عمى

مدتػيات الجوبامضغ وعجد 
مغ الستغضخات الفدضمػجضة 

والكضسػحضػية لجى 
 الخياضضضغ في مجيشة كخكػؾ 

 
 

شحى ناصح  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
 تػفضق الدشبل 

ٖٖ٘ 
 
 
 
 

مػسى  ٓدٓأ
 جاسع دمحم 

دراسة دور بكتخيا  عمع الحضػاف 
HpyIori   في تقضضع عجد

مغ الستغضخات الفدمجضة 
والسشاعضة لجى مخضى 

الدكخي والسرمضضغ بالقخحة 
 اليزسضو 

ىشج شارؽ  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
 حسج احسج 

ٖ٘ٗ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

بيداد د  ٓـٓأ تأثضخ بعس أنػاع الحذخات  عمع الحضػاف  رفل مثشى  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ ٖ٘٘  
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حسو صالح 
 مرصفى

والعشكبػتضات الستصفمة 
خارجضا  عمى عجد مغ 

السعايضخ الجمضة في الساعد 
 Capraاألسػد 
aegagrus  في محافطة

 الدمضسانضة
 

 حدغ 

كخكد  ٓد 
 دمحم ثمج

 

االحضاء 
 السجيخية 

دراسة تأثضخ بكتخيا 
Bifidobacterium 

bifidum   
وبعس السػاد الغحائضة في 

بالبكتخيا  ةرانب السخسجأل ا
السعدولة مغ أخساج 

 مختمفة 
 

سشجس جاسع  دكتػراه  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
 دمحم الجبػري 
 

ٖ٘ٙ 

مػسى أ.د. 
دمحم جاسع 

 الحسضر
 

تأثضخ السدتخمز السائي  فدمجة حضػاف
بعس اؾ عمى ر شبات اال ل

 مكػنات الجـ ومعايضخ
الخرػبة واليخمػنات 

الجشدضة في ذكػر الجخذاف 
  البضس البالغة

 

ثامخ  حداف ماجدتضخ عمػـ ٕٙٔٓ
 شصب
 

ٖ٘ٚ  

اياد  ٓدٓأ 
دمحم عمي 

 فاضل العبضجي

األحضاء 
 السجيخية 

 

انتاج المجائغ 
 الحضػية

Bioplastic بػساشة
بعس انػاع البكتخيا 

 السعدولة مغ التخبة
 

مطفخ شضساء  ماجدتضخ  عمػـ  ٕٗٔٓ
عبجالخزاؽ 
 العداوي 
 

ٖ٘ٛ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أ.د.   اجدتضخم تخبضة  ٕ٘ٔٓ وخ دراسة بضئضة ومايك البضئة  مخوة مداحع   ٖٜ٘  
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حسضج سمساف 
 خسضذ 

 
 

بايػلػجضة لبعس مضاه 
 –االبار في قزاء الجور 

 الجيغ صالح محافطة
 

 ميجي ابخاىضع 
 

االستاذ 
السداعج 
الجكتػر 

أسامة ناضع 
 نجخس

االحضاء 
 السجيخية

بكتخيا عدؿ وتذخضز 
Bacteroides fragilis 
وتحجيج التأثضخ التآزري 

لبعس السزادات الحضػية 
السدتخجمة في عالج 

السخضى السرابضغ بيحه 
البكتخيا في مدتذفى 

 سامخاء العاـ 
 

  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
سخاب خمضل 
حدضغ 
 الجػاري 
 
 
 

٘ٗٓ  

د ٓـٓأ 
صاحب جسعة 

 عبج الخحسغ
 

الكارنتضغ  خمقارنة تأثض عمع حضػاف
والجشدشغ والذبشت 

في بعس  واألرجشضغ
 الفدمجضة السعايضخ

وصفات الجياز  والشدجضة
التشاسمي الحكخي في 

الجخذاف البضس الدمضسة 
والسعخضة لإلجياد 

 التاكدجي
 

حدضغ دمحم  دكتػراه  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
 شضاوي 
 

٘ٗٔ  

أ. ـ. د. 
فاشسة شياب 

 الشاصخي                

عمع 
 الصفضمضات 

بعس التغضخات 
الفدمجضة لجى 

الحكػرالسرابضغ بجاء 
السقػسات الكػنجية 

Toxoplasma gondii 

رزشار رشضج  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
عبجالكخيع 
 الباجالف
 

ٕ٘ٗ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

بالؿ عبج  ٓد االحضاء  تذخضز الفايخوس الغحائي  سعاد حسػد  دكتػراه  تخبضة   ٕ٘ٔٓ ٖ٘ٗ  
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االديشػفايخوس وفايخوس  السجيخية  الخحسغ دمحم 
الخمضة العسالقة التشفدي 

في االشفاؿ السرابضغ 
بأخساع الجياز التشفدي في 

 محافطة صالح الجيغ 
 

 دمحم البذار 

خمضل  ٓدٓأ
 ابخاىضع بشجر 

التحخي عغ  عمع الشبات 
العالقة الػراثضة ومقاومة 

عدالت مسخضة ألنػاع 
خسضخة السبضزات لبعس 

السزادات الفصخية 
 ISSRباستخجاـ مؤشخات 

 

ىساـ سعجي  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
 حدضغ عمي
 

٘ٗٗ 

 
زيشب أ. ـ. د. 

