
 عنوان مشروع البحث امساء الطلبة التدريسي اسم

 عبد احلسني حبش عواد. د. أ

 تطور اجلهاز العصيب يف الطفيليات ابتهاج الزهراء عبد الكاظم

 تطور اجلهاز اهلضمي يف الطفيليات أمحد محزة عبد علي

 تطور اجلهاز األبرازي يف الطفيليات كيالن عبد القادرامحد 

 

 باسم هاشم عبد اهلل. د.أ

 دراسة حياتية و أمراضية دودة السمك الشريطية اسراء مسري مهدي مطرود

للديدان الشريطية من  أهمية بعض الصفات التصنيفية واحلياتية امل عودة عبود موسى

 Teaniaجنس 

 Hymenolepisصعوبة عالج االصابة بالدودة الشريطية القزمة  إستربق عون صربي يوسف

nana 

 

 صبيح هليل جايد. د.أ

 

 دراسة حول بعض الديدان احللقية وأهميتها االقتصادية عباس الرضا عبد أسراء

 احلشرات الناقلة لألمراض أمحد سلمان هاني إسراء

 اإلنسانمسوم الالسعات وتأثريها على  أمحد عبد القادر جبار

 

 منال حممد اكرب. د. أ

 تأثري ملوثات اهلواء على الكائنات احلية أمحد غالي عبد جحيل

 دراسة بعض ملوثات املياه وطرق املعاجلة أمساء عبد احلسني رحيم

 مؤشر بيئي دقيق لظروف البيئة املائية  Ostracodaالدرعيات  أديان فيصل يعقوب عزال

 

 امحد فائزة عبد الوهاب. د.أ

 Epigeneticsالوراثة الالجينية  أمساء غازي حممد خلف

 Fragile X syndrome متالزمة كروموسوم اكس اهلش أسيل هاشم عبد النيب فاحل

 يف اإلنسان Dermal ridgesاخلطوط اجللدية  أماني عبد اهلل حمسن

 

 امحد حمسن عذبي.  د.أ

 يف اجلانب الطيبالطحالب ودورها  أمنة فراس عبد األمري محيد 

 الطحالب ودورها يف أنتاج الوقود احليوي أمنة ناصر حاجم ماجد العيداني

 الطحالب ودورها يف اجلانب الغذائي يأميان صايف مزبان جمل

   

 غيداء جاسم عبد النيب. د.أ

 تطبيقات النانوتكنولوجي يف جمال علوم احلياة آمال جعفر مشمش عبود

 أمراض النبات ذات املنشأ اجلرثومي كريمآيات عباس جبار 

 بكترييا الكالميديا بتول جاسم حممد عبد اهلل

 



 مرتضى يوسف مهدي. د.أ

 

 االقتصادية بالنباتات أضرارها ومدى األرضية  القواقع تنوع بنني أمحد يوسف يعقوب 

 Chilopoda (centipeds)تنوع وحياتية عديدة االقدام  بنني عبد الكريم قاسم عبد

 تنوع وحياتية السرطانات البحرية بنني عقيل أبراهيم كشيش

 

 حسني خلف زاير. د.أ

 الزراعة بدون تربة تبارك سلمان جميد كاظم

 الفايروسات النباتية تقى علي صاحل حاجم

 اجلربلينات جاسم جنم عبود حممد

 

 ضياء خليف كريم. د.أ

 انواعها وتواجدها يف منطقة شط العربالزنابري  حسني علي حسن مبارك

 اخلنافس االرضية تواجدها وتوزيعها حسني مناف داود سلمان

 الرباغيث تواجدها وتوزيعها واهميتها حنان حممد شاكر حرب

 

 عماد يوسف عواد. د.أ

 دور الطحالب يف انتاج الوقود احليوي حنني علي عبد الباقي

 اخلضرالطحالب  حوراء نور محيد هالل

 الطحالب الذهبية دعاء جعفر امحد خضري

 

 علي عبد اللطيف عبد احلسن. د.أ

 زيت اليوكالبتوس كعالج لسرطان الثدي دعاء عبد األمري حسني

 السمية اخللوية لزيت اهليل على سرطانات اجلهاز  التكاثري البشري دعاء عبد اهلل نعمة جابر

