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 ةايحلا مولع مسق – ةفرصلا مولعلل ةيبرتلا ةيلك

 2022-2021  يساردلا ماعلل جرختلا مشاريع

 اسم الطالب الثاني اسم الطالب االول اسماء المشاريع اسماء المشرفين

تأثير الهالم المائي على نمو  د محمد سعيد فيصل.أ

 النبات

  دعاء خالد محمد

تأثير االجهاد الملحي على نمو 

 النبات

انفال عبد الكريم 

 مصطفى

 

الجفافي على نمو تأثير االجهاد 

 النبات

  سلمى صالح عبد القادر

انتاج نباتات احادية المجموعة  د شفاء مهدي صالح.م.ا

 الكرموسومية خارج الجسم الحي

  عايد عافت سليمان

 Salviaنبات المريمية 

officinalis  اهميته الطبية ،

واستجابته لزراعة االنسجة 

 النباتية

  رسل حكمت فتحي

  امل وليد حسين الوراثية النباتيةحفظ االصول 

د اسماء عبد العزيز .ا

 علي

 Lactobacillusتطبيق بكتريا 

rhamnosus GG  ضد االصابة

 ببعض االمراض الطفيلية

شيماء عمر محمد  براء شهاب احمد

 صالح

 Lactobacillusتأثير بكتريا  

acidophilus, L. casei 

rhamnosus, L. casei casei 

 االمراض الطفيليةفي بعض 

  امنية علي نجم

تطبيق االمواج فوق الصوتية ضد 

االصابة بطفيلي الجيارديا 

Giardia lamblia 

  نور الهدى ادريس ظاهر
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 اسم الطالب الثاني اسم الطالب االول اسماء المشاريع اسماء المشرفين

في التحري  PCRاستخدام تقنية  عدنان موسى محمد. د.ا

عن حشرات الحبوب المخزونة 

 ومنتجاتها الصناعية

  اسماء عماد فيصل

استخدام المواد النانوية في مكافحة 

 الحشرات الضارة

 صابرين حسام الدين

 امين

 هدى يعقوب يوسف

 نجوى سعد محمود ريم زهير عبد الغني دور الحشرات في الطب الشرعي شيماء محمد هشام. د

االقتصدية لخنفساء الخابرا االهمية 

 وطرق مكافحتها

  احمد ياسين ابراهيم

االهمية االقتصادية لخنفساء 

 الطحين الحمراء وطرق مكافحتها

  محمد نبيل خضر

 زهراء انور حسن اميرة مرعي خليل القرحة الهظمية د امير محمود طه.ا

 صابرين خضير فتحي رغد خالد محمد هشاشة العظام

عصام عبد وفاء . م.م

 القادر

 خديجة طه محمد صالح سليمان احسان عزيز المعالجة النباتية

  علي حسين علي التلوث بالعناصر الثقيلة

  اصالة الزم حسين تلوث المياة

الزائفة الزنجارية وعوامل  رنا خالد احمد. د

 ضراوتها

  امنة فارس سالم

  هديل محمد ياسين Probioticالبكتريا النافعة 

االلتهابات الجلدية والبكتريا المسببة 

 لها

 ايمان باسم محمد عبد هللا خليل محمد

  Pollen grainsحبوب اللقاح  منى عمر محمد. د

 واهميتها في الدراسات التصنيفية 

  سجى فارس سعيد

انواعها،   Alkaloidsالقلويدات 

استعماالتها ، واهميتها في 

 الدراسات التصنيفية

  يونسرغد شامل 

 Phenolicالمركبات الفينولية 

compounds  واستخداماتها في

 تصنيف النباتات

  علي حسن علي احمد

المؤشرات التشريحية في تصنيف  نور نبيل يحيى. م.م

 النبات

غفران عبد الحميد 

 احمد

 رشد حذيفة شاكر

 رنا طالب محمد ورود عمار علي cucurbitaceaeالعائلة القرعية  
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 اسم الطالب الثاني اسم الطالب االول اسماء المشاريع اسماء المشرفين