 دمحم نرضف
 

األحضاء 
 السجيخية

السكػرات العشقػدية الحىبضة 
عغ بعس جضشات  كذفوال

 السزادات الحضػية مقاومة
بػاسصة تفاعل متعجد 

البمسخة الستدمدل دراسة 
 الزج مضكخوبيالتأثضخ 

 لمجقائق الشانػية عمى عدالت 

نػرا بخىاف  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
الجيغ 
 عبجالخحسغ
 

٘ٗ٘ 

وعج  ٓد
 محسػد رؤوؼ 

احضاء 
 مجيخية 

تػصضف وراثي لعدالت 
سخيخيو مغ السكػرات 

 mRsAالعشقػدية الحىبضة )
( بأستخجاـ mssA و 

والكذف   RApDتحمضل ٌ 
عغ بعس السػرثات الدسضة 

في عدالت السكػرات 
 العشقػدية الحىبضة السقاومو 

سيى ماىخ  دكتػراه  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
 عبج 

٘ٗٙ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

بخىاف د.  استخجاـ بعس الصخائق  حضاةال عمـػ   ٚٗ٘ خالج دمحم تخبضة دكتػراه ٕٙٔٓ
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الفضديائضة في مكافحة ثالث  / حضػاف مرصفى دمحم  
أنػاع مغ حذخات السخازف 

ىي خشفداء الصحضغ 
 Tribolium   الرجئضة

castaneum  وخشفداء
 الجشػبضةالمػبضا 

Callosobruchu 
maculatus  وخشفداء

الذعخية الحبػب 
Trogoderma 

granarium  في محافطة
 صالح الجيغ

 

دمحم عباس   

.عديد  .د
        خالج حسضج

تأثضخات الشدجضة بعس ال عمع الحضػاف
السخضضة والتذػىات 

لسدتخمز جل  الخمقضة
االلػفضخا عمى بعس 

االعزاء في الفئخاف البضس  
Mus musculusوندميا 

 

سياد أبخاىضع  دكتػراة  عمػـ ٕٙٔٓ
 مرصفى

٘ٗٛ  

د. خمضل .أ
                                         إبخاىضع بشجر 

تأثضخ مدتخػػػػػمػػز    عمع الشبات 
 Panaxنبػػػػػػات الػػػ 
ginseng     عمى  بػعػػس

االعػػػػفاف و الخسػػػػػػػائخ   
السعػػػػػدولة  مغ اصػػػابات 

مػػخضػػػضة مخػتػػمػفػػة  لبعس 
 السخضى في مجيشة بغجاد

 

حػػػػاـز  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
صبػػػػػار مػػصخ 

الدبػػػػػياني    
 

ٜ٘ٗ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عقضل  ٓدٓأ ايجاد التبايغ الػراثي بضغ  نبات  مرصفى  ماجدتضخ  عمـػ    ٕ٘ٔٓ ٘٘ٓ  
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حدضغ عمي 
 العاصي 

التخاكضب الػراثضة لجشذ 
 Setariaدخغ ذيل الثعمب 

spp.  باستخجاـ مؤشخات
  SSR الػ

 

عادؿ عبج 
 الذعضبي
 

جالدت ٓد
دمحم صالح 

 جبخائضل

 األصابة  تذخضزوبائضة و  عمع الحضػاف 
في  بالمذسانضا الجمجية

 مجيشو تكخيت 
 

نيى سمضع  دكتػراه  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
دمحم عمي 
 ألبضاتي
 

٘٘ٔ  

أ.ـ. د     
احسج عمي 

 عضدى  
 

تحمضل بعس الديػت الشباتضة  نبات  
الصضارة والثابتة لبعس 
السدتخمرات الشباتضة 

ودراسة تأثضخىا في خشفداء 
 الحسخاءالصحضغ الرجئضة 

Tribolium 
castaneum (Herbst) 

 

مشاؿ ضضاء  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
 دمحم الدبضجي
 

ٕ٘٘ 

أ.ـ.د.عمي 
عبجالحدضغ 

 ميجي

احضاء 
 مجيخية 

دراسة عالقة مزادات 
الجىػف القمبضة مع اإلصابة 

بفضخوس السزخع لمخاليا 
واإلجياض لجى الشداء في 

 مجيشة بغجاد
 

عبج ىاشع  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
 عباس
 

ٖ٘٘  

شاكخ  ٓدٓأ
 ميجي صالح 

تأثضخ بعس انػاع السخمفات  نبات 
الشباتضة ونػع التخبة في نسػ 

بعس الفصخيات السسخضة 
 ونبات الحشصة 

 

