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 ةايحلا مو لع مسق – ةفر صلا مو لعلل ةيبر تلا ةيلك

 0202-0202للعام الدراسي تخرج لامشاريع 

 الطالب الثاني الطالب االول اسم المشروع اسم التدريسي

د شمال يونس عبد .ا

 الهادي

المعالجة الحيوية للتربة الملوثة 

 بالمعادن 

  ايالف منير محمد

  ميادة دريد ابراهيم المستنبتات الفطرية

البازيدية المسببة الفطريات 

 لتعفنات االخشاب

  هاني نعمان شعيب

  صفوك عجيل صالح الفطريات الكبيرة واهميتها الطبية

  اسامة محمود احمد االصباغ الفطرية نور عامر محمد علي. م

خصائص الفطريات الممرضة 

 للنبات

  هدى فتحي حمود

غيث عبد الرحمن  خميرة الخبز زينة وجيه حميد. د

 حمود

 مصعب احمد سالم

  مهند عثمان مخلف فطر الجانودرما

دراسة عن جرثومة االنتهازية  محمد زغلول سعيد. م

Acinetobacter spp. 

سجى مشعان  تقى قتيبة طه

 صالح

التلوث الجرثومي لالجبان  

 Brucellaبواسطة بكتريا 

  رياض سامي عباس

عزل وتشخيص جرثومة  

 السالمونيال من االجبان

  رحمة محمد باقر
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 الطالب الثاني الطالب االول اسم المشروع اسم التدريسي

االستراتيجيات المتبعة لمكافحة   بشرى دلي حمد . د

 Covid-19الوباء المستمر 

  ريم نزار عزيز

التداعيات المناعية نتيجة االصابة 

 Covid-19بفايروس 

  رنين ادريس احمد

الحليمي عدوى فايروس الورم 

 البشري

صالح عبد الجبار 

 حمود

عبد الرحمن محمد 

 عبد

زين العابدين حمزة . د

 عباس

سموم الطحالب وتأثيرها على 

 البيئة

  غفران جمعة محمد

  مسرة محمود شكر فسلجة الطحالب

  احمد علي صراخ طحالب المياه العذبة

  صالح ذنون رحمة الفلورا الطبيعية في الجسم محمد عبد االله محمد. د

  اسراء ثاير نوري البالزميدات في البكتريا

  عمر معمر سالم االنتقال االفقي والعمودي للجينات

  انهار حمد يونس علم وراثة االنساب غزوان قاسم حسن. د

  ضحى عصام ذنون الحامض النووي للمايتوكوندريا

  فيرا موسى عزيز علم الوراثة النفسية

طه عبد الوهاب . د

 خميس 

  محمد علي ظاهر الجيل االول من الوقود الحيوي 

 عبد هللا ثائر محمد محمد صباح علي الجيل الثاني من الوقود الحيوي

  مصطفى خضر احمد المنتجات الحيوية للفطريات  رغد نواف جرجيس. د

الزراعة المرافقة انظمة نموذجية 

 للتحول الوراثي في النباتات

عبير مثنى احمد 

 صالح
 

المنتجات الحيوية للبكتريا 

 الصناعية

محمد وعد هللا عبد 

 العزيز
 

  اسماء سليمان خضير المايكورايزا

  محمد اياد عبد هللا Neisseria  لبكتريا ا محمد عبد هللا محمود. د

النباتات الطبية وتأثيرها على 

 البكتريا المجهرية

 احمد مها شهاب  حنان محمد باقر
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 الطالب الثاني الطالب االول اسم المشروع اسم التدريسي

