
ةالـدكتـــوراطــاریـــح أ

ألسنـهالدرجــةالعنــــــــــــــوانالمولــفت

1994دكتوراهإنتاج األجنة ونقلها في الجرذنهلة جاسم محمد شاهر1

سعد صالح مهدي 2
الدجیلي

1996دكتوراهتنشیط الحیامن خارج الجسم والتلقیح داخل الكیس ألمبیضي في الفئران

كاظم محمد یحیى 3
السلطاني

ضتنشیط النطف خارج الجسم للمرضى المصابین بقلة النطف وابیضا
المني باستخدام المستنبتات الزراعیة والهرمونات المبیضة للقند

1997دكتوراه

فارس ناجي عبود 4
الهادي

استخدام التقنیة الطبقیة المزدوجة الترسبیة في تنشیط نطف المرضى 
في الزجاجالمصابین بوهن النطف

1997دكتوراه

ارشد نوري غني 5
الدجیلي

تأثیر المستخلص القلواني والفینولي لنبات البصل األحمر في خصوبة 
ذكور وٕاناث الفئران البیض

2000دكتوراه

تأثیر التهابات السائل المنوي وعالجه على وظائف النطف وقدرتها محمد باقر محمد رشاد6
االخصابیة في مرضى العقم

2000دكتوراه

تفوق عقار كونادوتروبین في برامج تنشیط المبایض في عملیات أطفال صباح مهدي حسین7
األنابیب وزرع األجنة للنساء العراقیات

2001دكتوراه

دراسة تأثیر إسناد وظیفة الجسم األصفر على معدالت انغراس األجنة احمد قائد ناجي عالو8
اإلخصاب اإلجباري ألمجهري وزرع األجنةالبشریة في الرحم بعد عملیات

2002دكتوراه

) في أنصال المرضى المصابین في CA 19-9(التوصیف الجزیئي للـ سوسن جمیل علي9
إمراض القولون والمستقیم

2004دكتوراه



2006دكتوراهفي اوورام الثديDNAتقیم مؤشرات التلف التاكسدي للحامض النووي إستبرق عبد الرسول10

2006دكتوراهمتابعة مختلف عالجات بطانة الرحم الهاجرة لقیاس المعالم الكیمیاحیویةنوال خیري حسین11

2003دكتوراهدراسة عن نماء برعم الذیل في جنین الدجاجسامیة عباس علیوي12

باسمة محمد عبد 13
اللطیف

على قابلیةتاثیر التعرض الطویل المدى للجرع الواطئة من الرصاص 

خصوبة النطف في االخصاب الخارجي والنماء الجنیني

2012دكتوراة

التاثیرات المشوھة لعقار البریكابالین في تطور المخیخ في اجنة الجرذانلینا عبد المطلب14

البیض

2012دكتوراه



طــاریـــح الماجستیـــرأ

ألسنــهالدرجةالعنــــــــــــوانالمـــولفت

1980ماجستیرالتغیرات في بعض صفات وبربخ الجمل في السنام الواحدعبد اهللا مراد سعید.1

تأثیر إفراط األجنة على القابلیة الزراعیة لألجنة المجمدة في رحم یحي كاظم محمد السلطاني.2
الفئران

1988ماجستیر

عدا أورام (تغیرات المبیض المریضة في األورام السرطانیة خلود احمد یوسف.3
وفي أفات بطانة الرحم) المبیض األولیة

1988ماجستیر

1989ماجستیرتأثیر جرع مختلفة من الكوبلت على التكاثر في ذكور البیضخوله خضیر عباس.4

دراسة كیمیانسیجیة وكیمیاحیویة ألنظیم الفسفتاز القلویة نوال خیري حسین العاني.5
وأسویاتها في حثل العضالت

1990ماجستیر

األهمیة الطبیة للهرمونات التناسلیة في السائل الحویصلي في صباح مهدي حسین.6
عملیات زرع األجنة البشریة

1992ماجستیر

1997ماجستیرصورة صبغین الجنسي في النعاج والماعز المحليرائد بهنام زكو.7

البجلدیة للبنان في دراسة الهیئة الكوموسومیة والخطوط فاضل محمد لفته.8
الجانحین اإلحداث في العراق