التنوع الحيوي للفطريات  د شمال يونس عبد الهادي.ا

–الكبيرة في ناحية النمرود 

 العراق-موصل 

  احمد خالد محمد

  اية طارق محمد الفطريات الروثية

حامض الكوجيك ، اهميته 

الغذائية والطبية وظروف 

 من الفطريات انتاجه

 تغريد ابراهيم محمد محمد محسن امين

د بيداء عبد العزيز .م.ا

 محمد صالح

 مريم مروان ازهر حنين نزار عبد الرزاق التشوهات الخلقية

تأثير عقاقير االكتئاب على 

 الحمل في الثدييات

  زينة عامر عبد هللا

اثر اضطربات الغدد الدرقية 

 على الحمل

  منى مقداد زكر

 خير هللا وعد محمد حسن محمود عثمان الحماض الكيتوني السكري هدى صابر خلف. د

  صفا مظفر لقمان المكمالت الغذائية

  داليا درويش حسن مضادات االكسدة

دور عنصر البوتاسيوم في  حنان امير عبد هللا. م

تغذية النبات وبعض الجوانب 

 الفسلجية

  محمد سارة عبد الرزاق

الفوسفور في نمو  دور عنصر

النبات وبعض الجوانب 

 الفسلجية

  رنين نواف عبد الكريم

الملوحة وتأثيرها على نمو 

النبات وبعض الجوانب 

 الفسلجية

  علي فيصل اكرم

 Pleurotusالفطر المحاري  نور عامر محمد علي. م

ostreatus 

  لمى احمد حسن

  دعاء وهب محمد الفطريات الممرضة للحشرات

 جاسم باسل جاسم شيماء صالح سلطان الفطريات المضيئة

  وجدان شاكر سلو بكتريا الملوبية البوابية نوار طالل حامد. د

  عزيزة مخلف ابراهيم البكتريا المسببة لالسهال

البكتريا المسببة اللتهابات 

 الجهاز التنفسي

  سلوى سلوان خليل

  محمد فالح احميد بكتريا السالمونيال
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 اسم الطالب الثاني اسم الطالب االول اسماء المشاريع اسماء المشرفين

  سارة محمد فتحي الفيتامينات د رعد حساني سلطان.م.ا

  نجوى نزار ابلحد متالزمة داون

  ضياء الدين عمار حسين البروتينات

  ميس نزار محمد جالل السالمونيال

  هاجر طالل غربي الوراثة البشرية غزوان قاسم حسن. د

  عبد الرزاق منيب عبد الرزاق االستنساخ الجيني

  امينة خالد جاسم تنظيم التعبير الجيني

  عبد الرحمن ابراهيم حمود الكائنات المحورة وراثيا

 شيماء وليد نجم زهراء عمار احمد مرض التايفوئيد االء طه يونس . م

  رشا خلف جمعة مرض التهاب اللوزتين

  ايمان شهاب احمد مرض الخناق

  شيماء صالح محمود التين والزيتون احالم احمد شهاب.م.م

  اميرة احمد فاضل نبات الديباج

مضادات االكسدة الشاي 
 االخضر

 احمد محمود احمد مها جمعة رمضان

 اعادة تدوير النفايات ريم عدنان عبد الرزاق. م
 المنزلية

 يحيى غازيغفران  حنين ذاكر محي الدين

  اصالة صالح محمد مياه الصرف الصحي

الطاقة المتجددة واثرها على 
 على البيئة

  ضحى برهاوي مصطفى

 Diabetesداء السكر  امال عبد االله يونس. د
mellitus 

 احمد ابراهيم جاجان ريان شعيب حمادي

  زينب سلمان داود  هرمون الحليب

  هجران شهاب احمد سرطان الثدي

دراسة عن عزل وتشخيص  محمد زغلول سعيد. م
 جرثومة الشيكال

  ايهاب مؤيد محسن

دراسة عن عزل وتشخيص 

 Listeriaجرثومة 

monocytogenes 

  امنة وعد هللا ذائب

دراسة عن عزل وتشخيص 
 Proteusجرثومة 

mirabilis 

  ميعاد نعمت جعفر
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 اسم الطالب الثاني اسم الطالب االول اسماء المشاريع اسماء المشرفين

