
 

 

 

 قسم علوم الحياة -كلية التربية للعلوم الصرفة

  0202الدراسات العليا سنة 

 ت اسم الطالب الثالثي الشهادة عنوان الرسالة اسم المشرف
بنان راكان دبدوب. د دراسة فسيولوجية لتأثيرات تراكيز  

في كلى وكبد  D3 مختلفة من فيتامين
 ودم الجرذان المعاملة بكلوريد الكادميوم

CdCl2 

 1 براء يعقوب يوسف ماجستير

يوسف جبار اسماعيل. د.أ تأثير العوامل البيئية على فعالية تثبيت  
النتروجين وبعض المكونات الحيوية 
 Hapalosipon للسيانوبكتريا
arboreus 3OW05S02 

 2 فاتن مهدي صالح ماجستير

صفاء محمد محمود. د  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقارنة تأثير ثالثة أنواع من مصادر 
المياه الملوثة في مدينتي الموصل 
ودهوك في الحيوية والتركيب النسجي 

 Lumbricus لدودة األرض
terrestris 

 3 مروة يونس عبد الرحيم ماجستير



عطا اهلل فهد مخلف. د.أ مستخلص الجسم لبعض الحشرات  
مصدرا للببتيدات المضادة لألحياء 
المجهرية في تثبيط نمو أنواع من 

 .البكتريا

تيرماجس  4 نشأت محمد صالح محمد 

عطا اهلل فهد مخلف. د.أ الفعالية الحيوية لمستخلصات بعض  
النباتات الطبيعية ضد بعوض 

 Culex pipens  الكيولكس
molestus Forskal 

(Diptera:Culicidae)   

 5 ازدهار مطلوب كافي ماجستير

صفاء اسماعيل رشيد. د الكشف عن المضادات الحيوية  
 Streptomyces بكترياالمنتجة من 

sp   المعزولة محليًا والمشخصة
 .جزيئياً 

 6 عمر فيصل غازي ماجستير

حسن فيصل حسين. د التحري الجزيئي عن بعض عوامل  
الضراوة في أنواع البكتريا المعزولة من 
أخماج الجهاز التنفسي لالطفال في 

 مدينة الموصل

 7 سرى محمود عبد نجم ماجستير

حميدزينة وجيه . د دراسة تشخيصية توصيفية لعزالت  
 Candida محلية مختلفة من الخميرة

 spp  . 

 8 سحر باسل محمد علي ماجستير

عبد العزيز يونس طليع. د.أ استخدام مؤشر نوعية المياه لتقييم  
المياه الجوفية لالغراض المختلفة في 

 . قرية الشمسيات جنوي شرق الموصل

 9 ياسر عجيل جلعو  ماجستير

نوار طالل حامد. د كفاءة مستخلص ثمرة نباتي النارنج  
والرمان في تحييد مقاومة بعض 
األنواع البكتيرية المعزولة من التهاب 

 . المجاري البولية

 11 أحمد عبد الرزاق ابراهيم ماجستير



شمال  يونس عبد . د .أ
 الهادي

من  Lovastatin    استخالص وتقنية
 عزلة محلية جديدة للفطر

Laetiporus  sulphureus  ودراسة
 . تطبيقاتة الطبية الحيوية

 11 عثمان أكرم محمود ماجستير

محمد سعيد فيصل. د.أ تأثير بعض العوامل البيئية والمعاملة  
بحامض األـسكوربيك على التغيرات 

 الفسلجية والبايوكيميائية لنبات الحنطة
Triticum aestivum L . 

محمد كمال عبد القادر ماجستير  12 

أمير محمود طه. د.أ التغيرات المرضية النسجية والكيميائية  
النسجية في بعض االنسجة والتغيرات 
في بعض المعايير الفسلجية المحدثة 
بثنائي اوكسيد التيتانيوم النانوي في 

 Coturnix طائر السمان الياباني
cotornix Japanica 

 13 نزهان مد اهلل أحمد ماجستير

محمود طه أمير. د.أ التغيرات المرضية النسجية والكيميائية  
النسجية في بعض أنسجة طائر 

المحدثة  Coturnix coturnix السمان
بكلوريد الكادميوم والدور الوقائي 

 . للكيورستين

 14 هند عطية محمد ماجستير

رعد حساني سلطان. د.أ العزل والتشخيص الجزيئي لعدد من  
ودراسة اجناس جرثومة الرايزوبيا 

فعاليتها المايكروبية المضادة تجاه عدد 
 . من أنواع الجراثيم المرضية

 15 أحمد علي محمد سليمان ماجستير

عبد العزيز يونس طليع. د.أ  
 
 
 