ألفت روؤؼ  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
محسػد 
 القضدي 

٘٘ٗ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

رياض د  ٓأ كفاءة تقضضع  نبات   و نجع ػعبجالم ماجدتضخ  تخبضة   ٖٕٔٓ ٘٘٘  



 أشاريح جامعة تكخيت / عمـػ الحضاة

 
201 

عباس عبج 
 الجبار

 

معالجة مضاه محصة الرخؼ 
 الرحي

 في سامخاء 
 

و ػعبجالم
 الذضخ
 

 فػزي  عادؿ .د
 شياب

 الذكمي التعجد تأثضخ وراثة 
HindIII و SerٗٗٚTer 

 لجضغ
 عمى اليبضد الاليبػبخوتضغ

 وتخكضدىا المبضجات ايس
 الترمب مخضى لجى

 مجيشتي في العرضجي
 وسامخاء تكخيت

 

 رحضع عسخ ماجدتضخ التخبضة ٕٙٔٓ
 خمف

٘٘ٙ 

عػاد  ٓدٓأ
 شعباف داوود

دور الرخصخ االمخيكي  عمع الحضػاف
والحبابة السشدلضة في نقل 

بعس السدببات السخضضة 
البكتضخية مغ ثالث 

مدتذفضات ضسغ محافطة 
 صالح الجيغ 

  

شحى أحسج  دكتػراه  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
ميجي 
 األحبابي 

٘٘ٚ 

 
د.عمي أ.

 صالح حدضغ
 الجبػري 

االحضاء 
 السجيخية 

تشقضة وتػصضف أنديع 
بكتخيا السشتج مغ الدمضمضد 

Bacillus 
subtilisمحمضا السعدولة 

 مغ 
 الخايدوسفضختخب بعس 

 
 

عقضل دمحم  دكتػراه  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
مجضج حبضب 
 العدي 
 

٘٘ٛ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

شياب  ٓدٓأ عمع  مشاعضة حضاتضة و دراسة  شيج عباس  دكتػراه  تخبضة   ٕ٘ٔٓ ٜ٘٘  
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احسج دمحم 
 الجبػري               

عغ األكضاس  كضسػحضػيةو  الصفضمضات 
 مغ عجرية السعدولةال

مزائف وسصضة مختمفة في 
 مجيشة كخكػؾ

 

 عمي العصار
 

أ.د. مػسى 
جاسع دمحم 

 الحسضر                                    

فدمجة 
 الحضػاف 

لقخنابضط  اخ تأثض
 Brassica)االخزخ 

oleracea)بعس  عمى
الستغضخات الفدمجضة و 

ي لحكػر كاثخ الت الجياز
 البضس البالغةالجخذاف 

Rattus rattus  السعخضة
 خالت الخصاصل

 

سػالؼ  دكتػراه  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
 مرصفى دمحم
 شاه
 

٘ٙٓ  

عادؿ  ٓدٓأ
 فػزي شياب 

تحجيج االنساط السطيخية  عمع الحضػاف 
لبعس صفات الضج في عضشة 

مغ سكاف محافطة صالح 
 الجيغ 

 

مػج مصضع  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
سعضج دمحم 
 الجشابي 

٘ٙٔ  

بالؿ عبج  ٓد
 الخحسغ دمحم 

االحضاء 
 السجيخية 

تذخضز الفايخوس الغحائي 
االديشػفايخوس وفايخوس 
الخمضة العسالقة التشفدي 

في االشفاؿ السرابضغ 
باخساع الجياز التشفدي في 

 محافطة صالح الجيغ 
 
 
 

سعاد حسػد  دكتػراه  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
 دمحم البذار 

ٕ٘ٙ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

ـ.د. فاروؽ  مشاعضة كضسضاء دراسة  عمع الحضػاف أسساء عبج  ماجدتضخ عمػـ ٕٙٔٓ ٖ٘ٙ  
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ندجضة لمعالقة بضغ بخوتضغ  إبخاىضع دمحم
عامل نسػ بصانة األوعضة 

الجمػية واالنجوستاتضغ في 
عضشات الشداء السخيزات 

بدخشاف الثجي في محافطة 
 صالح الجيغ 

 

 الكخيع عمػاف
 

كػكب  ٓدٓأ
سمضع نجع 

 القضدي 

دراسة ندجضة لتأثضخ شسع  عمع الحضػاف 
العدل والحبة الدػداء في 
الكبج والكمضة لمفأر االبضس 

 السعامل بكمػريج الكاديـػ 
 

سجى ىاني  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
عبج الكخيع 
 الشاصخي 