  سماح علي خضر الغدة الدرقية بنان راكان دبدوب. د

بعض الفحوصات المرضية 
 المختبرية للدم

  هديل عدنان ادريس

 محمد صالح سلطان دعاء عامر عبد الحافظ العصب الخامس

فوز عبد السالم . د
 الصفار

 رسل انس يحيى زكريا زياد خلف تثبيت النتروجين في االشجار

 شهد سعد غانم امل صدام ابراهيم االنزيمات

د ابراهيم خليل .م.ا
 ابراهيم 

االهمية االقتصادية لبعض 
 حشرات التفاح وطرق مكافحتها

  نادر محمد رشيد

االهمية االقتصادية لبعض 
حشرات الزيتون وطرق 

 مكافحتها

  ليلى فاضل سلطان

االهمية االقتصادية لبعض 
 حشرات الخضراوات وطرق

 مكافحتها

 شهد عماش حسين فاطمة عبد الكريم علي

  رحاب طه احمد التحول الوراثي في النباتات اسالم ياسر عبد هللا. م

طرق تقسيم النباتات الطبية واهم 
 مجاالت استخدامها

  لين فرحان ايوب

دراسة بعض نواتج االيض 
الثانوي كمركبات فعالة داخل 

 النبات

عبد  سيف يعرب احمد علي حمود
 المنعم

د حسين صابر محمد .ا
 علي

  امنة محمد احمد التصحر

  زياد خلف حسين االقاليم الحيوية

المعادن الثقيلة وتاثيرها على 
 العمليات الفسلجية في النباتات

  شيرين ابراهيم علي

  يمامة سمير محمد التلوث بالنترات

مستوى الوعي االجتماعي  د وفاء محمود يونس.ا
والصحي لطلبة قسم علوم الحياة 

 بفايروس كورونا المستجد

  محمد علي سليمان

الوعي المعرفي باضرار النفايات 
االلكترونية لدى طلبة قسم علوم 

 الحياة وفق بعض المتغيرات

 شهد جمعة علي زينة موفق جاسم

مستوى الوعي المائي لدى طلبة 
قسم علوم الحياة وفق بعض 

 المتغيرات

  رجب حسننادية 

الغشاء الحيوي البكتيري ودوره  ضحى جاسم محمد. د
 في احداث المرض

 زمن جاسم محمد رحمة مؤيد هادي 

 عال ميسر ظاهر يونس محمود ذنون  المناعة الذاتية اسبابها وعالجها
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 اسم الطالب الثاني اسم الطالب االول اسماء المشاريع اسماء المشرفين

