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 العلوم الزراعية

 الفائز األول

 الدكتور احسان عبد الهادي كاظم

 أطروحتهعن 

 استحداث أصناف او تراكيب وراثية من الرز

IN VITRO MUTATION INDUCTION OF LOCAL RICE VARIETIES 

MRQ74 AND MR269 AND GENETIC VARIATION ASSESSMENT BY 

ISSR MOLECULAR MARKERS       

 الحاصل عليها من:

FACULTY SCIENCE AND TECHNOLOGY   

UNIVERSITY KEBANGSAAN  - MALAYSIA  - BANGI 

بـ:تميزت االطروحة   

ئية استحداث أصناف او تراكيب وراثية من الرز يمكن ان تكون احتياجاتها الما -1

 قليلة او تصلح للزراعة الجافة.

يعتبر البحث مؤسسا ألساليب جديدة ومتطورة في زراعة المحاصيل حسب  -2

 كميات المياه المحدودة.

استخدام تقنية التطفير التجريبي والتي بواسطتها نستطيع احداث تغيرات  -3

 وراثية كبير في المحاصيل
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 العلوم الزراعية

 الفائز الثاني

 الب عبدالدكتور جوادين ط

 عن اطروحته:

 مقاومة النبات لالمراض الفطرية في العراق والحد منها

Induced systemic resistance in Brassica napus AACC and 

Raphanus alboglabra RRCC using biological elicitors 

against fungi virulence factors 

 الحاصل عليها من:

 الشعبية جامعة خواجونغ / جمهورية الصين

 تميزت االطروحة بـ:

 يبتكر أسلوب جديد من أساليب وقاية النبات -1

 تناول البحث طريقة تحفيز لمقاومة فطريات شائعة في العراق -2

استخدم البحث األسلوب العلمي الحديث في مقاومة النبات لألمراض  -3

 والحد منها
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 العلوم الزراعية

 الفائز الثالث

 الدكتور محمد محمود زيدان

 طروحته:عن ا

كالس  باستخدام مستخلص الحنظل وأشعة كاما فيالوراثية التغايرات  استحداث

 أصناف من الحنطة لتحمل الجفاف والمموحة خارج الجسم الحي

 الحاصل عليها من:

 كلية الزراعة  -جامعة بغداد 

 تميزت االطروحة بـ:

استهدفت الدراسة الى إيجاد أصناف جديدة من الحنطة تكون مقاومة  -1

 لظروف البيئية الصعبة كارتفاع الملوحة وقلة المياه.ل

جواء المناخية في العراق حيث من ميز البحث بكونه واقعي ومرتبط باالت -2

اض مناسيب نهري دجلة والفرات الممكن تجاوز ظاهرة انحسار االمطار وانخف

 والتي بسببها ارتفعت الملوحة األرض الزراعية.
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 الفائزون في 
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 بحوث في التنمية

 الفائز األول

 الدكتورة مروة عبد الكريم محمود

 عن اطروحتها:

 العالقة ما بين السلوك واألخالق والفساد في

 مؤسسات العراق التعليمية من المنظور الديني

RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE, 

ETHICS AND CORRUPTION IN IRAQI EDUCATION INSTITUTIONS 

IN PERSPECTIVE OF RELIGION 

 الحاصلة عليها من:

 الصين – جامعة هاربين التكنولوجية

 تميزت االطروحة بـ:

تضمن البحث دراسة في العالقة ما بين السلوك واألخالق تجاه الفساد في 

ظاهرة  العراق باالعتماد على انموذج مؤسسة التعليم والدين في معالجة

الفساد وتمكن الباحث من قياس العالقة احصائيا بين السلوك الشخصي 

 والدين اتجاه افة الفساد.
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 بحوث في التنمية

 الفائز الثاني

 الدكتور صباح نوري عباس

 عن اطروحته:

 تقيم الجذب االستثماري في البالد العربية

Assessment of Investment Attractiveness in Arab Countries 

Ocena Atrakcyjności Inwestycyjnej Krajów Arabskich 

 الحاصل عليها من:

 بولندا -جامعة شججين

 تميزت االطروحة بـ:

تناولت االطروحة موضوعا حيويا رياديا هو جذب االستثمارات في منطقة الخليج 

 الندالعربي ومنها العراقي من خالل مقارنة فاعلية االستثمار للدول العربية مع بو

 ياسيةس -اجتماعية –( من خالل ثالث محددات: اقتصادية 2010-2005للمدة )
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 بحوث في التنمية

 الفائز الثالث

 حنان عطا شمالويالدكتورة 

 عن اطروحتها:

 واقع التمكين االقتصادي للمرأة في الدول العربية: دراسة تطبيقية على األردن

 الحاصلة عليها من:

 كة األردنية الهاشميةالممل – الجامعة األردنية

 تميزت االطروحة بـ:

 ثرهة وأأتبنت الدراسة أربعة نماذج قياسية لتقدير مؤشرات التمكين االقتصادي للمر

ميا هذا التمكين التراكمي على مشاركة المرأة في القوة العاملة مما اعطى عمقا عل

 تكميليا ذو اثر تساقطي على كافة مؤشرات تمكين المرأة في الدول العربية.
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 العلوم الطبية

 الفائز األول

 الدكتورة امل يوسف الياسري

 اطروحتها: عن

 نيةتصنيع وتقييم الجزئيات النانوية للذهب المشع في عالج وتشخيص األورام السرطا

SYNTHESIS AND EVALUATION OF RADIOACTIVE GOLD 

NANOPARTICLES FOR CANCER TREATMENT AND IMAGING 

 الحاصلة عليها من:

University of Missouri –Columbia 

 تميزت االطروحة بـ:

استخدمت تقنيات طبية ، املة وتطبيقية تتعلق بمشكلة طبية شائعةدراسة ش -1

 عالية الكفاءة وبمستوى عال ومتطور

سة للدرا، تفتح الدراسة بابا وافاقا جديدة ذات تأثير طبي مباشر مع المجتمع -2

 استنتاجات تطبيقية في عالج هذا الورم

 شارهتأدت الى استكشاف طرق جديدة في كبح نمو الورم وان -3
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 لوم الطبيةالع

 الفائز الثاني

 الدكتورة اسراء عبد العالي سلمان

 عن اطروحتها:

لك وكذ التحريات حول معالجة اورام الرئة بواسطة الخاليا المناعية المصاحبة لالورام

 خفض الدهون في الدم

An investigation of tumour-associated macrophages and statin 

therapy in human pulmonary adenocarcinoma 

 الحاصلة عليها من جامعة:

 ليستر / بريطانيا

 تميزت االطروحة بـ:

االطروحة ابتكرت طريقة في مجال التشخيص السرطاني الرقمي لتعيين  -1

ات وتصنيف الخاليا المناعية في األورام الخبيثة وقد تم ذلك باستخدام تقني

 عالية الكفاءة.

 لرئة في مراحله المبكرةاكتشاف طريقة جديدة لكبح نمو سرطان ا -2

ي تتيح هذه االطروحة افاقا بحثية وتطبيقية واسعة وذات تأثير طبي مباشر ف -3

 مجال التشخيص والعالج السرطاني.
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 العلوم الطبية

 الفائز الثاني

 الدكتورة يسرى صبري عبد الصاحب

 عن اطروحتها:

وستات باورام البر والمرتبطة GSTدور بعض العناصر النزرة والتباين الوراثي لمورثات 

 في جنوب العراق

The role of some trace elements and genetic Polymorphism of  

GSTs related with prostate tumors in the south of Iraq الحاصلة عليها

 من جامعة:

 العراق –ة المستنصرية الجامع -كلية العلوم 

 تميزت االطروحة بـ:

 مهما يفتقد الدراسة البحثية في العراقتناولت االطروحة موضوعا  -1

 عد المرضى جيد ومناسب للدراسة ومن مناطق مختلفة وبفئة عمرية متباينة -2

 النتائج ذات قيمة علمية هامة ونافعة لالستدالل عليها في البحوث األخرى -3
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 العلوم الطبية

 الفائز الثالث

 الدكتورة زهراء سالم الكرعاوي

 عن اطروحتها:

 ذاتي التركيب في التطبيقاتايوفيزيائية والبايوكيماوية للبتايد التراكيب الب

 النانوتكنولوجي

Biophysical-biochemical structural basis of self-assembly 

peptides, for nanobiotechnological applications 

 الحاصلة عليها من جامعة:

 البريطانيةجامعه سسكس 

 تميزت االطروحة بـ:

في تصنيع اسالك ثانوية  Amyloid peptideحث وهو استخدام موضوع الب -1

ن البحوث في هذا المجال بعد خط بحثي حديث يفتح االفاق لمزيد م

ولتطبيقات مهمة وعديدة في مجال استخدام النانو تكنلوجي في الجانب 

 الطبي ونقل االدوية.

االطروحة تتضمن ثالث بحوث علمية منشورة في مجالت عالمية مرموقة  -2

 11.994،  7.367،   4.9وتحمل عامل تأثير  ISIوضمن تصنيف 
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 العلوم الطبية

 الفائز الثالث

 الدكتور ذو الفقار إبراهيم رحيم

 :عن اطروحته

 العالج الجراحي االنتكاسي او العكسي لحصى الكلى بواسطة التفتيت بالليزر

RETROGRADE INTRAENAL SURGERY FOR MANAGEMENT OF 

RENAL STONE USING LASER LITHOTRIPSY PROS AND CONS 

 الحاصل عليها من جامعة:

 المجلس العراقي لالختصاصات الطبية

 تميز البحث بـ:

 تعالج مشكلة صحية كبيرة ومستمرة في مجتمعنا بشكل كبير -1

 طريقة عالج حديثة ومتطورة جدا.تطرح  -2


