
 طلبة الدراسات العليا املتخرجني
 

 قسم علوم احلياة –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 سنة التخرج عنوان الرسالة المشرف سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

2002-2002 ذكر محمد مصلح شرقي 1  عصام خضير حمزة. عبد اهلل عبد الجليل  و د. د 

على تأثير االستنفاذ الرطوبي والمادة العضوية 
 ةبعض الصفات المورفولوجية والفسيولوجي

والحاصل واالستهالك المائي لنبات الذرة 
 الصفراء

5002 

2002-2002 ذكر سمير مشرف خلف 5  
ناهي . م. أ         و    عبد المجيد عبد العزيز . م. أ

 يوسف ياسين
دراسة دموية وراثية خلوية على عمال معمل 

 الزجاج في الرمادي
5002 

2002-2002 ذكر لطيف عبد الهادي الكبيسي هيثم 3 دراسة دمية وراثية خلوية لعمال مجمع  ناهي يوسف ياسين. عبد السالم عبد اهلل  و د. د 
 الكيميائي للفوسفات في القائم

5002 

2002- 200 ذكر ناجي حمد خلف الدليمي 4  حماد نواف فرحان. محمد عبد الوهاب  و  د. د 

ة من المخلفات دراسة تأثير أنواع مختلف
الحيوانية مقارنة بالسماد النتروجيني على بعض 

والفسيولوجية والحاصل  ةالصفات المورفولوجي
 Zea maysإلنتاج نبات الذرة الصفراء 

5002 

2002-2002 ذكر سالم فليح عطا اهلل الهاشمي 2 نواع تشخيص طفيليات القناة الهضمية لبعض أ صديق أحمد. إسماعيل عبد الوهاب  و د. د 
 الزواحف في االنبار

5002 

2002- 2002 ذكر عالء خليف حمد الدليمي 2  حماد نواف فرحان. محمد عبد الوهاب  و  د. د 

 NPKتأثير التداخل بين السماد المركب 
 ةوطريقة الزراعة على الصفات المورفولوجي

والفسيولوجية والحاصل لنبات الذرة الصفراء 
Zea mays L. 

5002 

 

 



 راسات العليا املتخرجنيطلبة الد
 

 قسم علوم احلياة –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 سنة التخرج عنوان الرسالة المشرف سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

2002-2002 ذكر مصطفى نهاد جمعة الدراجي 7  
            و      عبد السالم عبد اهلل . د

 5002 للعاملين في معمل أسمنت القائم دراسة دمية وراثية خلوية ناهي يوسف ياسين. د

2002-2002 انثى نغم خضير مهدي شاحوذ المحمدي 8  
           و     صباح إبراهيم حمادي . د

 عمر حمد شهاب. د
دراسة التأثير الطارد للمستخلصات النباتية لبذور نباتي 

 Culixالخروع والحرمل على إناث بعوض 
5002 

2002- 200 كرذ مهند حماد عبد الجنابي 9 2 
سليم عبيد . و  د  حميد شاحوذ عبد. د.م.ا

 كاطع

تواجد وانتشار بعض األحياء المجهرية في أنظمة تكييف 
مستشفى الرمادي للنسائية واألطفال خالل فصل الصيف 

 وعالقتها بعدوى المستشفيات

5002 

2002- 2002 انثى مها فالح نزال 10  
            و  إسماعيل عبد الوهاب  . د

 5007 طفيليات الدم في بعض زواحف مدينة الرمادي صديق أحمد قاسم. د

2002-2002 انثى امتثال إسماعيل جلعوط الهيتي 11  
            و     صباح إبراهيم حمادي. د

 عمر حمد شهاب. د
دراسة تأثير المستخلص الكحولي لبذور نباتي الحرمل 

 يةوالخروع في األداء الحياتي للذبابة المنزل
5007 

2002-2002 انثى كفاح شدهان حمد الهيتي 15  
مهدي صالح . حميد شاحوذ عبد  و د. د

 شالل
التغيرات النسيجية للجهاز البولي الناتجة من اإلصابة 

 Proteus mirabilis 5007ببكتريا المتقلبات 

 

 

 



 طلبة الدراسات العليا املتخرجني
 

 حلياةقسم علوم ا –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 سنة التخرج عنوان الرسالة المشرف سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

2002-2002 انثى ميسم ناجي احمد المحمدي 13  
               و    حميد شاحوذ عبد . د

 مهدي صالح شالل. د
العوامل المؤثرة في تكرار اإلصابة بحصى الكلى في 

 محافظة األنبار
5007 

2002-2002 انثى يميوفاء طالع رديف الدل 14  
               و     حميد شاحوذ عبد. د
 ظافر فخري عبد القادر. د

المنتجة ألنزيم السليليز  Streptomycesعزل وغربلة 
 باستعمال مصادر محلية من ترب مدينة الرمادي

