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البحوث المنشورة

 بحث  5تأثير حامض األسكوربك في حساسية بكتريا  Salmonella typhiتجاه المضادات الحيوية

 بحث  0دراسة في الكفاءة التثبيطيو لممطيرات والمعقمات المتداولة في السوق المحمية في محافظة نينوى تجاه
بعض البكتريا الممرضة

 بحث  3تأثير المستخمص القمويدي (الرافايول) لنبات الفجل  Raphanus sativus L.في مجموعة من البكتريا

المرضية

 بحث  4مدى انتشار جرثومة  Salmonella typhiفي مياة الشرب في مدينة الموصل ومقاومتيا لبعض
المضادات الحيوية

 بحث  5دراسة الفعالية التثبيطية لنبات وعسل السدر تجاه بعض البكتريا المرضية
 بحث  6الفعالية التثبيطية لمخل وخميطة مع العسل عمى بعض الجراثيم الممرضة

 بحث  7تقييم حساسية  Salmonella typhiلممضادات الحيوية المستخدمة لعالج حمى التايفوئيد في محافظة
نينوى

 بحث  8تحضير اوساط زرعية محمية لتنمية جرثومة Salmonella typhi

 بحث  9تقييم اختبار  Widal Testواختبار تعداد كريات الدم البيض في تشخيص جرثومة التايفوئيد
 Salmonella typhiفي محافظة نينوى

 بحث  52استخدام فحص  ELISAفي تشخيص جرثومة  Salmonella typhiوتقييم نتائج اختبار ويدال
Widal Test

The Rgg1518 transcriptional regulator is a necessary facet of 

sugar metabolism and virulence in Streptococcus pneumoniae 
 مقارنة االختبارات المختمفة لتشخيص جرثومة التايفوئيد في محافظة نينوى
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شكر بجهود العاملٌن فً كافة تشكٌالت الوزارة

3

رئٌس جامعة الموصل األستاذ

 29/ 7/ 2020العدد  8777 /07/9فً

تقدٌرا ألهمٌة الدور الذي أدته الهٌئة التدرٌسٌة من خالل
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