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 أ.د. رزاق شعالن عكل  1

 

1.  Survey and revision of leaf miners 

to some plants from different 

localities of Iraq . 

موافقة السيد رئيس الجامعة حصلت     

على التمديد لمدة  30/3/2021بتاريخ 

اشهر  بموجب كتاب الشؤون العلمية  6

بتأريخ  1661ذي العدد ش ع / 

5/4/2021 

2 . 

Survey of  some southern Iraqi 

marshes insects 

 

حصلت موافقة السيد رئيس الجامعة     

على التمديد لمدة  30/3/2021بتاريخ 

اشهر  بموجب كتاب الشؤون العلمية  6

بتأريخ  1661ذي العدد ش ع / 

5/4/2021 

3 . 

Survey of insect  fauna of Al-Tar cave 

in Kerbala ,Iraq 
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Ecological 

society 

 قبول

 

تعديل العنوان بموجت كتاب قسم الشؤون  48 19

العلمية  بعنوان خطة بحثية / ذي العدد 

 1/10/2020بتاريخ  2937ش ع 



ا.م.د. هناء هاني  2
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Ecological 

society 

 قبول
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 1/10/2020بتاريخ  2937ش ع 

أ.م.د. افكار مسلم  3

 هادي

1- 

 The Falcons( Falconiformes : 

Falconidae) Voucher Collection in the 

Iraq Natural History Research center 

and Museum (INHM) 

Bull. Iraq 

nat. Hist. 

Mus. 

منشور 

2021 

تعديل عنوان بحوث ضمن خطة عام  16 3

كونه اليؤثر على مضمون او   2020

 محتوى البحث 

بموجب كتاب الشؤون العلمية ذي العدد: 

  4/7/2021تاريخ ب 2924ش ع/ 



2 

 Molecular identification and 

Phylogenetic -Tree Analysis of hard 

ticks from wild cat Felidae in Iraq.. 

حصلت موافقة السيد رئيس الجامعة    قبول 

على التمديد لمدة  30/3/2021بتاريخ 

اشهر  بموجب كتاب الشؤون العلمية  6

بتأريخ  1661ذي العدد ش ع / 

5/4/2021 

3 . 

Morphogical identification of some 

species cestodes (Hymenolepididae) 

in different  aquatic birds of Iraq. 

 

Indian 

journal 

ecology 

 قبول 

2021 

8 48  

أ.م.د. خنساء رشيد  4

 مجيد

1.  

Comparative anatomy for some 

species of  the genus  Lavandula L. 

(Lamiaceae)           

Indian 

journal 

ecology 

 قبول

2021 

18 48  

2.  

Morphological and chemical studies  

for the species Pulicaria undulata L. 

(Compositae) in Iraq                                                       

Indian 

journal 

ecology 

 قبول

2021 

18 48  



3.  

 

Morphological and anatomical study 

in some species of Orobanche  

                                                   

 

Journal of 

biotechnol

ogy 

research 

center  

 قبول 

2021 

تعديل عنوان بحوث ضمن خطة عام   

كونه اليؤثر على مضمون او   2020

 محتوى البحث 

بموجب كتاب الشؤون العلمية ذي العدد: 

 4/7/2021بتاريخ  2924ش ع/ 

م.د.زينب علوان  5

 مكاوي

1 . 

Revision of some species of the genus 

Cryptosporidium (Tyzzer,1907 ) ( 

Eucossidiorida, crptosporidiidae) in 

cattle in Iraq. 
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tical 

Sciences 

(GSCBPS) 
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2021 

1 14  

  2-  

Study of some morphometric 

features and feeding habits of 

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) and 

Coptodon zillii (Gervais, 1848) 

collected from Tigris River, Iraq. 

Technium 

BiochemM

ed: Journal 

of 

Multidiscipl

inary 

Research, 

Biology, 

Chemistry 

 منشور

2021 

 2020اضيف كخطة تكميلية لخطة  2 2

وحسب كتاب قسم الشؤون العلمية ذي 

بتاريخ   3448العدد ش ع  

15/11/2020 



and 

Medicine 
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 Revision of some trematodes 

(Plagiorchiida:Microphallidae) from 

different birds in Iraq. 
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15/11/2020 

. التشخيص الجزيئي للطور اليرقي للدودة 1  سعد هللاأ. ازهار احمد  6

المعزولة من سمكة   Contracaecum الخيطية

Planiliza abu  (Heckel, 1843 )الخشني 

)رتبة البياح: عائلة البياح( من بحيرة الرزازة, 

 كربالء, العراق 

Molecular identification of the 

parasitic nematode Contracaecum sp. 

in Planiliza abu ( Heckel, 1843) 

(Mugiliformes, Mugilidae) from 

Razzazah lake, Kerbala, Iraq 

 تغيير عنوان الى :

Molecular identification of the 

ACE Journal 

of Research 

Studies in 

Biosciences 

 منشور
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حصلت موافقة السيد رئيس الجامعة  1 3
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5/4/2021 

تغيير عنوان حسب كتاب الشؤون العلمية 

بتاريخ  4536ش ع / المرقم 

17/10/2021 



parasitic nematode 
Contracaecum sp. in Planiliza 
abu ( Heckel, 1843) 
(Mugiliformes, Mugilidae): 
Areview 
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  Accumulation of some heavy metals 

in Asian catfish Silurus triostegus  

Heckel, 1843 and its intestinal 

helminthic parasites from local 

markets in Baghdad-Iraq. 
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Revision of gizzard and intestinal 

helminthes of some birds in Iraq.   
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Cell Biology  
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2021 
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 م. د. زينب عبد عون 7

 

 

Morphological, anatomical and 

chemical study of an exotic plant of 

the genus Jetropha L. 