 .Eبكتريا االشيريكية القولونية   محمد عبد هللا محمود. د

coli 

  اينور صباح محمود

الفرق بين االشيريكية القولونية  ضحى جاسم محمد. د

الممرضة والتعايشية وعالقتها 

 بين االنسان والحيوان 

  بسمان اسعد عبد

تقنية االليزا واستخدامه في  

 الفحوصات المختبرية 

  محمد خضير احمد

اللقاحات ودورها في التمنيع ضد 

 االمراض

  رحمة عامر غانم

دور المضادات الحيوية في تثبيط 

 البكتريا الممرضة

  سلمان عوني قاسم

  هبة سهيل سعد Moraxellaجرثومة  صفاء اسماعيل رشيد. د

 ماجد فيصل حسين نور هادي سلطان العالج الجيني

سموم االفالتوكسين وتأثيراتها  رافع قاسم محمد. د

 الضارة على االنسان

  احمد عادل شافي

استخدام الفطريات في المكافحة 

 الحيوية لالفات الحشرية

 احميد شاهر عواد يوسف نوفل عطاش

نبات االلوفيرا واهميته الطبية  قتيبة شعيب النعمة. د.م.ا

 واكثاره خارج الجسم الحي 

  دنيا احمد حازم

 Somaticالتهجين الجسمي 

hybridization 

  بلسم فارس سليم

 Greenالكيمياء الخضراء 

Chemistry 

  ايمان محمود علي

  عزيزة صالح محمد النباتات المعدلة وراثيا

الوراثية ودورها في الهندسة  د شفاء مهدي صالح.م.ا

 تحسين الصفات النباتية

 هبة نزار محمد سلن صالح مهدي

االكثار الدقيق للنباتات خارج 

 الجسم الحي

  علي جودت مصطفى
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 الطالب الثاني الطالب االول اسم المشروع اسم التدريسي

الفايروسات التاجية فيروسات  حسن فيصل حسين. د

 91-كورونا ومرض كوفيد 

  عيسى محيسنشجن 

  ريم لقاء يونس الوقاية من فايروس كورونا

  رحمة خالد ادريس لقاح فايروس كورونا

الوقود الحيوي ومحتوى الزيت  د مرا اسامة احمد.م.ا

 لطحلب الكالدوفورا

  رنه اسماعيل ابراهيم

زراعة وتنمية الطحلب االخضر 

 Cosmariumالمحلي 

 احمد خالد الياس احمد خالد تركي

استخدام بعض الطحالب كسماد 

 حيوي مع نبات الحنطة

  زينة رياض ياسين

  ورود وعد صالح بكتريا السالمونيال االء طه يونس. م

  غزوان ميسر محمد تسمم الدم المايكروبي

  كرم ثائر ابراهيم التسمم الغذائي المايكروبي

عبد هللا عبد الجبار  مريم صباح توما بكتريا المعدة فوز عبد السالم خليل. د

 حمودي

  محمد كريم جاسم اهمية نبات الثوم

  غازي حسن اخضير الفيتامينات

د رعد حساني .م.ا

 سلطان

  يمان فتحي مصطفى المضادات الحيوية

المضادات الحيوية والمقاومة 

 البكترية لها

  رغد ماجد محمود

  سراب صالح جميل التثيبت الحيوي للنتروجين

  ميامي محمد طه البصمة الوراثية

تسمم الدم الجرثومي المبكر  نوار طالل حامد. د

 والمتأخر لحديثي الوالدة

غفران عبد الجبار 

 فتحي
 

  هاجر بسام هاشم حب الشباب
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 الطالب الثاني الطالب االول اسم المشروع اسم التدريسي

عبد الرحمن ابراهيم  رياض احمد علي المستشفياتالبكتريا المسببة لعدوى  نوار طالل حامد. د

 احمد

 شنز بهجت فاضل هدى يحيى فاضل hOLدراسة عن بكتريا  محمد عرفات محمد. د

رسول سبتي عطا  دراسة عن بكتريا الكوليرا

 هللا

 