1997ماجستیر

1997ماجستیرتنشیط النطف البربخیة في الزجاج في الفئرانخالد سهیل عبود العزاوي.9



10

.
1999ماجستیرعالج وتنشیط النطف لمرضى العقم المناعياحمد قائد ناجي عالو

11

.
هرمون البروالكتین وهرمون الرضاعة على إنتاج تأثیر ارتفاععمار حسن جاسم الوائلي

وظائف النطف البشریة في مرضى العقم
2000ماجستیر

12

.
تأثیر المعاملة بمستخلص عرق السوس في األداء التناسلي احمد قاسم مهدي

لذكور األغنام العواسي
2000ماجستیر

13

.
المنوي لدى مرضى العقم تنشیط الشطر األول من القذف هادي عبد هادي الوكیل

المصابین بوهن وقلة النطف في النجف
2000ماجستیر

14

.
صفات الخطوط الجلدیة واألجسام الكروماتینیة الجنسیة في رشا عباس عزیز ألنعیمي

اإلناث العقم
2002ماجستیر

15

.
تأثیر الكافائین على تنشیط النطف البشریة وقدرتها لمرضى إسراء محسن عبد الهادي

المصابین بوهن النطف
2002ماجستیر

16

.
تأثیر ارتفاع تركیز هرمون الحلیب على نمو البویضات وتركیز حنان لؤي صدیق العمري

االسترادایول في الدورات المحفزة
2002ماجستیر



طــاریـــح الماجستیـــرأ

ألسنــهالدرجــةالعنــــــــــــوانالمـــولفت

الملك علي محمد عبد 16
البیضاني

تأثیر حقن هرمون االوكسي توسین في حث االباضة عند 
اإلناث الجرذان غیر البالغة

2004ماجستیر

الكیمیاء الخلویة للمواد المخاطیة في الغشاء المخاطي أسعد عبد الحسین محمد.17
للرغامي

2006ماجستیر

الرخوة التي أحدثت باستخدام تقیم شفاء جروح األنسجةمحمد محمود جواد العزاوي.18
لیزر الدایود والمشرط المعدني على جلد األرنب

2007ماجستیر

تأثیر بعض اإلضافات إلى محلون ترس إلدامة النطف رشا نوري عبد ألشمري.19
البشریة إثناء الخزن بالتبرید

2007ماجستیر

للسیمة في اختبار عیوشیة النطف البشریة كفحصلیلى عبد الرازق خمیس.20
مختبرات التقنیات المساعدة على اإلنجاب

2007ماجستیر

تأثیر تناول عرق السوس على معدالت الحمل وٕانتاج نسرین خزعل فلیح.21
الوالدة في إناث الفئران

2007ماجستیر

تقییم فحص انتفاخ غشاء البالزمي تحت الضغط االزموري باسم خمیس كوتي.22
الواطئ

2007ماجستیر

2007ماجستیرتأثیر المستخلص المائي لنبات الكطبلقمان جمعة توفیق.23



تأثیر معالجة الخارصین وفیتامین د على الجهد التاكسدي ضحى سالم نعمه.24
في بعض ذكور العقم العراقیین

2008ماجستیر

تأثیر مستخلص عرق السوس على اإلخصاب الخارجي عالء شعالن السعدي.25
الفئرانفي 

2008ماجستیر

تقییم التغیر في الهرمونات التناسلیة واختبار تحدي مفیدة علي جواد.26
سیترات الكلومیفین في تقدیر نتائج التمنیة داخل الرحم 

للنساء العقیمات

2008ماجستیر

2008ماجستیرالتغیرات النمائیة والدینامیة للمخیخ في جنین الدجاجابتسام راضي ثامر.27

دراسة تشكیلیة قیاسیة لنماء الكبیبة الكلویة في الجرذ في عایدة حمید ألعبیدي.28
الفترة المحطة بالوالدة

2008ماجستیر

اسأمه إسماعیل مجبل .29
الزبیدي

دراسة مقارنة عن تأثیر المعاملة بسترات السلدینافیل 
(sidenafil citrate)

2008ماجستیر

مستخلص عرق السوس على تنشیط النطف في تأثیر زینة مزهر حسین30
بعد تلقیحها عبر غشاء البریتون يالزجاج والتطور الجنین

في الفئران

2008ماجستیر



ا طاریح الماجستیر

السنةالدرجةالعنــــــــــــــوانالمؤلفت

31.