٘ٙٗ  

أ.د صالح 
دمحم رحضع 

 العبضجي
 

الشذاط الػقائي الكبجي  عمع الحضػاف 
والسزاد لألكدجة والبكتخيا 

لمسدتخمز السائي 
والكحػلي لجحور نبات 

 Rheum  ribesالخاونج 
في ذكػر األرانب السحمضة 

بالتدسع     السرابة 
الكبجي السدتحجث بخابع 

  CClٗكمػريج الكخبػف 
 

خالجة خمضل  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
 عبج هللا
 

٘ٙ٘  

عبجهللا  ٓدٓأ
عبجالكخيع 

 حدغ
 

 وتػصضف انتاج وتشقضة فصخيات 
 االجداـ مغ الفايتضد انديع

 الفصخيات لبعس الثسخية
 في تاثضخه واختبار البازيجية

  بعس الستغضخات البايػلػجضة
 في الجخذاف 

   دكتػراه عمػـ   ٕ٘ٔٓ
ىػازف أحسج 
 عبج الجبػري 
 

٘ٙٙ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

السمػثة  ةمعالجة التخب بضئة       رىاـ حدضغ  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ ٘ٙٚ  
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أ.د. جياد 
ذياب محل 

 الجشابي              

العشاصخ الثقضمة ببعس 
باستخجاـ نباتّي الذّبػي 

Mathiola incana 
 intergrifolia والبتػنضا 

Petunia 
 

عمي  أحسج
 الدعجاوي 
 

أ.ـ.د. زيخؾ 
فقي أحسج 

 عبج الخحسغ
 

احضاء 
 مجيخية 

نسط السقاومة لمسزادات 
غذاء تكػيغ ال ،السضكخوبضةّ 
 و وجػد جضغ الحضػي 

icaAD في العدالت
لمسكػرات  دخيخيةال

 العشقػدية الحىبضة
 

صػفػا عػمػي  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
 نػاجػي  

٘ٙٛ  

د.جياد ذياب 
 محل

عدؿ وتذخضز الفصخيات  عمع الشبات 
مغ بحور نبات البامضا 

والبصضخ األصفخ وتاثضخ 
مدتخمرات ومداحضق 
نباتي الغخب والكبخ في 

 نسػىا
 

رشا  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
عبجالعطضع 
 ياسضغ

ٜ٘ٙ  

أمضخة محسػد 
 دمحم الخاوي 

الكذف الجديئي لجضشات  فدمجة
ذيفاف اإلسياؿ والقيء 

 Bacillusلبكتخيا 
cereus    السعدولة مغ

الغحاء ومخضى التدسع 
 الغحائي في مجيشة تكخيت

 
 

نادية إبخاىضع  ماجدتضخ عمػـ ٕ٘ٔٓ
صالح 
 الحسجاني

٘ٚٓ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

 ٔٚ٘ حسضج دػ سمح ماجدتضخ عمػـ ٕ٘ٔٓ أنديع وتػصضف تشقضة نبات حصضغ عقضل
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 السدتخمز البضخوكدضجيد العبري عمي
 الحشصة نخالة مغ

 

 خمف
 الفيجاوي 

سخاء أ.ـ.د.إ
 ىاشع سعجوف 

 

احضاء 
 مجيخية

االنتذار السرمي لفضخوس 
و  B  ،Cالتياب الكبج نسط 

G  لجى االشخاص
السخاجعضغ لسدتذفى تكخيت 

 التعمضسي
 

أحسج سبتي  ماجدتضخ تخبضة ٕ٘ٔٓ
جسعة 
 الجىمكي

ٕ٘ٚ 

 عبج سسضخة
 الحدضغ

 عبجهللا

 مغ بالعدل الكمضة حساية عمع حضػاف
 السدتحجثة الدسضة التأثضخات

 ذكػر في بالجشتامايدضغ
 ( البالغة االرانب

coniculus Lepus 
 

 رياـ ماجدتضخ عمػـ ٕٗٔٓ
 صالح أمضغ 

ٖ٘ٚ 

أ.د. كخكد 
 دمحم ثمج

احضاء 
 مجيخية 

عدؿ وتذخضز جخثػمة 
Helicobacter pylori 

السدببة لمقخحة السعجية 
وتحجيج الفعالضة التثبضصضة 

 لمسعدز الحضػي 
Lactobacillus 

plantrum 
 

مجاىج خمف  ماجدتضخ تخبضة ٕ٘ٔٓ
 عمي الجسضمي

٘ٚٗ 

حسضج سمساف 
 خسضذ

احضاء 
 مجيخية

بعس دتخمرات ػصضف مت
الصحالب السعدولة انػاع 

مضاه نيخ دجمة وتأثضخىا مغ 
 الفصخيات الجمجية في

 لسخضى محافطة نضشػى 

ناضع عالوي  ماجدتضخ عمػـ ٕٗٔٓ
 الذاىخي 

٘ٚ٘ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

كخكد  .د.ا تحجيج قابمضة بعس انػاع  عمػـ حضاة مخوة حدغ  دكتػراه عمػـ ٕ٘ٔٓ ٘ٚٙ 
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 دمحم الثمج 
 
