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 اسم المشرف

مكافحة مرض تعفن جذور الدودونيا المتسبب عن الفطر  أثير اياد فؤاد  -1
F.solani 

 حمود ذنون  يد. عل

الطماطة باستخدام الزراعة المائية في  نقل فايروس موزائيك  أشرف محمد علي    -2
 البيوت البالستيكية

 رغد نايف د.

أمنة محمود عبد   -3
 الجواد 

وكفائتها  C.septampunctataدراسة موسمية للمفترس  
 االفتراسيه ضد حشرات المن

 ادريس  جهينة د.

 وكفاءتها C.septampunctataدراسة موسمية للمفترس  براء ماهر عبد الرزاق -4
 ضد حشرات المن االفتراسية

 ادريس  جهينة. د

حسن عالء الدين  -6
 محمود

و فترات  المختلفة الحراريةالحيوي المختبري لتأثير الدرجات  مالتقيي
التجفيف في خفض التأثير القاتل لمبيد الحشرات اندوسلفان ضد 

 T.confusumحشرت خنفساء الطحين المتشابه 

مصطفى  لد. نبي
 طه 

 البيوت في المائية الزراعة باستخدام الطماطة موزائيك فايروس نقل هالل غديرجالل  -5
 البالستيكية

 د. رغد نايف

 د . مزاحم أيوب  التفضيل الغذائي لدودة شمع العسل دالل نبيل نجم -7
المكافحة االحيائية لمرض فشل العقد وتعفن الطرف الزهري في  رغد راكان قاسم 8

 القرع
بسام يحيى  د.

 ابراهيم 
 هدى حازم وافي  د. ومسببات امراض النبات الفطرية ومكافحته المائية الزراعةدور  رغد رعد محمود  9

تأثير نوع العائل الغذائي وطريقة المعاملة في سمية بعض  رؤى وليد قاسم 10
 األرضةالمضادات الحيوية و مانعات تغذية الحشرات لحشرت 

عماد قاسم  د.
 محمد

عزل وتشخيص الفطر المسبب لمرض تعفن جذور المينا  رياض احمد لياس 11
Lantana camara 

فراس كاظم  د.
 داؤود

عالء حميد  د. عزل وتشخيص مرض ذبول نبات شبو الليل وطرائق مكافحته زينب عادل عبد القادر 12
 محمد

ندى صبيح  د. تأثير المستخلصات النباتية في نسب موت بعض حشرات المخزنية زينه يوسف سليمان 13
 عثمان

 د. مزاحم ايوب التفضيل الغذائي لدودة شمع العسل ساره ياسين فتحي 14
 عبد الجبار خليل  د.التأثير القاتل والطارد لمساحيق نبات الحلبة في حشرات خنفساء  سرمد جاسم يحيى  15



 2020-2019الطالب قسم وقاية النبات عنوان بحث 
 اللوبيا الجنوبية

محمد فريح  د. ا لسدر البيضاءة لحشرات ذباب الكيميائية المكافحة سرور محمد عبيد 16
 عيدان

ندى صبيح  د. في نسب موت بعض حشرات المخزنيه  النباتيةتأثير المستخلصات  صفا ليث سعيد 17
 عثمان

التين  في صنفي التين ضد فايروس موزايئك المقاومةاستحثاث  عادل خيرو عيدو 18
 بالمركبات الطبيعية

 حميد حمود علي د.

عالء حميد  د. عزل وتشخيص مرض ذبول نبات شبو الليل وطرائق مكافحته عامر جندي حسن  19
 محمد

المتسبب عن الفطر  هالدو دونيمكافحة مرض تعفن جذور  عمار عباس عبدهللا 20
F.solani 

 علي حمود ذنون  د.

 وفاء عبد يحيى  د. دراسات في البق المطرز على اشجار الجنار  غروب ابراهيم عبدهللا 21
 وفاء عبد يحيى د. دراسات في البق المطرز على اشجار الجنار قبس مظفر حميد 22
مصطفى عبدالسالم  23

 احمد
عزل وتشخيص الفطر المسبب لمرض تعفن جذور المينا 

Lantana camara 
 يونس  نضال د.

الحيوي المختبري لتأثير الدرجات الحرارية المختلفة و فترات  مالتقيي منى عبدهللا علي 24
التجفيف في خفض التأثير القاتل لمبيد الحشرات اندوسلفان ضد 

 T.confusumحشرت خنفساء الطحين المتشابه  

نبيل مصطفى  د.
 طه

التين  استحثاث المقاومة في صنفي التين ضد فايروس موزايئك نشوان خلف مصطفى  25
 بالمركبات الطبيعية

 حميد حمود علي د.

نبات الدفلة و السبحبح في بعض  قال وراتأثير المستخلص المائي  نور ماجد محمد 26
 الحشرات 

 جمعه طه محمد  د.

حسين هبة ابراهيم  27
 حمود عبد هللا+ عمر

 ندى هاشم اسماعيل

تأثير التزامن و التعاقب باستخدام ثالث مبيدات حشرات في يرقات 
 و بالغات خنفساء الطحين 

د. صدام موفق 
 حسن 

تأثير نوع العائل الغذائي وطريقة المعاملة في سمية بعض  همام سعد نافع 28
 ةالمضادات الحيوية و مانعات تغذية الحشرات لحشرت االرض

عماد قاسم  د.
 محمد

 