.

التشوه الجنیني المرتبط بالتلوث البیئي بعنصر رشا فؤاد جبر
الرصاص في بعض مناطق بغداد

2010الماجستیر

التغیرات النمائیة الجینیة في مناسل ذكور الفئران ابتسام جا سم سوداني.32
المرافقة الستھالك الرصاص

2009الما جستیر

عالقة حجم FSHوھرمون االسترادیولامنة عامر33
المبیض بالھرمون المحفزللحویصالت

العقیماتفي النساء 

2007ماجسستیر

تاثیر عقارسترات السلدینافیلعلى بعض المعاییر سالي عدنان34
التكاثریة

وناتج الحمل في الفئران كنموذج للتطبیق على 
االنسان

2010ماجستیر

تاثیر تحفیز االباضة الفائقة في االعمار المتقدمة عصام محمد35
على بعض سمات ناتج الحمل

2011ماجستیر

تقییم الصبغین لنطف االنسان وعالقته بمتغییرات علي ابراھیم رحیم36
النطف والتقنیات المساعدة على االنجاب

2010ماجستیر



تاثیر الوسط الدافق لقناة البیض على نضج ایالف حسن37
البویضات والتطور الجنیني في الزجاج باستخدام 

التقنیات المساعدة على االنجاب

2010ماجستیر

عبد الفتاح كاظم38

تاثیر البنتوكسیفلین ،االیلكارنیتن 
واستحداث الباضة على نوعیة البویضة 

والتطور الجنیني باستخدام التقنیات 
المساعدة

2011ماجستیر



اطاریح الماجستیر

بان ثابت- 39

تشوھات المناسل الذكریة الجنة الفئران الناتج عن استخدام 

الھرمونات الستیرویدیة في المراحل المبكرة

للحمل

2011الماجستیر

خالد عبد 40
الكاظم

ثامر

تاثیر استثصال االسھر على التغییرات النسیجیة وتغییرات ال د.ن.أ 

2011الماجستیرفي خصى الفثران

رنا عبد - 41
الرسول

القابضة دراسة متناظرة للنمط الكیمیاحیاتي للبروتینات 
والكوالجینیة والتنسج خالل النمو الجنیني لبعض العضالت الھیكلیة

2011الماجستیر

ا

تقییم تشظیة الدنا في نسیج الخصیة بعد دورة الحفظ القري/االذابة حكیم جواد42
باستخدام اختبار المذنب

2011الماجستیر

الكطب على بعض معاییر تاثیر المستخلص المائي الخام لنبات نور نوري43
الخصوبة في الفئران البیض

2010الماجستیر

ضحى اكرم 44
ابراھیم

2012الماجستیرتاثیر البنسلین على المبیض وبطانة الرحم في الفئران



زینب فائق 45
رزي

تاثیر بعض المستضدات السرطانیة (المستضد 
125البروستاتي النوعي ،المستضد السرطاني 

)لدى بعض النساء العراقیات3- 15السرطاني والمستضد 

2012ماجستر

رغد 46
حسین 
احمد

تاثیر التزجیج على شكلیاء وحیویة البویضات 
باستخدام موانع التجمید

2012ماجستیر

طیف كریم 47
خلف

اثر الھرمونات القشرائیة على التكوین الجنیني 
للسن الرحوي االول عند الجرذ

2012ماجستیر

مھند48
ساجت

تاثیر التنشیط بالنبوكسیفلین وعرق السوس على 
تجمید النطف البربخیة

2012ماجستیر

سارة رعد 49
محمد

دور ھرمون اللبنینفي مرضى التھاب المفاصل 
الرئوي في النساء العراقیات

2012ماجستیر

مصطفى 50
جواد جلیل

تقییم االنظمة المختلفة لحفظ الخصیة بالتجمید 
دي اوكسي كوانوسین -2ھیدوكسید –8باستخدام