 

البكتخيا السعدولو مغ خسج 
البػلضو في انتاج السدالظ 

 انديع االسباراجشضد وبضاف
تأثضخة في بعس معايضخ دـ 

 بأالران

عبجالػىاب 
 الرسضجعي
 

أ.د. جاسع   
 دمحم عديد

 الجبػري                

التػافق الػراثي باألعتساد  حضػاف
عمى السؤشخات الكسضة 

والجديئضة في تخاكضب وراثضة 
مغ حشصة الخبد ) 

Triticum  aestivum 
L .   . ) 

 

شخوؽ جابخ  دكتػراه عمػـ ٕ٘ٔٓ
الحجيثي  ناضع

  
 

٘ٚٚ 

بخىاف 
 مرصفى دمحم  

التحخي عغ الصفضمضات  حضػاف
السخضضة في                                                    

الرخصخ االمخيكي  
Blattodea:Blattidae)

)Periplaneta 
americana L.                              
والحبابة السشدلضة 

domestica 
L.(Diptera:Muscidae

) Musca                                 
في بعس مشاشق مجيشة 

 كخكػؾ
 
 
 
 

وساـ جاسع  ماجدتضخ تخبضة ٕٙٔٓ
 دمحم الجبػري 

٘ٚٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

الخرائز بعس دراسة  بضئة   عسخ شو  ماجدتضخ تخبضة ٕٙٔٓ ٜ٘ٚ 
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الجكتػر مػفق 
                انياب صالح 

 بضئة

لسضاه    الفضديائضة والكضسضائضة
كخكػؾ  جيشةم ابار مغ عضشة

وتحجيج السحتػى الصحمبي 
 ليا

 

جػري دمحم 
 الجبػري 

مػسى جاسع 
 دمحم

دراسة مدتػيات االبمضغ  حضػاف
وعالقتو بعجد مغ الستغضخات 

 الكضسػحضػية 
 
 

 نػر ماجدتضخ عمػـ ٕ٘ٔٓ
 صالح ابخاىضع
 الدامخائي

٘ٛٓ 

د عمي صالح 
 حدضغ

 
 

احضاء 
 مجيخية

تأثضخ عدالت الدوائف 
الدنجارية السحمضة السشتجة 
لمبايػسضانضغ عمى الفئخاف 

السختبخية ودراسة تأثضخ 
مدتخمز نبات االس عمى 

 نسػ البكتخيا
 

مشار عبج  ماجدتضخ  عمػـ  ٕ٘ٔٓ
الدالـ كساؿ 
 عبج

٘ٛٔ 

عبج  ٓد
 الكخيع فتاح

 عسخ
 

احضاء 
 مجيخية

دراسة مقاومة البكتخيا 
السعدولة مغ نساذج سخيخية 

في مدتذفى تكخيت 
 التعمضسي لمدضفالػسبػريشات

 

وسغ رياض  ماجدتضخ  تخبضة  ٕ٘ٔٓ
 دمحم  
 

ٕ٘ٛ 

عديد خالج ٓد
 حسضج

 

دراسة تجخيبضة لتأثضخ عقار  اندجة
الخيفامبدضغ عمى بعس 

األعزاء الحذػيو في 
)دراسة  االرانب واجشتيا

 مطيخيو وندجضة(
 

لضمضاف سامي  ماجدتضخ  عمػـ  ٕ٘ٔٓ
 ذياب الجشابي

ٖ٘ٛ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عقضل ٓد دراسة بعس السؤشخات  شفضمضات ندار شضاع  دكتػراة  عمػـ  ٕ٘ٔٓ ٘ٛٗ 
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حدضغ عمي 
 العاصي

الحضػية والترشضف الػراثي 
لمسقػسة     الكػنجية 
السعدولة مغ األميات 

الألئي تعخضغ لألجياض 
 في 

 محمفطة بفجاد
 

 دمحم العداوي 
 

حسضج ٓد
 سمساف خسضذ 

 

 
 البضئة

دراسة بضئضة 
ومايكخوبايػلػجضة لتقضضع 

مضاه كفاءة محصة تشقضة 
 -الذخب لسجيشة الجور

 محافطة صالح الجيغ
 

بخاؽ صالح  ماجدتضخ  تخبضة  ٕ٘ٔٓ
دمحم عبج 
 العديد 
 

٘ٛ٘ 

د. عػاد 
 شعباف داود        

 دراسة ترشضفضة مطيخية حذخات
 لبعس أنػاع

 عائمة ذباب الخضل
 (Diptera: 