  عباس موفق عباس دراسة عن داء اللستيريات

التأثير المرضي لبكتريا الزوائف  يونس سعدي سعيد. د

 الزنجارية على العين

  عصام حمزة محمد

ودورها في التهاب  E. coliبكتريا 

 المجاري البولية

  جيهان داؤود سليمان

النباتات الطبية وبعض طرق 

 استخالص  المركبات الفعالة منها

مروة علي عبد 

 الجبار
 

دور بكتريا الستاف في تلوث 

 المنتجات الغذائية

فاطمة حقي 

 اسماعيل
 

ريام ابراهيم  مرض الكزاز نجوى ابراهيم خليل . د

 اسماعيل

 

محمد عبد السالم  التسميد الحيوي البكتيري

 توفيق

 سحر عادل عواد

االمراضية ومحددات الفوعة على 

 بكتريا السالمونيال 

  ضحى محمد نجم

  دالل محمود شهاب الجبريلين م فرح صبحي صالح.ا

انفال احسان عبد  ابراهيم عليعدنان  المبيدات الزراعية

 االله

  مريم محمد ابراهيم االوكسينات

اهمية الزيوت العطرية  لنباتي  د مثنى جاسم محمد.ا

القرفة والقرنفل وفائدتهما الطبية 

 وطرق استخالصها

  زيد منهل غانم

دراسة اهمية نبات النعناع 

والريحان الطبية وطرق استخالص 

 زيوتها العطرية

  عباس علو ابراهيم

الحبة السوداء  قيمتها الطبية 

وطرق استخالص الزيوت النباتية 

 الثابتة والطيارة

  منار جالل قاسم

النواتج الطبيعية واهميتها 

 وتشخيصها وطرق استخالصها

محمود صبحي عبد 

 الحافظ
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 الطالب الثاني الطالب االول اسم المشروع اسم التدريسي

  عمر محمد صالح المخصبات الحيوية احمدعمر عبد العزيز . د

الكرموسومات في االنسان 

 واالمراض الوراثية

  ولدان حسين الياس

  احمد حر ادريس نيماتودا تعقد الجذور

االمراض البكترية االكثر انتشارا 

 في النبات 

  عبد الوهاب نبيل سعيد

عامر محسن . د.م.ا

 محمود

الصفات المظهرية واهميتها في 

الدراسات التصنيفية للعائلة 

 الصليبية

نور الهدى عبد الستار 

 فاضل
 

  غفران خضر محمود التصنيف الخلوي للعائلة الوردية

الدراسة التشريحية واهميتها في 

 تصنيف النباتات

  اية محمود شكر

  خلود دحام ياسين فايروس حمى الضنك د جميلة هزاع رشيد.ا

  ريام طه يحيى االليلوباثي وتطبيقاته

االختبارات السيريولوجية في 

 تشخيص الفايروسات

  ايمان غازي صباح

  محمد حميد جاسم التهاب الكبد الفايروسي

د عبد العزيز يونس .ا

 طليع

 فاطمة جاسم محمد شهد هشام ذنون التصحر

حنين شاكر  عمر علي اسماعيل المعالجة النباتية

 محمود

  احمد خالد طالب منظمات النمو النباتية دور تغريد نواف احمد. م

 وفاء عبد هللا عمر وليد خالد محمد التحول الوراثي للنبات

الزراعة النسيجية النواع معينة 

 من نباتات الزينة

  وسام خليل ابراهيم

ريم عدنان عبد . م

 الرزاق

 ايمن حسن عيدان مزاحم عدنان محمد تلوث الهواء 

الخطرة على البيئة تأثير النفايات 

 وطرق معالجتها

  مروة عبد هللا رشيد

التاثيرات الجانبية لجائحة كورونا 

 على البيئة

  نور زياد عبد الكريم
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 الطالب الثاني الطالب االول اسم المشروع اسم التدريسي

