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ت

اسم الطالب

اسم المشرف

اسم البحث

1

االء ابراهيم عبد العزيز

2

ابو بكر اياد عبد المجيد

د .عبد الكريم هاشم
محمد خليل
د .حميد حمود علي كنو
الكنو

3

احمد جمال محمد تمر

4

احمد عبد الخالق شيت

د .علي حمود ذنون
خلف الجبوري
د .عبد الجبار خليل
ابراهيم

5

احمد محمد علي عبد هللا

د .نبيل عزيز قاسم

6

احمد عبد المنعم عبد
الرزاق

د .مزاحم ايوب عبد هللا

7

اريج فارس طه علي

د .صدام موفق حسن

التقييم الحيوي لمبيدي الفازلين وسوبرالدايمثوات

8

افراح عدنان سعيد محمود

د .حميد حمود علي

9

انوار حبش عيسى يونس

د .بسام يحيى ابراهيم

10

آيات باسم اسماعيل
بدران

د .جمعة طه محمد

تاثير أصابة نبات الباقالء vicia fabaبمن الباقالء
االسود  Aphis fabaeفي زيادة أنجذاب الدعسوقة
ذات السبع نقط Coccinella septempunctata
فعالية حامض السالسليك وحامض السكوربيك ضد
الفطرين المسبيين لتعفن جذور الباقالء
ناخرات االوراق

11

اية محمد صالح سلطان

د .عالء حميد محمد

12

تمارة رائد موسى يعقوب

د .صدام موفق حسن

13

ثامر دحام غثوان سلوم

د .عبد الجبار خليل
ابراهيم

14

حسين رضوان احمد قاسم

د .خالد اعميري محمد

حياتية دودة اوراق التين
تقييم كفاءة بعض المركبات الطبيعية (الشيح والخل
)في عالج مرض ال Nosemeعلى طوائف نحل
العسل
دراسة مرض تعفن جذور الفلفل المتسبب عن
الفطرFusarium
اختبار تاثير مساحيق أوراق الحمضيات في حشرة
خنفساء اللوبيا الجنوبية
)Callosobrus maculatus(F.
))Bruchidae:Coleoptera
تاثير تقطيع درنات على نسب االصابة بفايوس
البطاطا Y
التفضيل الغذائي لتراكيز مختلفة من المحلول السكري

المكافحة االحيائية لمرض تعفن الجذور نبات دموع
الطفل
التقييم الحيوي لمبيدي الفازلين وسوبرالدايمثوات
اختبار تاثير مساحيق أوراق الحمضيات في حشرة
خنفساء اللوبيا الجنوبية
)Callosobrus maculatus(F.
))Bruchidae:Coleoptera
تأثير أصابة نبات الباقالء vicia fabaبمن الباقالء
االسود  Aphis fabaeفي زيادة أنجذاب الدعسوقة
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ذات السبع نقط Coccinella septempunctata
اختبار تاثير مساحيق أوراق الحمضيات في حشرة
خنفساء اللوبيا الجنوبية
)Callosobrus maculatus(F.
))Bruchidae:Coleoptera
الوجود الموسمي للقفازات المصاحبة ألشجار العنب

15

رحمة محمد شعبان

د .عبد الجبار خليل

16

رحمة محمد منصور نجم

د .وفاء عبد يحيى

17

رونق جمال فائق عزيز

18

زينب عزام صالح

د .هيثم محي الدين
محمد
د .علي كريم

دراسة الكثافة العددية لحوريات الذباب االبيض على
اشجار السدر
تاثير فيوزاريوم في تعفن جذور الحنطة

19

سجى ايسر محمود

د .بسام يحبى

20

سوسن اسعد سعيد حمو

د .وفاء عبد يحيى

فعالية حامض السالسليك وحامض السكوربيك ضد
الفطرين المسبيين لتعفن جذور الباقالء
الوجود الموسمي للقفازات المصاحبة ألشجار العنب