Tabanidae) 
مشاشق وسط  بعس في

 العخاؽ
 

أحسج جسضل  دكتػراة  عمػـ  ٕ٘ٔٓ
صبخ 
 السخسػمي  
 

٘ٛٙ 

سسضخة عبج ٓد
 الحدضغ

 حسس/االمػكدمضغ تأثضخ عمع الحضػاف
 و الكالفػلضشضظ

 عمى الكافضضغ/الباراسضتامػؿ
 الفئخافذكػر  في والكمضة الكبج

 
 
 

بداـ عبج  ماحدتضخ عمػـ ٕٙٔٓ
 الحكضع وىضب

٘ٛٚ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

عديد خالج ٓد دراسة تأثضخ نقز  عمع الحضػاف مضدخ عبجهللا  دكتػراة تخبضة ٕ٘ٔٓ ٘ٛٛ 
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 حسضج
 

 ائيغحتسع كس خارصضغال
مزاد لألكدجة في عجد مغ 

الفدمجضة  سعايضخال
 الجخذاف والشدجضة في

والجور العالجي  واجشتيا
لبعس االغحية و الشباتات 

 الصبضة
 

 احسج كاشع
 

ىاجخ  ٓد
 عمي شخيف

 بعزأبار مضاه نػعضة تقضضع بضئة
 محافطة

 كخكػؾ
 

صالح الجيغ  دكتػراة تخبضة ٕ٘ٔٓ
 حدغ سعضج

ٜ٘ٛ 

د. ذكخى احسج 
 حسادة

مزادات حضاتضة مغ دراسة  نبات
االكتضشػمايدضتات السعدولة 

السحمضة لسحافطة مغ التخبة 
لقتل صالح الجيغ 

 السايكخوبات السخضضة
 

 خمف  رشػا ماحدتضخ عمػـ ٕٙٔٓ
 احسج
 الجػسضمي
 

ٜ٘ٓ 

صالح  د.أ.
دمحم رحضع 

 العبضجي                      

التأثضخ الػقائي الكبجي  عمع الحضػاف 
والسزاد لألكدجة 

لمسدتخمز السائي لمرسغ 
العخبي السفخز مغ شجخة 

 Acaciaاالكاسضا 
senegal   في ذكػر

الجخذاف الدمضسة والسرابة 
بالتدسع الكبجي السدتحجث 

بخابع كمػريج الكاربػف 
CClٗ 

بذائخ ابخاىضع  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
 حسجي محسػد 
 

ٜ٘ٔ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

تحمضالت      دراسة مدتػيات اليخمػنات  عمضاء بجيع  دبمـػ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ ٜٕ٘  



 أشاريح جامعة تكخيت / عمـػ الحضاة

 
221 

أ.ـ.د.بذخى 
 دمحم مجضج

الجشدضة وىخمػف عامل  مخضضة 
 الشسػ مذابو األندػلضغ

في  الشداء  األوؿ
تكضذ ستالزمة السرابات ب

 كخيتت السبايس في
 

 عبجا هلل
 

أ.د.مػسى 
جاسع دمحم 

 الحسضر

دراسة ندجضة فدمجضة   عمع حضػاف 
لتأثضخ نقضع ورد لداف الثػر 

Borago officinalis  
في التخكضب الشدجي لبعس 

أعزاء الجياز التشفدي 
ومعايضخ الجـ في ذكػر 

 الفئخاف البضس  
 

سارة فائد  ماجدتضخ تخبضة   ٕٙٔٓ
حدغ 
 الذاماني
 

ٜٖ٘  

 ناىي.د.أ
 ياسضغ يػسف

وراثضة فدمجضة و دراسة  الػراثة 
لعضشة مغ مخضى  جديئضة

 الدسشة فػي العػخاؽ 
 
 
 

مرصفى نياد  دكتػراه  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
جسعة 
 الجراجي
 

ٜ٘ٗ  

شياب   ٓدٓأ
احسج دمحم 
 الجبػري 

 

التأثضخات الحضاتضو السخافقة  الصفضمضات 
لألصابة بجاء المذسانضا 

الجمجية لجى بعس مخضى 
مدتذفى تكخيت التعمضسي 

مع دراسة تأثضخ 
  Secnidazoleعقار

 خارج وداخل الجدع
 

دمحم عجي  ماجدتضخ  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
ميجي 
 الدامخائي
 

ٜ٘٘  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

مػسى جاسع  فدمجة  دراسة تأثضخ السدتخمز  بداـ ضضاء  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٙٔٓ ٜ٘ٙ  
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 Vitexالسائي لشبات) الحضػاف  دمحم الحسضر
agnus – castus   )

عمى بعس وضائف وصفات 
 إلناثالجياز التكاثخي 

رانب البضس السعخضة أل ا
 التأكدجي لإلجياد

 