  مصطفى ثامر محمود تأثير اللشمانيا على خاليا الدم حنان صديق سعدون. د

تأثير الجذور الحرة على داء 
 االكياس العدرية

  اسيل جهاد سعدي

داء المالريا وبعض الطرق 
 المستخدمة في تشخيصه

 امنة احمد طه عبد الرحمن بشار نايف

الكلوروكوين ومرض الفايروس  ابراهيم فارس علي. د
 91-التاجي 

نور محمد امين عبد  خليل خضرفاطمة 
 العزيز

االمراضية الوبائية لطفيل 
 المقوسات الكوندية

  حارث فارس علي

دراسة بعض االمراض الطفيلية 
 في االسماك

  عمر عبد هللا ابراهيم

 ايالف احمد محمود نرجس ابراهيم عطية  تكيس المبايض ربيع حازم محمد. د

 Breastدراسة ميدانية عن 
cancer 

  سارة نبيل عزيز

Embryonic stem cells زهراء فالح سالم  

الموجات فوق الصوتية  د جميلة هزاع رشيد.ا
 وتأثيراتها العلمية والطبية

  غفران محمد سهيل

الصدمة الحرارية واثارها على 
 االنسان والنبات

  دعاء عامر جاسم

المجهر االلكتروني واستخداماته 
 البايولوجية

  ايسر محمدايمن 

 بركات داؤد علي سامان وجه الدين مخيبر سرطان الرئة سيماء احمد بكر. د

  ندى عبد هللا حامد محمود متالزمة تكيس المبايض

  علي حسين علي دواس مرض الجدري

سنابل عبد المنعم عبد . د
 المجيد

  رحمة شامل ادريس Thalassemiaالثالسيميا 

 Foodالمضافات الغذائية  
additives 

  طيبة محمود ياسين

وكيفية  Cirrhosisتليف الكبد  

 تشخيصه

 ياسين فاضل عباس ايمن احمد جار هللا

تركيب الجهاز الهظمي في  اخالص خليفة حامد . م
 االسماك

  امل خلف حسن

عبد الرحمن عيدان  الجهاز الهظمي في الطيور
 خضيرا

 ضياء ابراهيم مرعي

  اهلة طه امين االسماكتركيب العين في 
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 اسم الطالب الثاني اسم الطالب االول اسماء المشاريع اسماء المشرفين

المعالجة الحيوية للملوثات  رافع قاسم محمد. د 
 باستخدام الفطريات

 حنان حسن علي اية جاسم محمد صالح

 مروان شاكر محمود محمد نشوان هاشم Candidiasisداء المبيضات 

  خضير احسان خضير تطور العين في الفقريات ياسين قاسمشيرين . م

  مصطفى احمد محيميد الغدة الدرقية

 محمد حامد رشيد صديق جمال فيصل الفشل الكلوي

الفيروسات النباتية وطرق  د قتيبة شعيب النعمة.م.ا
 تشخيصها

  ياسر عمار صالح

  رقية احمد خضر  الجاتروفا مستقبل الوقود الحيوي

 داليا دريد حميد مجيد دعاء محمد وعد المايتوكوندريا والشيخوخة

الوعي الصحي لدى طلبة قسم  د مآرب محمد احمد.م.ا
علوم الحياة في كلية التربية 

للعلوم الصرفة وعالقته بمتغير 
 الجنس

  هدى نمير عبد الرزاق

الذكاء االخالقي لدى طلبة الصف 
الرابع في قسم علوم الحياة 

 بمتغير الجنس وعالقته

 رحمة المان علي صالح عبد الرحمن ملوح

مستوى الذكاء االنفعالي لدى 
طلبة الصف الرابع في قسم علوم 

كلية التربية للعلوم / الحياة
 الصرفة

  زينب حسين علي

المستشفيات وطرق عدوى  بشرى دلي حمد شلله. د
 الوقاية منها

  امنة فتاح محمد

المناعية العدوى واالستجابة 
 لفايروس كورونا

  رواء رمضان حامد

حمى التايفؤيد تشخيصها 
 وعالجها

 زهراء محمد ناظم محمد جمعة اسماعيل

  احمد هيثم نديم تلوث المياة ياسر عجيل جلعو.م.م

 ندى فواز ياسين شهد عبد الكريم سعد هللا التلوث الهوائي

  اخالص علي حسن تدوير النفايات

الوهاب طه عبد . د
 خميس

العالقة بين الجيل الثالث والرابع 
 من الوقود الحيوي

عبد الرزاق محسن  كمال دلوف محمد
 حمود

 اطياف عادل سلطان دعاء ابراهيم علي الجيل الثالث من الوقود الحيوي
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 اسم الطالب الثاني اسم الطالب االول اسماء المشاريع اسماء المشرفين