دراسة بعض النباتات الطبية  اسالم ياسر عبد هللا. م

كالنعناع والريحان وبعض 

 الثانويةنواتجها 

  يقضان محمد احمد

منظمات النمو وعالقتها بنمو 

 النبات

  قحطان عكاب حسين

طيبة عبد الباسط  كيمياء الزيوت االساسية

 محمود
 

التصنيف العددي واهميته في  منى عمر محمد. د

 الدراسات التصنيفية

 شهاب احمد الياس يونس عزيز خلف

االعضاء الخضرية والتكاثرية 

 واهميتها في الدراسات التصنيفية 

  نور شاكر محمود

التصنيف الكيميائي لبعض انواع 

 العائلة السنبية واهميتها الطبية

  رندة علي عبد هللا

د يوسف جبار .ا

 اسماعيل 

  سارة فواز محمد استخدامات الطحالب الطبية

عملية تثبيت النيتروجين في 

 الطحالب الخضر المزرقة

  عمر عدنان موسى

  عمر احمود محمد الفالفونيدات د سهلة محمد زيدان .م.ا

  احمد رافع احمد التحول الوراثي في النباتات

اكثار نبات الخوخ بالزراعة 

 النسيجية

  سرى عباس رسول

تأثير االجهاد الملحي والضوئي  د محمد سعيد فيصل .ا

 على النبات

  مجول زيداناكرام 

تأثير االجهاد الجفافي على 

 النباتات

  سهام محمد امين

تأثير حامض االسكوربيك على 

 نمو النبات

  حسن قاسم محمود

  عبد هللا نزار هاشم تلوث التربة بالمعادن الثقيلة ازهار يونس رضا .م

المعالجة البايولوجية لمياه 

 الصرف الصحي

 هند كامل جليل نور احمد حسن

معالجة المياه بواسطة الطحالب 

 والنباتات المائية

  شمال قاسم محمد
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 الطالب الثاني الطالب االول اسم المشروع اسم التدريسي

د حسين صابر محمد .ا

 علي

  سماح نوفل حمدون تلوث الهواء

تلوث المياه مصادره واثاره على 

 البيئة ، اخطاره، معالجته وتنقيته

  نور بشار زكي

التلوث االشعائي وكارثة 

 تشرنوبل

  صفا صبحي مرعي

  هاجر محمد الياس نبات الكراوية م احالم احمد شهاب.م

  احمد طالل امير التهاب الكبد الفايروسي

دعاء عبد الحميد  امنة وليد صديق المكافحة الحيوية للبعوض د عطا هللا فهد مخلف.ا

 محمد

ميرفت محي الدين  المتطفالت

 محمد

 جنان محسن محمد

د بيداء عبد العزيز .م.ا

 محمد صالح

مرض الصرع وتدعايته على 

 الحمل

  نبيل محمد وادي

تأثير الباراسيتمول على التركيب 

 ..........الحيوي 

  محمد ثامر محمود

التنوع الحيوي في الحيوانات 

 .......وعالقته 

  تمارة خالد حميد

  دعاء فوزي عبد الكريم تأثير االسبارتام على الحمل

دراسة امراضية ومناعية لطفيل  د ابراهيم فارس علي.م.ا

 ......االميبا 

  اية محمد ايوب

دراسة امراضية ومناعية لطفيل 

 .......المقوسة 

 منار غسان سالم ابتهال غانم سالم

دراسة وبائية طفيل االميبا الحالة 

 للنسيج

  حارث حميد فياض

التأثيرات الجانبية لعقار  بكرسيماء احمد . د

 .....السيسيبالتين

  اباء اياد سعد هللا

بالزما الدم واستخدامها في عالج 

 االمراض

  فاطمة طالع هزاع

  ايناس صهيب محمود االمراض الجلدية الشائعة
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 الطالب الثاني الطالب االول اسم المشروع اسم التدريسي