كمؤشر لضرر الدنا

2012ماجستیر

زیدون 51
حسن 
جبار

عالقة االجسام المضادة للنطف مع تركیب الحمض 
النووي منقوص االوكسجین ومعاییر النطف

2012ماجستیر

رؤى مكرم 52
حامد

دور المستخلص المائي والكحولي لبذور الجزر في خصوبة ذكور 
البیضالفئران 

2012ماجستیر



علي عبد 53
الجبار ابراھیم

تاثیر التیتروكلیسیرین في االخصاب الخارجي

والتطور المبكر لالجنة في االغنام

2012ماجستیر

مظفر عبد 54
الحسین

اامضاف الى الوسط الزرعي على Q10تاثیر االنظیم المساعد 
نتائج االخصاب الخارجي والتكوین الجنیني المبكر في الفئران 

كنموذج لالنسان

2013ماجستیر

سوسن 55
صاحب حمزة

التطور الجنیني في الزجاج بعد التلقیح بنطف بربخیة لفئران 
مقوعة االسھر باستخدام مستخلص جذور عرق السوس

2013ماجستیر

فوزي رویدة 56
خلیل

تاثیر االدویة المضادة للصرع (فنیتوین والموترجین )في نموذج 
للنمو الجنیني للثدییات

2013ماجستیر

ضمیاء عبد 57
نجم

نیعانون ممن المضادات الحیاتیة المعطاة لمرضى العقم الذینبعضتاثیر 

ازدیاد كریات الدم البیض في المني على تكرار الخالیا المولدة للنطف

الدائریة وتركیب الحامض النووي

2013ماجستیر

تاثیر طرق حفظ النطف بالتجمید وعالقتھا باستماتة مقتدرات النطف شعوب یاسین58
البشریة وتركیب
صبغیات النطف

2013ماجستیر

دراسة شكلیاء قیاسیة لتاثیرات النیكوتین على الرئة في اجنة وموالید مھا فوزي59
الجرذ

2013ماجستیر

Mice Embryonic Developmentنور ھاني60
From Cryopreserved Epididymal Sperm Activated

by Pentoxifyllineand
L-carnitine: Experimental Model for Mammals

2013ماجستیر

ومیض رعد 61
عبد الملك

تحدید التسلسل الزمني لظھور مؤشراتمستقبالت االستروجین في خصیة 
اجنة الفئران

2013ماجستیر



علي حسن 62
شجر

المضاف للوسط الزرعي على معاییر النطف Q10تاثیر مساعد االنظیم 
البشریة وتركیب الصبغین خالل تنشیط النطف خارج الجسم

2013ماجستیر

علي ابراھیم 63
تقییم الصبغین لنطف االنسان وعالقتھ بمتغیرات النطف والتقنیات رحیم

على االنجابالمساعدة

2013ماجستیر

نبا عفیف 64
النواب

تاثیر المستخلص المائي للحنظل على نسب االخصاب والتطور الجینني 
المبكر الجنة

الفئران باستخدام التقنیات الماعدة على االنجاب

2012ماجستیر

محمد نوري 65
محمد

تاثیر مستخلص عرق السوس على تنشیط النطف البشریة في الزجاج 
لمرضى العقم

2010ماجستیر

ھناء احمد 66
Effect of exposure to different dosesفارس

of progesterone during pregnancy
on the reproductive system of the
female mouse. Morphological and

hormonal assay.

2014ماجستیر

بعد االعطاء الفموي للسبیرماكس نوعیة البویضة والتكوین الجنیني ھبة صاحب67
الناث الفئران مودیل تجریبي للبائن

20142014ماجستیر



أطــاریـــح الدبلــوم

ألسنــهالدرجــةالعنــــــــــــــــــوانالمــولفت

تأثیر دواء البریدبیزلون والمضادات الحیاتیة على اختیار هیوا خضر سعید.1
وظائف الحیامن وتكتلها

1999عاليدبلوم

العوامل المؤدیة إلى العقم عند الرجال في عینه من الذكور أیسر حمد عبد الرزاق العاني.2
العراقیین