رشا فوزي عبد . د
 الرزاق

التحول الوراثي في نبات الشيا 

Salvia hispanica 
  اسحاق احمد يونس

منظمات النمو عوامل مساهمة 
 في زراعة االنسجة النباتية

 غفران رشيد محمد احمد اطليان حسن

بعض تقنيات تكوين النباتات من 
 االجزاء النباتية 

  نور سبهان يونس

 صفا نشوان شاكر سجى محمد حسين  النباتيةبرتوبالست الخاليا  رغد محمد عبد هللا. م

انتاج البذور الصناعية خارج 
 الجسم الحي

  احمد محمدغفران 

  هدى اسماعيل نصيف Agrobacteriumبكتريا 

فعالية الحشرات المضادة لالحياء  د عطا هللا فهد مخلف.ا
 المجهرية

 بشرى ميسر احمد زينة رائد مخلف

انتاج الحشرات مستقبل واعد في 
 الزيت والوقود الحيوي

 عهود خضير محمد اسراء عزام شيت

محمد خير الدين محمد  التلوث الضوضائي ازهار يونس رضا . م
 سعيد

 معن عناد علي

  اميرة محمد مد هللا تلوث المياه بالمبيدات

مريم عبد الجبار عبد  تلوث المياه بالنفط
 الستار

 

االمراض المشتركة بين االنسان  ام كاملصبشرى ع. د
 Zoonotic diseasesوالحيوان 

  داليا حكيم حماد

بكتريا الزائفة الزنجارية 
Pseudomonas 

aeruginosa  االمراضية

 واليات المقاومة

  علي اياد عبد هللا

بكتريا الملوية البوابية 

Helicobacter pylori 
 محمد خالد محيميد رحمة محمد حسن 

د نجوى ابراهيم .م.ا
 خليل 

 حنان محمود سليمان نوال حسن حميد المضادات الحيوية

 امنة علي ادريس سارة حازم محمود االغشية الحيوية

 Artemisia herbaنبات الشيح  د مثنى جاسم محمد.ا
alba  واالهمية الطبية لمركبات

 االيض الثانوي

هدى عبد الحكيم عبد  وجدان صالح حجي
 القادر
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 اسم الطالب الثاني اسم الطالب االول اسماء المشاريع اسماء المشرفين

محمد عبد هللا محمود . د

 المولى

 ندى عواد عبد هللا فاتن سبهان علي المقاومة البكتيرية

 Staphylococcusبكتريا 

auerus 

  شفق محسن محمد

االلتهابات الجلدية والبكتريا 

 المسببة لها

  محمد نوفل محمد

دراسة عن الزيوت النباتية  يونس سعدي سعيد. د

Plant oils  وبعض طرق

 استخالصها وتشخيصها

  رؤى رستم احمد

دراسة عن بكتريا ضمات 

 Vibrio choleraeالكوليرا 

  محمد خالد يونس

دراسة عن وبائية الخناق  

Corynebacterium 

diphtherae  

 غادة حازم حبو رغد اكرم محمد

المضادات الحيوية انواعها  العزيز احمدعمر عبد . د

 واهميتها

  عبير حسين ابراهيم

البكتريا التعايشية وفوائدها 

 للكائنات الحية والبيئة

  كرم حكيم محمد

دور المستخلصات النباتية في 

 عالج االكياس العدرية

  سالم صالح برجس

النباتات الطبية انواعها 

 واستخداماتها

  براء عزالدين ياسين

 Entamobaاميبا النسيج  اميمة عادل نجم. د

histolytica 

  زهرة عبد العزيز عباس

  رويدة ادريس سيف هللا Giardia lambliaالجيارديا 

 Trichmonasالمشعرة المهبلية  

vaginalis 

  انتصار داؤد فاضل

  اسراء محمد قاسم Leishmaniasisداء الشمانيا 

مقاومة بعض انواع البكتريا  محمد عرفات محمد. د

المسببة اللتهاب المجاري البولية 

 للمضادات الحيوية

 علي اسماعيل عودة طيف حسن سليمان

دراسة عن بكتريا 

Bifidobacterium bifidum 

 رشا رمضان نزال اية داؤد وعد هللا 
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السكريات المتعددة المايكروبية  زينة وجيه حميد. د