 زيت الكافور يف عالج سرطانات اجلهاز اهلضمي استعمالامكانية  رسل عصام عزت حممد

 

 ملى حسني عبدالقادر. د.أ

 تقانة النانو وتطبيقاتها يف جمال علم النبات رغدة عدنان كريم

 العالقة بني جذور النباتات والبكترييا املثبتة للنايرتوجني رقية حسن حممد حسون

 التشرحييالثغور  انواعها وتركيبها  زكية قاسم جالي عزيز

 

 عقيل مجيل منصور. د.أ

 امراض االمساك زهراء اسعد رزاق جازع

 تغذية االمساك زهراء جاسم علي حسني

 بيئة األمساك زهراء عبد األمري حمسن

 

 شيماء جبار ريسان.د.أ

 االسباب املناعية للعقم عند الرجال والنساء زهراء عبد الرضا جميد

 اهليدروكاربونات على اجلهاز املناعيتأثري  زهراء علي حسني عيسى

 يف االستجابة املناعية والشيخوخة  Kتأثري فيتامني  زهراء علي غاوي خلف بين



 

 القادر ميثم ايوب عبد.د. أ

 اإلصابات البكتريية املرافقة ملرضى كورونا منشد حممد زهراء

 البكترييامعاجلة و إزالة التلوث النفطي باستخدام  زهراء نبيل سامي

 اإلصابات البكتريية يف املرضى الراقدين يف املستشفيات زينب ثائر علي

 

 علي عبود شريف. د.م .أ
 بكترييا القولون زينب مجيل سعد

 البكترييا العنقودية زينب علي عبد الرمحن

 

 فارس شاكر كاطع.دم .أ
 HCGهرمون  زينب فيصل مزهر سلطان

 Ghrelineهرمون  زينب جميد رحيم الزم

 

 عماد هادي حمسن.دم .أ

 تلوث اهلواء يف العراق زينب ناصر بدر عبد اهلل الرمضان

 ملوحة الرتبة وتأثريها على الزراعة سارة جاسم فاضل جاسم

 تأثري التلوث البيئي على التنوع البايولوجي هدى كاظم خري اهلل

 

 عباس عبد الكريم عباس. د.م .أ
 التجدد يف األنسجة واألعضاء جبار عباس سارة

 املوت اخللوي املربمج سارة رعد قاسم ناصر

 

 مفيد قاسم حممد. د.م .أ
 استخدام النظائر املستقرة يف دراسة بيئة الطيور سارة كريم عبد اهلل ساهي

 التغريات الفسيولوجية املصاحبة للحمل لدى النساء سارة جميد كاظم عرار

 

 يسرهبة ثاقب . د.م.أ

 

 العقم يف النساء اسبابه وانواعه سارة حممد كوكن

 السمنة اسبابها وتأثريها على الصحة سدير عبد سلمان حممد

 

تأثري الوسط الزرعي يف منو و تزهري وحاصل بعض النباتات  سلطان عبد اهلل حمسن مرتضى حسني فياض. د.م.أ

 االقتصادية

 تأثري ماء السقي يف منو و تزهري وحاصل بعض النباتات االقتصادية سعاد محيد عامر بريس

تأثري الظروف املناخية يف منو و تزهري وحاصل بعض النباتات  هدى عبيد فخري شلش

 االقتصادية

 



 ماجدة صباح عبد السيد. د. م.أ
 تقنيات معاجلة الصرف الصحي سلوى عبد الرضا هاشم

 البيئة املائية باملشتقات النفطية وطرق معاجلتهاتلوث  صفاء علي جبار جياد

 

 سرمد عواد موزان. د.م.أ

 األنزميات املضادة لألكسدة يف طفيلي الزحار االمبييب ضحى ماهر حممد

يف تنظيم األنزميات املضادة لألكسدة  Thioredoxinدور نظام  ضحى حممد راضي

 يف طفيلي الزحار االمييب

 

 طالب نوري غزوان. د.م
 املعاجلة احليوية فوائدها واستخدامتها عبد اجلبار عائشة عبد الرمحن

 الوقود احليوي مميزاته وفوائده عبري أزهر عبد احلميد

 