د ابراهيم خليل .م.ا

 ابراهيم

االقراص الشمعية في خلية النحل 

 ....، بناؤها 

  حنين احمد حاجي

دور الحشرات في التحقيقات 

 الجنائية

  رفل قيس عزيز

االهمية االقتصادية لبعض 

 .....الحشرات التي

  سفيان حاتم ابراهيم

  اية يوسف خضر زراعة االعضاء  د امير محمود طه .ا

  محمد خالد ابراهيم مرض البهاق

  نجوى عبد هللا محمود امراض الجهاز المناعي

دودة االسكارس وأثرها على  صفاء محمد محمود . د

 صحة االنسان

 قيس كنعان حسن احمد نوفل اسماعيل

داء تشاكاس ومرض النوم 

 .....االفريقي 

  كوثر طه عبد العزيز

المالريا وأثرها على صحة 

 االنسان

  ايالف عصام شكر

المنعم عبد سنابل عبد . د

 المجيد

النسيج العضلي وبعض االمراض 

 ......التي 

  سعد محمد خضر

النسيج الضام وبعض االمراض 

 التي تصيبه

  داليا عمر صالح الدين

 ايمان معاذ سالم مريم سعد حسين  Leukaemiaسرطان الدم 

اسباب تليف الكبد وكيفية  تمارة وليد جهاد. م

 .......تشخيصه من 

  رافع محمودزهراء 

اسباب حدوث السمنة 

 ومضاعفاتها

  شيماء ياسين طه 

فيان حازم  عالء حسين عيدان الطفيليات المعوية الشائعة حنان صديق سعدون. د

 اسماعيل

بعض الطرق المختبرية 

 ......المستخدمة في 

  زكريا انس عبد القادر

جيارديا المبليا والطرق 

 ......المستخدمة في 

  صبري قطوخيري 
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 الطالب الثاني الطالب االول اسم المشروع اسم التدريسي

د اسماء عبد العزيز .ا

 علي

تأثير اشعة الليزر في االصابات 

 .... الطفيلية 

  نور احمد حمدون

تأثير االمواج فوق الصوتية على 

 الطفيليات 

  حاتم محمد لطيف

استخدام التيار الكهربائي ضد 

 ......االصابة 

 زينب جاسم محمد كوثر خالد اسماعيل

تأثير التدخين على اجهزة  محمد يونس احمد. د

 .......واعضاء جسم

  ريان حمزة قاسم

  رحمة سعد اكرم Breast Cancerسرطان الثدي 

  سارة مصباح محمد التكنولوجيا الحيوية للحشرات د عدنان موسى محمد.ا

تطبيقات النانوتكنولوجي على 

 ....... الكائنات

  ايمان اسامة عبد المنعم

 Fasciolaالدودة الكبدية  سهيلة يعقوب يوسف. د

heptica 

  انفال صالح الدين حامد

  داء القطط ايمان علي طه

Immunomodulatory and 

Filariasis  

فاطمة فارس  جليلة جمال خلف 

 يوسف

  افراح فاضل خضر Pituitary glandالغدة النخامية  اخالص خليفة حامد. م

تأثير الجرعات العالية من 

 .....الكالسيوم على

  ورود محفوظ محمود

 لين سمير يوحنا دعاء كاظم محمد Thyroid glandالغدة الدرقية 

  محمد مزهر علي الخاليا الجذعية  شيرين ياسين قاسم. م

  شهد كامران سليمان البنكرياس

  فاطمة مسعود جعفر (الغدة النخامية)الغدد الصماء 

تطور اعضاء الحس في 

 البرمائيات

  اثير هاشم اسماعيل
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 Pancreaticسرطان البنكرياس  امال عبد االله يونس. د