 المنتجة من البكتريا والفطريات

 نبأ علي محمد امنة احمد عبد هللا

التقنيات المستخدمة في الدراسات 

 الوراثية والجزيئية

 رغد احمد طابور رباب محسن محمد

مستوى الحاجة الى المعرفة لدى  زياد بدر حمد . د

في قسم طلبة المرحلة االولى 

 علوم الحياة

  توفيق خالد عبد الرزاق

اثر استراتيجية هرم االفضلية في 

تحصيل طالبات الصف االول 

 المتوسط في مادة االحياء

 نورا عطوان رضا عفراء ابراهيم زيدان

 Escherichiaبكتريا القولون  محمد عبد االله محمد. د

coli 

 مثنى غانم حمودي احمد شحاذة فريح

مرض التيفوئيد واسبابة دراسة 

 وتشخيصه

  دانيا زاهد عبد هللا

Salmonella spp. مريم رعد محمد  

 (X-Ray)تأثير االشعة السينية  م رغد احمد عباس.م

التي تتعرض لها المراة الحامل 

 على الجنين

  حنين حازم حسن

  رحمة عالء الدين جاسم تاثير السونار على الجنين

  نور وليد محمد (Stem cells)الخاليا الجذعية 

( الوافرين)تأثير مسيالت الدم 

 على االم الحامل والجنين

  هاجر محمد حسين

  زينب منهل فاضل الزيوت العطرية واالساسية تغريد نواف احمد. م

االهمية الطبية لنباتات العائلة 

 -الزعتر –النعناع )الشفوية 

 (المردقوش

  صفا اياد فتحي

بعض النباتات العطرية للعائلة 

الخيمية واهميتها الطبية 

واالقتصادية والصفات الطبيعية 

 –الكزبرة ) للزيوت العطرية 

 (الكرفس –الكمون 

سراء مظفر عبد  سارة وعد هللا غانم

 الرحمن

  اسراء سالم ادريس سرطان الرئة محمد يونس احمد. د

  خزنة عبد عالوي سرطان الرحم

 محمد ابراهيم عبار محمد خالد حسين البروستاتسرطان 
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المعالجة الحيوية لعينة مياه  د مرا اسامة احمد.م.ا
الصرف الصحي باستخدام 

 طحلب الزكنيما

عبد الرحمن محمد  زينب محمد ابراهيم
 عبد الرحمن

لبعض اجناس مسح ميداني 
الطحالب الشائعة في مشروع 

وبعض ( مشيرفة)اسالة االيمن 
 مناطق الموصل

  سلطان قاسم نجم

تأثير التسميد الحيوي بطحلب 
 الكارا على نمو نبات الذرة

مصطفى عبد الكريم 
 محمد

 

الدودة الكبدية واثرها على صحة  صفاء محمد محمود. د
 االنسان

  علياء خليل حجي

واثره على صحة داء الفيل 
 االنسان

  غسق باسل حازم

  معن عبد الواحد حميد الذباب واثره على صحة االنسان

المسببة   Protozoaانواع من 

 المراض لالنسان

  رندا يونس حسون

العالقة بين الرضا عن الحياة  د امل فتاح زيدان .م.ا
والتكيف للحياة الجامعية لدى 

كلية / طلبة قسم علوم الحياة 
 التربية للعلوم الصرفة

 عبير حكمت عبد رانيا محمد ياسين

/ اتجاهات طلبة قسم علوم الحياة
كلية التربية للعلوم الصرفة نحو 

 التعليم االلكتروني

  سارة رغيد سعيد

اساليب التعلم لدى طلبة قسم 
كلية التربية للعلوم / علوم الحياة 

 الصرفة

  مروة نواف عزيز

تأثير العوامل المختلفة في احداث  اروى ادريس احمد. د
التشوهات الخلقية الجنة الفئران 