 سعد حممد صاحل. د.م 

 تشوهات احلراشف يف االمساك عذراء صادق يعقوب عبد السيد 

 Resin Blocksحفظ العينات امليتة بواسطة كتل الوزن  عقيل جهاد صدام شجر 

 Morphological characteristics  of Carangidae otolith مريم علي حسني جرب
in Iraq water 

 

 عباس سعيد سلمى. د.م

 الذحبة الصدرية أسبابها وعالجها عالء يوسف حممد خليفة

 وعالقة التدخني يف استحداثهسرطان الرئة  علي عبد اخلالق عبد الصاحب

 

 امساء عبد الزهرة سبع. د.م 
 يف شفاء اجلروح  Dipteraاستخدام يرقات رتبة ثنائية االجنحة  عمار غين ثجيل جعفر

 مكافحة اآلفات باستخدام األعداء احليوية غدير حممود فاخر حممد

 

 عالء ناظم حامت. د.م
 دراسة عن حنل العسل غفران فاضل كريم

 دراسة عن النمل األبيض فاطمة امحد سلمان كاظم

 

 د منى خضري مرزوق.م

 احلساسية جتاه سم غشائية األجنحة مريم مسلم جواد حسن

 فاطمة خليل عبد اهلل
والسيطرة  Entomopathognic fungiالفطريات املمرضة 

 على جمتمع احلشرات

 

 فلة عبد الستار عبد. د.م

 

 الزهامير فاطمة سعيد عبد اجلبار

 البهاق فاطمة ماهر عبد اجلبار

 



 

 زينب خلف عبد اهلل. د.م

 عزل وتشخيص الفطريات من وسائد القطن والديباج فاطمة أجمد حسن

 تصنيف الفطريات الناقصة فاطمة حممد عبد اهلل

 الفطريات الكيسية تصنيفها واهميتها فاطمة مهدي حامت كاطع

 

 امل صاحل عبد الرضا. د.م
 الفطريات اجللدية كرار عويف منخي

 الفطريات الصائدة للنيماتود لقاء دعري لفته

 

 دور الطحالب يف البيئة ليلى قاسم هاشم محيدي أنفال نوري عباس. د.م

 األيض الثانوي يف الطحالب حممد علي عامر

 

 امل علي ياسني. د.م
 يف النباتات Viviparyظاهرة  حممد قاسم علي دخيل

 البلورات النباتية حممود رعد مهدي

 

 انعام مهدي غضبان. د.م

 خماطر التلوث اإلشعاعي على البيئة علك صدام عبدالكريم حممود

 تأثري امللوحة على التنوع األحيائي مرتضى عباس رشك بنور العمري

 

 منرية عبد اهلل إبراهيم.د.م
 على منو السمكة سيفية الذنب تأثري هرمون اهليدروكورتيزون مريم باسم حممد

 

 Alternariaفطر  مسلم عبد الشيخ فارس حبيب عباس فارس عباس.م

 تعايش الفطر مع جذور النباتات Mycorrhizaيزا املايكو مريم ناصف عبد اهلل امحد

  

 يف فشل عمليات  Collectin kidney(CL-K1)دور بروتني  منة اهلل منذر كاظم عبود علي حسني لؤي. م

 زرع  الكلى

 SARS-COV-2دور املناعة اخللوية يف مواجهة  نرجس ناصر شاكر ناصر

 

 امراض تنقلها املياه سببها البكترييا نور سجاد سامل طالب ليلى ناصر حرب. م

 داء الفيالقة نور عامر عبد احلسني رهيف

 

 يف استجابة اجلهاز املناعي A,C,Eالفيتاميناتدور  نور غامن شهيد علك هدى كاظم كريم.م.م



 

 فصائل الدم وعالقتها باإلصابة بفريوس كورونا اخلالق حممد  نورا عبد شادية صدام فهد.م.م

 

 األبتدائيات املتطفلة على  الروبيان هبة واثق شعبان محادي أنوار مالك جبار.م .م

 

 تأثري املناخ على التغريات املظهرية للنباتات الصحراوية هدى عبد احلافظ جربين جيجان حيدر سلمان. م.م        

 