جاسع 
 الدامخائي

شاكخ  ٓدٓأ
 محسػد مخىر 

دراسة شكمضة ندجضة  اندجة واجشة 
لمغجةالدمكضة في البط 

 البكضشي 
 

ياسضغ خمف  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
 دمحم 

ٜ٘ٚ  

أ.ـ.د. صاحب 
جسعة عبج 

 الخحسغ
 

جياد الحخاري عمى تأثضخ اإل عمع الحضػاف 
 بعس نطاـ التػازف بضغ

السؤكدجات ومزادات 
الستغضخات  عجد مغاألكدجة و 
األفخاف  لجى عساؿ الفدمجضة

  السخابدو 
 

سشػر دلذاد  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
عمي الدنگشة 
  
 

ٜ٘ٛ  

أ.د. جياد 
 حلذياب م

الحساية الكاثػدية لألنابضب  بضئة 
األحضاء  بعس الستآكمة بفعل

في تخب مختمفة ة السجيخي
الجالة الحامزضة و الشدجة 
 ةوالخشػب

مخوه عجناف  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
 حدغ
 

ٜٜ٘ 

سسضخ  ٓدٓأ
عبج الحدضغ 

 عبجهللا 

دراسة ندضجضة مخضضة  عمع االندجة 
ووبائضة لسخضى سخشاف 

السبضس في بعس 
 محافطات العخاؽ 

 

نادية يػحشا  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
 ابخاىضع 

ٙٓٓ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

أ. د. عبج هللا  عمع  ج التأثضخات الشدجضة لمخس آالء دمحم عػاد  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٙٔٓ ٙٓٔ 
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حدضغ عبج 
 هللا الجبػري             

ببعس الجيجاف السعػية في  الصفضمضات
نيخ دجمة  السار في  أسساؾ 

مجيشة سامخاء وعالقة ذلظ 
 ببعس السعايضخ البضئضة

 

 صالح
 

أ.د رياض 
عباس عبج 

 الجبار 
 

 
 البضئة

دراسة بضئضة 
لمسمػثات السصخوحة مغ 

 مدتذفى الضخمػؾ
 

 ميمي أحسج ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
السػلى عبج  

 

ٕٙٓ 

 الكخيع عبج د.أ
 سبع عخيبي

 الكخشاني

 وبكتخيا نبات
Pseudomonas 

fluorescens تأثضخ 
 ببكتخيا التمقضح

Trichoderma 
 Azospirillum فصخ و

brasilense 
harzianum 

 صفات بعس في
 الشباتضو اليخمػنات و الشسػ

 الرفخاء الحرة لسحرػؿ

 نػر ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
 عجناف 
 عبجهللا

ٖٙٓ 

أ.د. وعج 
                                                     محسػد رؤوؼ

احضاء 
 مجيخية

 PslAالكذف عغ الجضغ 
السدؤوؿ عغ تكػيغ 

يو في بكتضخيا االغذضة الحضػ 
 الدوائف الدنجارية

 السعدولة مغ  جخوح
 الحخوؽ 

 
 

نػره خزخ  ماجدتضخ  عمػـ   ٕ٘ٔٓ
 عبجالقادر

ٙٓٗ 

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

تاثضخ السدتخمز السائي  فدمجة  جساؿ عرست  ٘ٓٙ شارؽ  زياد ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
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 جسضل
 

لشبات كف مخيع وفضتامضغ 
E   عمى بعس وضائف

 الكبج والكمى 
 

 احسج

 بيجت نججت
 ميجي

احضاء 
 مجيخية

 مغ البكتخيا وتذخضز عدؿ
 كخكػؾ مدتذفى ردىات

 بعس وتأثضخ العاـ
 عمضيا رت ا السصو

 

 دمحم ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
 شالب 
 تػفضق 
 اليخمدي 

ٙٓٙ 

د. كػكب 
سمضع نجع 

 القضدي

دراسة ندجضة لتأثضخ خػػالت  اندجة 
الضػرانضل فػي العػزالت 

اليضكمضة والقػمبػضة لمجػخذ 
 بضس  األ

 

حدضغ ابخاىضع  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٙٔٓ
حدضغ 
 العػػداوي 

ٙٓٚ 

أ.ـ.د. امضسة 
 ابخاىضع محسػد

 

دراسة تذخضرضة ووبائضة  عمع الحضػاف 
 Blastocystisلصفضمي 

hominis  في مجيشة
، محافطة صالح سامخاء

 الجيغ
 

ذو الفقار  ماجدتضخ عمػـ   ٕٙٔٓ
خزضخاحسج   

 

ٙٓٛ 

كخكد  ٓدٓأ
 دمحم ثمج

 

االحضاء 
 السجيخية 

-Lتقضضع فعالضة  
glutaminase  السشتج

مغ بعس  أنػاع البكتضخيا 
كسزاد لمسصفخات في 

 الجخذاف البضزاء
 

 
 

كػلبيار فتح  دكتػراه  تخبضة   ٕٙٔٓ
هللا كخيع 
 صالح
 

ٜٙٓ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

صالح  ٓدٓأ مقارنة استخجاـ االرجشضغ  فدمجة حضػاف  عبضخ شالب  دكتػراه  تخبضة   ٕٙٔٓ ٙٔٓ  
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دمحم رحضع 
 العبضجي 