بعض اطاريح ورسائل علم )
االجنة في قسم علوم الحياة 

 (انموذجا

  غانم سعد حسن

دراسة مسحية النتشار مرض 
فقر الدم بين النساء الحوامل 

في  (2017-2022)لالعوام 

 مدينة الموصل

  حوراء صفوان محفوظ

 Toxoplasmosisداء القطط  

 والنساء الحوامل

 حوراء فيصل محمد  نور فتحي عبد العزيز
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يسرى عبد الرزاق . م
 عبد هللا

طرق  -انواعها –البالزميدات 
 انتقالها بين الجراثيم

  ميادة محمد جاسم

المضادات الحيوية الية عمل 
 ومقاومتها م قبل الجراثيم

 اسراء ضياء علي مازن محمد خضير

االشيريكيا القولونية المسببة 
 لالسهال

  اسراء غازي صباح

زين العابدين حمزة . د
 عباس

  عالء رمضان ظاهر االشنات

  محمود ابراهيم صالح االثراء الغذائي

السموم الناتجة من بعض انواع 
 الطحالب

  رفل محمد حسين

  رسل اياد زكي  بيئة الطحالب

التعديل المناعي ضد االصابة   سهيلة يعقوب يوسف . د
 بالجيارديا المبليا

Immunomodulation 
against Giardia lamblia 

infection 

 ايمان محمد دحام محمد محمود ابراهيم

االستجابة المناعية لدودة االكياس 
 Echinococcusالعدرية 

granulosus 

 رويدة سعد خليل اسراء وليد عبد هللا

 كوثر مزهر احمد هاجر قيس فوزي االشنات صفاء اسماعيل رشيد . د

طيبة عبد الحميد عبد  المايكورايزا
 الغني

زهراء ضياء 
 مرتضى

د يوسف جبار .أ
 اسماعيل

  نهى محمد علي طحالب المياة العذبة

 جيهان صهيب غانم صالح يونسسدرة  تثبيت الناتروجين في الطحالب

  علي ابراهيم حسين الفوائد الطيبة للطحالب

د عامر محسن .م.ا
 محمود

التصنيف الخلوي في نباتات 
 العائلة الصليبية 

 فاطمة ليث صالح احمد وليد محمد

حبوب اللقاح واهميتها في 
 الدراسات التصنيفية

  عكاب يونس الياس

 التصنيف الكيميائي في نباتات
 العائلة الباذنجانية

  افنان سمير سالم

 شاكر محمود حامد عمر صالح محمد فراشة الشمع الكبرى م عبد هللا طالل سلطان.م

منى عبد الرزاق  اية جمال يونس مرض السكري
 محمد
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  محمد بدر فتحي الضراوة في البكترياجينات  حسن فيصل حسين. د

  مصطفى احمد جرجيس التهاب الكبد الفايروسي

 عمر خلف ابراهيم رعد محمود محمد امين سرطان المثانة تمارة وليد جهاد .م

  زينة عبد هللا خضر Bالتهاب الكبد الفايروسي 

اليرقان عند االطفال حديثي 
 الوالدة والبالغين

  نور عمار صبحي

د رغد نواف .م.ا
 جرجيس

المطفرات ودورها في تحسين 
 النباتات 

  رحمة شاكر قاسم

  طاهر حازم عكاب العالج الجيني

االمراض النباتية الناتجة عن 
 البكتريا

 انفال صائل عبود ميادة علي محمد

د عبد العزيز يونس .ا
 طليع

 عيسى يحيى عيسى جنان حازم حسن التلوث الهوائي

 نور عزيز عارف الهام قتيبة مؤيد بالمعادن الثقيلةالتلوث 

 