2000دبلوم عالي

األهمیة التشخیصیة والعالجیة السریریة لفحص القدرة زبیدة عبد القادر الكورجیة.3
االختراقیة للنطف البشریة

2003دبلوم عالي

تأثیر قصور الدرقیة المستحث تجریبیًا على خصوبة الفئران احمد سعود العیساوينافع.4
البالغة

2003دبلوم عالي

تأثیر مستخلص عرق السوس على تنشیط النطف البشریة معمر نوري محمد.5
في الزجاج لمرضى العقم

2003دبلوم عالي

تنشیط النطف البشریة تأثیر هرمون االوكسي توسین على محمد احمد العبایجي.6
خارج الجسم

2003دبلوم عالي

أهمیة فحص حیویة غشاء البالزما تحت الضغط التنافذي إیمان عبد الكریم العزاوي.7
الواطئ في عملیة زرع النطف داخل الرحم

2003دبلوم عالي

تأثیر مستخلص عرق السوس على الهرمونات التكاثریة لقمان جمعه زنكنه.8
السائل عند مرضى العقمونوعیة 

2003دبلوم عالي

2003دبلوم عاليالعالجات المستخدمة إلسناد الجسم األصفر وانغراس رابحة حسن السعدي.9



األجنة ألبعد برنامج التلقیح ألمجهري اإلجباري

نمو البویضات سمك بطانة الرحم ومعدل الحمل بعد عالج منال طه متعب.10
ارتفاع هرمون الحلیب

2003دبلوم عالي

تأثیر نشاط النطف البشریة على القدرة االخصابیة للبیوض رحیم داوود محسن.11
وتكوین األجنة في عملیات أطفال األنابیب

2003دبلوم عالي

األهمیة السریریة والعالجیة للفحوصات النسیجیة لخزعة عبد العالي حسین ألبدري.12
التناسلیة تمهید لعملیة الخصیة بالترابط مع الهرمونات 

أطفال األنابیب وزرع األجنة

2003دبلوم عالي

تأثیر العمر على اإلخصاب تكون األجنة في عملیات علي عبد الحسین شنان.13
التلقیح ألمجهري اإلجباري باستخدام النطف المستخلصة 

جراحیًا في الخصیة

2004عاليدبلوم

اإلخصاب الخارجي االختباري واإلخصاب ألمجهري نتائج بلسم عبد الحمید.د.14
لمجموعة من الرجال ضعیفي حركة الحیامن

2004دبلوم عالي

2004دبلوم عاليتأثیر زواج األقارب على الخصوبة في العراقشذى صادق المرایاتي.15

مقارنة بین طریقتین لتحدید الخالیا البیض في مني الرجال هدیل إسماعیل الخطیب.16
العقیمین

2004دبلوم عالي

2004دبلوم عاليالفحوصات الحیویة في تشخیص العقم الذكريابتسام فاضل زیدان.17



أطــاریـــح الدبلــوم

ألسنــهالدرجــةالعنــــــــــــوانالمولــفت

التغیرات المرافقة للعمر في المبایض وسمك بطانة أدیبة إسماعیل علي.18
الرحم

2004دبلوم عالي

عالیة محمد علي .د.19
الموسوي

العوامل الفسلجیة االجتماعیة المؤثرة على سن 
الیأس في عینة النساء العراقیات

2004دبلوم عالي

2004دبلوم عاليتصنیف عقم الرجال حسب متغیرات السائل المنويسهیر صادق االلوسي.د.20

التهابات السائل المنوي وتكتل النطف تأثیر عالج عبیر علي ألعبیدي.د.21
على وظائف الحیامن في مرضى العقم

2004دبلوم عالي

تأثیر مستخلص عرق السوس على االباظة أمل عبد شاكر العاني.د.22
والهرمونات التكاثریة في حاالت انحباس الطمث

2004دبلوم عالي

2005دبلوم عاليالجهاز التكاثري الذكريتأثیر الزنجبیل على لیلى عبد الحمید احمد.د.23

بنسالمین في تنشیط النطف . ل . د . تأثیر مادة إلهدیل غازي رفعت.د.24
البشریة في الزجاج