(Euphorbiaceae) in Iraq 

حصلت موافقة السيد رئيس الجامعة بتاريخ     
اشهر  بموجب  6على التمديد لمدة  30/3/2021

 1661كتاب الشؤون العلمية ذي العدد ش ع / 
 5/4/2021بتأريخ 

   

Comparative anatomical study for 

fruits of Benium L. spp. 

(Umbelliferae) in Iraq 

حصلت موافقة السيد رئيس الجامعة بتاريخ     
اشهر  بموجب  6على التمديد لمدة  30/3/2021

 1661كتاب الشؤون العلمية ذي العدد ش ع / 
 5/4/2021بتأريخ 
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 . 1 غزوانم. محمد عناد  8

Differences in some cranial bones 

between two Cyprinid fishes, 

Common carp Cyprinus carpio 

(Linnaeus, 1758) and Crucian carp 

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) 

collected from Tigris river, Iraq. 
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3 . 

Effect of some preserving solutions 

on some morphometric features of 

Planiliza abu (Heckel, 1843).) 
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Sciences 
Journal DASJ 
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منشور  مجلة االكاديمي . تعدد الخامات في الفن التجميعي .1 م. وعد عدنان حمود 9

2021 

100 /  

قبول  مجلة نسق . جماليات الفن البيئي , االساليب واالتجاهات .2

2021 

النشر من مركزنا ذي كتاب طلب تمديد  / /

 ...13/7/2021بتاريخ 3062العدد

من مجلة نسق  تم الحصول على القبول

ذي  22/8/2021بتاريخ  بكتاب المجلة 

 2479العدد 

3 . 

 

 والنماذج في المتاحف العالمية  التماثيل 

 )العنوان الجديد(

 

كتيب وقائع 

 مؤتمر

الدولي  2020

الخامس تحت 

) عنوان 

 -ستدامة الا

التنمية المتكاملة 

 )وآفاق المستقبل

منشور 

ضمن  

كتيب 

وقائع 

 مؤتمر

2020 

الدولي 

الخامس 

تحت 

) عنوان 

ستدامالا

 -ة 

التنمية 

المتكاملة 

وآفاق 

المستقبل

تمت موافقة السيد رئيس الجامعة بتاريخ  / /

بموجب كتاب الشؤون  5/4/2021

العلمية م/ تعديل عناوين الخطة البحثية  

 8/4/2021بتاريخ  1726المرقم 
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م.محمود حسين عبد  10
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منشور  مجلة االكاديمي

2021 

100 /  

. دور الفنان العراقي في تجسيد بيئة االهوار 3  
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Research in 
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 . 1 م.م. هند ضياء هادي 11

Revision of some species of the genus 

Cryptosporidium (Tyzzer,1907 ) ( 

Eucossidiorida, crptosporidiidae) in 

cattle in Iraq. 
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  THE FALCONS (FALCONIFORMES, 

FALCONIDAE) VOUCHER COLLECTION 

IN THE IRAQ NATURAL HISTORY 

RESEARCH CENTER AND MUSEUM 

(INHM) 

Bull. Iraq 

nat. Hist. 

Mus. 

منشور 

2021 

تعديل عنوان بحوث ضمن خطة عام  16 3

كونه اليؤثر على مضمون او   2020

 محتوى البحث 

بموجب كتاب الشؤون العلمية ذي العدد: 

 4/7/2021بتاريخ  2924ش ع/ 

3 . 

Molecular identification and 

Phylogenetic -Tree Analysis of hard 

ticks from wild cat Felidae in Iraq. 
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على التمديد لمدة  30/3/2021بتاريخ 
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Revision of gizzard and intestinal 

helminthes of some birds in Iraq.    
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Mus. 
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كتاب قسم اضافة خطة بحثية بموجب  16 3

الشؤون العلمية  ذي العدد ش ع / 

 ......16/11/2020بتاريخ  3476

تعديل عنوان بحوث ضمن خطة عام 

كونه اليؤثر على مضمون او   2020

 محتوى البحث 

بموجب كتاب الشؤون العلمية ذي العدد: 

 4/7/2021بتاريخ  2924ش ع/ 

 

  Revision of some trematodes 

(Plagiorchiida:Microphallidae) from 

different birds in Iraq. 
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