دراسة نوعية مياه ابار منطقة 
الشريخان السفلى في محافظة نينوى 

 وباستخدام الموديالت الرياضية

 16 اسامة زهير عبد الكريم ماجستير



مرا اسامة أحمد. د.م.أ انتاج وقود الديزل الحيوي من بعض  
الطحالب العراقية الكبيرة والمجهرية 
وتقدير محتواها من الزيت واالحماض 

 .الدهنية

 17 بدر حسين خورشيد ماجستير

يوسف جبار اسماعيل. د.أ راسة الظروف المثلى لنمو وعزل  د 
 ساللة محلية من السيانوبكتريا

Fisherella muscicola  
وتشخيصها جزيئيًا مع اختبار فعاليتها 

 الحيوية ضد أنواع من البكتريا

 18 رشا خطاب عمر ماجستير

فاعلية بعض المساحيق الخاملة  ابراهيم خليل ابراهيم. د.م.أ
والنباتية في خنفسائي الطحين الحمراء 

(Herbst) Tribolium 
castaneum  والحبوب الشعرية

Trogoderma granarium 
Everts 

 19 علي عبد اهلل علي عبد اهلل  ماجستير

رغد نواف جرجيس. د  التوصيف الجزيئي لبكتريا 
Pseudomonase savastanoi 

Pv. savastanoi   ودراسة التعبير
الجيني للجينات المشفرة لهرمون اندول 

 IAA حامض الخليك

 21 ريم علي أحمد ماجستير

محمد عبد اهلل محمود. د دراسة كيموحيوية وجزيئية لبعض أنواع  
البكتريا المسببة اللتهاب المجاري 

 البولية لدى األناث في مدينة الموصل
. 

 21 زهراء حازم ذنون ماجستير

نجوى ابراهيم خليل. د.م.أ  Bacillus التوصيف الجزيئي لبكتريا 
subtilis  المعزولة من التربة ودراسة

 . المرضيةتأثيرها المضاد للبكتريا 

 22 سارة صالح سليمان ماجستير



محمد عبد االله محمد. د  
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشخيص عدد من أنواع بكتريا
Rhizobium sp  المعزولة من العقد

الجذرية للنباتات البقولية في محافظة 
 . نينوى

 23 سمر محمود فتحي ماجستير

أمل فتاح زيدان. د.م.أ  
شفاء مهدي صالح. د. م.أ   

جانبي الدماغ التفكير المعتمد على 
وعالقته بعادات العقل والتحصيل في 
مادة األحياء لدى طالبات الصف 

 .الخامس األحيائي في مدينة الموصل

/ ماجستير 
طرائق 

تدريس علوم 
 الحياة

اية بشار عبد الحق محمد 
 علي

24 

مارب محمد أحمد . د.أ  
عدنان موسى محمد . د.أ  

تحليل محتوى كتاب علم األحياء وفق 
التكامل بين العلم والتكنولوجيا منحى 

 ( .S.T.S.E ) والمجتمع والبيئة
ومدى امتالك طالب الصف الثالث 

  المتوسط  للثقافة الصحية

/ ماجستير 
طرائق 

تدريس علوم 
 الحياة

 25 سعدون جابر محمد ثلج

مارب محمد أحمد . د.أ  
قتيبة شعيب محمد . د.أم

 صالح

الحاجات التدريبية الضرورية لطلبة 
الصف الرابع قسم علوم الحياة ةفق 

 التعليم المدمج

/ ماجستير 
طرائق 
 تدريس

 26 ثناء أحمد ابراهيم

أحمد ساهي دويش. د.أ  
 
 
 
 

 

Identification of Some 
Cyanobacteria in Tigris River 
within Baghdad City and 
Study Their Antagonistic 
Effect on Some Pathogenic 
Bacteria 

 27 زين العابدين حمزة عباس دكتوراه



مزاحم قاسم المالح.د.أ  
شفاء مهدي صالح. د.م.أ  

 
 
 

 rolCو rolBالتعبير الجيني لجينات 
المضمنة في الذخيرة الوراثية لنبات 

.Arabidopsis thaliana L. 

 28 رشا فوزي عبدالرزاق دكتوراه

أميرة محمود . د . أ
 محمد الراوي

التشخيص الجزيئي لبعض أنواع 
البكتريا المنتجة لدقائق الذهب النانوية 
المعزولة من بيئات محلية في محافظة 

 .نينوى 

 29 شفق طارق برهان  دكتوراه

. أأياد جاجان خورشيد . د .أ
 شمال يونس عبد الهادي. د

فصل وتشخيص بعض مركبات 
األيض الثانوي لبعض أنواع فطريات 

وتقييم فعاليتها  Ganodermaالجنس 
. المضادة للبكتريا واألكسدة والسرطان

 العراق/ نينوى 

 31 هبة فارس سعدون  دكتوراه

 