2005دبلوم عالي

تأثیر الستیرویدات النباتیة الذكریة على نوعیة احمد محمد صالح.25
النطف ومستویات الهرمونات وبعض المعاییر الكیمو 

حیاتیة في مصل الدم لنباتي األجسام في العراق

2005عاليدبلوم

ترتنتال على تنشیط النطف (تأثیر النبتوكسلفین رحیمة صالح عبد المیدعي.26
البشریة في زجاج للمرضى المصابین بوهن النطف 

2005دبلوم عالي



المسبب للعقم

وكلورید الخارصین على تأثیر كلورید الكالسیوم نادیة خلیل الراوي.27
وظائف الحیامن في المرضى الذین یعانون من 

ضعف الحركة دراسة في الزجاج

2005دبلوم عالي

تأثیر تناول عرق السوس في الهرمونات التكاثریة هند سعران العاني.28
بعض الجوانب البایوكیمیاویة للسائل المنوي في 

مرضى العقم

2005دبلوم عالي

تأثیر فیتامین ج على السائل المنوي عند الرجال جاسم الجنابيإبراهیم .29
الذین یعانون من اختالل مفردات السائل المنوي 

ومعالجة عقم الرجال

2005دبلوم عالي

2005دبلوم عاليتأثیر تناول عقار الناموكسفین على عقم الرجالمها هادي حمادي.30

الكیمیاویة الحیویة لمصل الدم وعالقته التغیرات هدیل عبد اإلله إبراهیم.31
بالصحة وفترة العقم في الرجال العقیمین

2005دبلوم عالي

2005دبلوم عاليدراسة مسببات العقم عند النساء في العراقنهال نوئیل جبري.32

في ) الرصاص(تأثیر العمل في معامل البطاریات أماني فرید نعوم أشوري.33
الرجالالعراق على عقم 

2005عاليدبلوم

تأثیر تناول فیتامین هـ على مفردات السائل المنوي علي عبد القادر محمد.34
لدى مرضى العقم الذكري

2005دبلوم عالي



أطــاریـــح الدبلــوم

ألسنهالدرجــةالعنــــــــــــــــوانالمــولفت

في أیام مختلفة ما قبل تقییم فحص ما بعد الجماع أدیبة حسین عباس.35
االباضة من الدورة إلجراء عملیات التلقیح 

االصطناعي

2005دبلوم عالي

میسون عبد الجلیل .د.36
ألكعبي

التغیرات المرافقة لتحضیر االباضة عند النساء 
العقیمات

2005دبلوم عالي

دراسة تأثیر مزیج مسحوق بعض النباتات في أمال غازي مطر.37
الفئران البالغةتكاثر ذكور

2005دبلوم عالي

دراسة مقارنة للمرضى المصابین بالنطفة ئاسو سلیمان قهرمان بابان.38
االنسدادیة توقف نضح خالیا النطفیة مجموعة 

متالزمة خالیا سرتولي الوحیدة

2006دبلوم عالي

تأثیر الكلومید على خواص مخاط عنق الرحم إسراء عبد اهللا راشد.39
العقیماتللنساء

2006دبلوم عالي

شیماء كامل مهدي .40
المشهداني

تأثیر التغیرات الفصلیة على تناسل اإلنسان في 
العراق

2006دبلوم عالي

مقارنة بین عملیتي التلقیح داخل الرحم وعبر عنق سحر علي صبري.41
الرحم باستخدام البنتوكسفیلین عند تنشیط النطف 

البشریة في الزجاج

2006عاليدبلوم



تأثیر مستخلص عرق السوس على تحفیز االباضة إشراق كاظم عباس المعلى.42
في إناث الفئران غیر البالغة

2006دبلوم عالي

تحدید فترة االباضة بإجراء مسحات من المهبل فرح جالل محمود الدباغ.43
وبطانة عنق الرحم

2006دبلوم عالي

نتائج التنمیة داخل الرحم بعد تنشیط النطف في ندى فلیح حسن العبودي.44
الزجاج للرجال الذین یعانون من مختلف درجات 