21

شهد حسين عبوش محمد

22

شيماء عقيل ياسين حسن

23

عبد الرزاق محمود حسين

24

عبد الوهاب عباس حمد

25

عالء عبد العزيز طلب

دراسة الكثافة العددية لحوريات الذباب االبيض على
د .هيثم محي الدين
اشجار السدر
محمد
تاثير تقطيع درنات على نسب االصابة بفايوس
د .نبيل عزيز قاسم
البطاطا Y
تاثير أستعمال نوعين من االسمدة العضوية وحامض
د .فراس كاظم
السالسليك في السيطرة على مرض تعقد الجذور
الجبوري
د .فراس كاظم الجبوري تاثير أستعمال نوعين من االسمدة العضوية وحامض
السالسليك في السيطرة على مرض تعقد الجذور
د .مزاحم ايوب عبد هللا التفضيل الغذائي لتراكيز مختلفة من المحلول السكري

26

علي حميد علي حميد

د .هدى حازم وافي

27

عبيدة عبد الحميد عبد
المنان

د .عماد قاسم محمد

28

عمر سلمان عبد هللا
سلمان

د .هدى حازم وافي

29

عمر علي عبد فارس

م .محمد يوسف سيد
غني

30

غفران عبد الستار عبد
الرحمن

د .عالء حميد محمد

دراسة مرض تعفن الجذور الفيوزاريومي على نبات
االلوفيرا
التأثير القاتل والجاذب والطارد لبعض الزيوت النباتية
في خنفساء الحبوب المنشارية
Oryzaephilus
)surinemensisL.(Silvanidae:Colvanidae
دراسة مرض تعفن الجذور الفيوزاريومي على نبات
االلوفيرا
تقييم كفاءة بعض المركبات الطبيعية (الشيح والخل
)في عالج مرض ال Nosemeعلى طوائف نحل
العسل
المكافحة االحيائية لمرض تعفن الجذور نبات دموع
الطفل
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31

غفران مهند حامد عزيز

د .بسام يحيى

تأثير فيوزاريوم في تعفن جذور الحنطة

32

محسن خليل ابراهيم
مرعي

د .ندى صبيح عثمان

الفطريات الممرضة للحشرات ودورها في مكافحة
الحشرات

33

محمود حسن موسى خضر د .ندى صبيح عثمان

الفطريات الممرضة للحشرات ودورها في مكافحة
الحشرات

34

محمود صديق عباس

مؤجل

35

مصطفى عماد عبد العزيز
فاضل

د .رغد نايف مهيدي

36

محمد احمد ناصر نجم

د .رغد نايف مهيدي

37

مصطفى علي فائز احمد

38

مها عبد هللا محمد

39

نور الدين سامي عبد
اللطيف

د .جهينة ادريس محمد
علي
د .عبد الكريم هاشم
محمد
د .عماد قاسم محمد

40

هالة هاشم محمد ذنون

د .علي حمود ذنون

41

هديل محمد أديب

د .حميد حمود علي

"دراسة الية استحثاث المقاومة في نباتات البطاطا
ضد فايوس البطاطا أكس باستخدام بعض المركبات
الكيمائية"
"دراسة الية استحثاث المقاومة في نباتات البطاطا
ضد فايروس البطاطا أكس باستخدام بعض المركبات
الكيمائية"
دراسة موسمية لحشرة من الباقالء واهم اعدائها
الحيوية
حياتية دودة اوراق التين
التأثير القاتل والجاذب والطارد لبعض الزيوت النباتية
في خنفساء الحبوب المنشارية
Oryzaephilus
)surinemensisL.(Silvanidae:Colvanidae
دراسة مرض تعفن جذور الفلفل المتسبب عن
الفطرFusarium
تأثير معاملة بذور الفلفل بالبكتريا على بعض صفات
نمو نباتات الفلفل المصابة بفايروس موزائيك الخيار