cancer 

  شهد عبد االمير يونس

 Growthهرمون النمو 

hormone 

  رسل قصي سالم

مضادات االكسدة 

Antioxidants 

  جاسم محمد ماني

  اسراء عبد الكريم محمد متالزمة تكيس المبايض اروى ادريس احمد. د

  دينا خالد يونس كورونا فايروس والحمل

ودوره كمضاد  Eاهمية فيتامين  بنان راكان دبدوب. د

 لالكسدة 

محمد عبد هللا  اية معن غانم

 محمد

وتأثيراته السلبية على الترامادول 

 االنسان

  غزوان خضر ادريس

فياتمين سي، اهميته وتأثيره على 

 ......الجذور 

  نادية عباس علي

تأثير حبوب منع الحمل على  م رغد احمد عباس.م

 النساء الحوامل

  مناف محمد حسين

تاثير العامل النفسي على الحامل 

 والجنين

  سارة فواز محسن

 Toxoplasmaداء المقوسات 

 ....وخطورة

  محمداحمد جاسم 

تطور القلب والتشوهات الجنينية 

 .....التي 

  سعد مطر سوادي

  احمد محمد خلف Diabetesمرض السكري  هدى صابر خلف. د

الكولسترول وتأثيراته على جسم 

 االنسان

  ميسم خالد محمود

الداخلية بعض الطفيليات  اميمة عادل نجم. د

 ..........والخارجية في 

  ميسر شريف زرو

محمود سبهان  حسن يشير عبد هللا الطفيليات المتنقلة بالغذاء

 محمود

  حسام كنعان فتحي الدودة الدبوسية 
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  محمد داؤداسراء  تاثير المخدرات على االجنة ربيع حازم محمد . د

 هادي هجو محمود علي حسن دخيل مرض تكيس المبايض

Telomere and 

Telomerase 

  زينة منهل محمد

التفكير المستقبلي لدى طلبة  د مآرب محمد احمد.م.ا

الصف الرابع في قسم علوم الحياة 

 كلية التربية للعلوم الصرفة  –

 محمد سالم محمد زكريا هاشم محمد

القدرة على اتخاذ القرار لدى  

طلبة كلية التربية للعلوم الصرفة 

 قسم علوم الحياة  –

 شهد احمد الياس ندى هيثم سهيل 

قوة السيطرة المعرفية لدى طلبة  زياد بدر حمد . د

الدراسات العليا في قسم علوم 

الحياة بكلية التربية للعلوم 

 جامعة الموصل –الصرفة 

 رحمة احمد حميد نورة احمد خير الدين

وعي الطلبة المطبقين في قسم 

علوم الحياة بكلية التربية للعلوم 

الصرفة بمفاهيم النانوتكنولوجي 

 وتطبيقاتها 

  اسراء فاروق حميد

االتجاهات نحو البيئة لدى طلبة  د وفاء محمود يونس.ا

المرحلة الرابعة في قسم علوم 

 كلية التربية –الحياة 

  ولدان غازي شاكر

التوافق  الدراسي لدى طلبة قسم  د امل فتاح زيدان.م.ا

كلية التربية للعلوم –علوم الحياة 

 الصرفة

  اية انور عرفات

التسويف االكاديمي لدى طلبة 

قسم علوم الحياة للمرحلتين الثالثة 

كلية التربية للعلوم / والرابعة 

 الصرفة

  انسام احمد حسن

علوم الدافعية للتعلم لدى طلبة قسم 

 الحياة

  هند يعقوب يوسف

قلق المستقبل لدى طلبة قسم علوم 

 الحياة
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  جاسم محمد احمد الثالسيميا دز هدى صابر خلف

دراسة تأثير تدخين الشيشة  اروى ادريس احمد. د

والسكائر في احداث التشوهات 

 الخلقية

عمر سمير عبد  عماد احمدمحمد 

 هللا

تأثير االسبرين على وظائف  تمارة وليد جهاد. م

 الكلى وحدوث الفشل الكلوي

 احمد خالد محمد احمد عبد هللا صبح

التمثيل المعرفي للمعلومات لدى  زياد بدر حمد. د

قسم علوم / طلبة المرحلة االولى 

 الحياة 

  زينة طالل علي

د يوسف جبار .ا

 اسماعيل 

  مي صالح ذياب تنمية الطحالب

  مصطفى احمد حسين الطحالب الخضر المزرقة

  اسراء احمد عجاج بكتريا السالمونيال االء طه يونس. م

  نور محمد موفق هشاشة العظام محمد يونس احمد. د

 