والسضالتػنضغ لمػقاية مغ 
أمخاض القمب الػعائضة 

السدتحجثة بعقار 
Doxorubicin 

وبضخوكدضج اليضجروجضغ في 
 ذكػر األرانب  

 

عبجالقادر 
  الشعضسي
 

تػفضق  ٓدٓأ
ابخاىضع 

 االلػسي 

عمع 
 الصفضمضات 

تأثضخ الكمػبضػلضغ عمى 
الججاج السخسج تجخيبضآ 

 بصفضمي االكخيات االعػرية 

ثائخ عبج  دكتػراه  عمػـ   ٕٗٔٓ
القادر صالح 
حاجع 
 االلػسي 

ٙٔٔ  

أ.ـ.د. 
عرست جساؿ 

 جسضل 
 

فدمجو 
 مشاعضة 

مقارنة  تأثضخ  حامس  
Lipoic  Acid   و 

L-Carnitine  
في بعس السعايضخ 

الفدمجضة والسشاعضة في  
ذكػر  االرانب  السرابة  

بجاء  الدكخ  السدتحجث  
 بااللػكداف
 

ميشج حدغ  دكتػراه  عمػـ   ٕٙٔٓ
 محسػد العدي 
 

ٕٙٔ  

أ.د.شالؿ مخاد 
 حدضغ العتابي

التأثضخات البايػلػجضة  فدمجة حضػاف 
لمسدػػػػػػػػػػػػػتخمز 

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي 
والكػػػػػػػػحػلي لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحور 

واوراؽ نبػػػػػات 
الذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 Cnicusالسبػػػػػػػػػػػػػارؾ )
benedictus Lداخل ) 

يػسف  دكتػراه  تخبضة   ٕ٘ٔٓ
شكػري 
ياسضغ 
 الدامخائي
 

ٖٙٔ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

زيج  ٓدٓأ فدمجة  الجور الػقائي لمدضمضشضـػ  حشاف شياب  دكتػراه  تخبضة   ٕٙٔٓ ٙٔٗ  
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دمحم مبارؾ 
 السيجاوي                 

في  Qٔٓومداعج االنديع  الحضػاف 
تقمضل التأثضخات الجانبضة 

الشاتجة عغ استخجاـ 
التخامادوؿ والكػدائضغ عمى 

بعس الجػانب الفدمجضة 
والكضسػحضػية والشدجضة في 

الجياز التكاثخي ألناث 
 االرانب السحمضة

 

 احسج حدضغ
 

ـ.د. وداد 
محسػد ليسػد 

 العبضجي
 

تحمضالت 
 مخضضة 

كضد ىخمػف ادراسة تخ 
Hepcidin وعجد مغ

الفدمجضة لجى  الستغضخات
مخضى داء الدكخ الشػع 

 في مجيشة بمج  الثاني
 

دبمـػ  عمػـ   ٕٙٔٓ
 عالي 

دريج جعفخ 
 شعسة
 

ٙٔ٘  

أ.د. شالب 
عػيج ىضجاف 

 الخدرجي                        
 

السحتػى الكضسضائي والفعالضة  عمػـ حضاة 
السزادة لألكدجة وبعس 

السضكخوبات لخالصات ثالث 
أنػاع مغ اليالػؾ 

Orobanche spp 
الشامضة في محافطة 

 الدمضسانضة 
 

كخيع سعج  ماجدتضخ  عمػـ   ٕٙٔٓ
إبخاىضع 
 الكخوي 

ٙٔٙ  

أ.د. خمضل 
 ابخاىضع بشجر                   

دراسة التاثضخ السثبط لدع  فصخيات 
 Macrovipraاالفعى 

lantena  ضج عػامل فػعة
 Candidaالسبضزات 

spp. السيبمي 

آسػػػدة دمحم  دكتػراه  عمػـ   ٕٙٔٓ
نػري 
 الباجالف
 

ٙٔٚ  

ع ػػػػػػاس
 السذخؼ

االختراص 
 الجقضق

ػػػعػػػػػاالس الذيادة الكمضة الدشة ػػافػػػػػالعشػ  ت 

شياب  أ.د. عمع  عغ بعس الصفضمضات  ةدراس شيج سعج  ماجدتضخ  تخبضة   ٕٙٔٓ ٙٔٛ  
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خوِج  الصفضمضات  أحسج دمحم                       الخارجضة والسعػية َلفُّ
 Gallus gallusالمحع 

وتأثضخ الخسج عمى بعس 
الجمػية  ̒السعايضخ السشاعضة 

 والكضسػحضػية
 

دحاـ عبج 
 التكخيتي 
 

       ٜٙٔ  
       ٕٙٓ  
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