دوالي الخصیة

2007دبلوم عالي

مع ندراسة مقارنة بین الكلومید والمد فورمیبشرى رشید العزاوي.45
نكلومید المد فورمی

2007دبلوم عالي

fدراسة تنشیط النطف باستخدام الوسط الزراعي محمد حسن شعبان.46 –

12Hamsومادة األلبومین لمرضى العقم
2007دبلوم عالي

تأثیر المستخلص المائي لنباتي ألجت والمرمریة فلایر خزعل هاشم.47
في عوامل في إناث الفئران البالغة

2007دبلوم عالي

األسباب المؤدیة إلى الالنطفیة في الرجال تحدید زهره عبد الحسین الدغیري.48
العقیمین في العراق

2008دبلوم عالي

2008دبلوم عاليتحدید عمر البلوغ في إناث عراقیاتعلیاء سامي أدیب.49

تقیم خزعة الخصیة وحصیلة زرعها في وسط خارج شعیب إبراهیم علي الحیالي.50
الالانسداديالجسم الحي لمرضى العقم الالنطفي 

2008دبلوم عالي



أطــاریـــح الدبلــوم

السنة الدرجة التفاصــــــــــــیـل المؤلــــــــــــــــف ت

2009 الدبلوم تقییم التغییرات الھرمونیة ومتغیرات السائل المنوي ونتائج 
تنشیط النطف خارج الجسم للذكور العقیمین المصابین بداء 

االولالسكر من النوع 

تما ضر مداح حسن 
االلوسي

.51

2010 الدبلوم التقنیات المساعدة على االنجاب:تأثیر الرصاص والكادمیوم 
ومعادن اخرى غلى العقم الذكري

سجى فاروق فیصل .52

2010 الدبلوم التقنیات المساعدةعلى االنجاب :تنشیط النطف في الزجاج 
البروجستیرون للمرضى المصابین بوھن النطف باستخدام مادة
والبنتوكسیفلین وعرق السوس

ختام مالك عبد الحمید .53

2010 الدبلوم انحباس الطمث :التصنیف واالسباب وعالقتھ بمختلف المعاییر 
الوظیفیة والسریریة والبیئیة واالجتماعیة

احالم صادق حسن .		54

2010 الدبلوم للرجال المصابین تأثیر نبات الكطب في تنشیط النطف في الزجاج 
بوھن النطف

فاتن عبد الحمیدالسعید .55

2010 الدبلوم مقارنة استحداث االباضة وقیاس الھرمونات بین التاموكسفین 
الكلومفین ستریت والدكسامیثازون في النساء العقیمات .،

ایمان حسن فلیح .56



2009 الدبلوم بالدورة الحیضیة تقییم متالزمة تكیس المبیض المتعدد وعالقتھ 
والوظائف التناسلیة بعد العالج ببرامج متنوعة الفراط االباضة

نغم طارق شكري 57

2011 دبلوم
تقییم تاثیر المتخلص المائي لنبات الكطب

على بعض معاییر الخصوبة في اناث الفئران

عواطف عبد الرسول 60

2010 دبلوم وزیت بذور Eتاثیر استخدام مضادات االكسدة (زنك ،فیتامین 
الكتان ) على عملیة

التكاثر في ذكور الفئران البالغةالمعاملة بجرع صغیرة 
منالرصاص

میسون  عبد الجاسم 58

2010 دبلوم تاثیر خزن المني بالتبرید على نتائج التمنیة داخل الرحم ابتسام محمد خضیر 59



60
الرسولعواطف عبد

تقییم تاثیر المتخلص المائي لنبات الكطب

على بعض معاییر الخصوبة في اناث الفئران

2011دبلوم

61

تاثیر اضافة االوكسي توسین الى وسط تنشیط النطف البشریةھند سعدون لطیف
في عملیات التلقیح االصطناعي

2011دبلوم

62

سوسن محمد حمد 
هللا

في اداء المبایض عند Eوفیتامین Cفیتامیندور مضادات االكسدة 
مرضى متالزمة تكیس المبیض المتعدد

2011دبلوم

63

تقنیة دارجة في تحضیر النطف البشریة باستعمال محلول في سحر محسن محمد
ALLGRADالتقنیات المساعدة على االنجاب

2011الدبلوم العالي
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لنطف الرجال العقیمیین .

2013دبلوم
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