5008 

2002-2002 ذكر محمود علي شاهر جزاع العاني 12  
 .د   عبد المجيد عبد العزيز  و . م.أ

 عبد اهلل عبد الجليل

تأثير األسمدة الفوسفاتية واألسمدة العضوية والتداخل بينهما 
في الخصائص السايتولوجية والمورفولوجية والفسيولوجية 

 واإلنتاجية لنبات فستق الحقل

 

 

5008 

 

 

 

 

2002-2002 انثى فرقد حواس موسى عبد العاني 12  
. د  ظافر فخري عبد القادر   و. د

 د الكريمإبراهيم عب

عزل وتشخيص البكتريا المنتجة ألنزيم األميليز من بعض 
ترب مدينة الرمادي واستعمال المخلفات النباتية في إنتاج 

 األنزيم

5008 

2002-2002 ذكر أحمد شهاب أحمد الفي العاني 17  
. د  و      ظافر فخري عبد القادر. د

 أدهام علي عبد العسافي
في إنتاج البروتين  Aspergillus nigerاستخدام الفطر 

 أحادي الخلية باستعمال مخلفات محلية نباتية وصناعية
5008 

2002-2002 انثى هيفاء محمد سحاب علي العاني 18  
عبد اهلل . د  و حماد نواف فرحان . د

 عبد الجليل
تأثير التداخل بين السمادين النتروجيني والعضوي على نمو 

نتاجية صنفين من القمح  وا 
5008 

 

 



 طلبة الدراسات العليا املتخرجني
 

 قسم علوم احلياة –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 سنة التخرج عنوان الرسالة المشرف سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

19 
أسماء عبد األمير بدن عجيل 

 الخزاعي
2002-2002 انثى  

. د و  حماد نواف فرحان . د
 محمد عبد الوهاب حميد

نتاجية القمح مقارنة بين التغذ ية النهارية والليلية بالنتروجين، وتأثيرها على نمو وا 
 بطريقة الري بالرش

5008 

2002-2002 انثى رنــا حازم حمودي عبد العبيدي 50  
              عبد اهلل عبد الجليل  و . د

 Prosopis Farctu 5008دراسة كيميائية حيوية لبذور نبات الشوك  وجيه يونس محمد. د

2002-2002 انثى رجـاء فاضل حمدي سليم العبيدي 51  
                و حماد نواف فرحان  . د

 سعدي سبع خميس. د

مخلفات )والسماد العضوي ( GA3)تأثير التداخل بين منظم النمو حامض الجبريليك 
في بعض الصفات المظهرية والفسيولوجية واإلنتاجية لنبات القمح ( األغنام

Triticum aestivum 

5008 

2002-2002 ذكر صهيب صباح قاسم 55  
  و  ظافر فخري عبد القادر. د
 صالح سلمان زين العابدين. د

من مستشفى مدينة كركوك والتعرف على   Psuedo Aeruginosaعزل بكتريا 
 قابلية إنتاجها للبايوسين وحساسيتتها لبعض المضادات الحيوية

5008 

2002-2002 ذكر لؤي حاتم علي هوير العسافي 53  
و       حميد شاحوذ عبد . د

 مهدي صالح شالل. د
التغيرات المناعية والنسيجية الناتجة عن تغذية وحقن األرانب النيوزلندية بالكولسترول 

 E . 5008وفيتامين 

2002-2002 انثى هبة خلف رافع الحبيني 54  
ظافر فخري عبدالقادر  و . د
 محمد عبد الوهاب حميد. د

ستخدمها كسماد حيوي لنبات عزل وتشخيص  بكتريا األزوباكتر وفطر المايكورايزا وا 
 الذرة الصفراء

5008 

 

 

 



 طلبة الدراسات العليا املتخرجني
 

 قسم علوم احلياة –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 سنة التخرج عنوان الرسالة المشرف سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

2002-2002 انثى هبة عباس جاسم الدليمي 52  
   عبد المجيد عبد العزيز حمادي . م.ا

 ناهي يوسف ياسين. و  د
تأثير المواد المستخدمة في طالء األخشاب في بعض 
 متغيرات الوراثة الخلوية والفسلجية للعمال العاملين بها

5009 

2002-2002 انثى إسراء عدنان شاكر العبيدي 52  
عبد الوهاب .ود   حميد شاحوذ عبد  . د

 يويبد
التأثيرات المناعية لمستضدات األميبا الحالة لنسيج على 

 األرانب النيوزلندية البيضاء
5009 

2002-2002 ذكر ثامر مهيدي بديوي 57 دراسة تأثير بعض العناصر الغذائية الصغرى على الصفات  حماد نواف فرحان. د 
 المورفولوجية والفسيولوجية واإلنتاجية للقمح

5009 

 ذكر حسين نجيب محمد 58
2002-2002  
 
 

محمد . و د     هناء عبد اللطيف . م. ا
 قيس عبد

إنتاج إنزيم الفوسفاتيز القاعدي من عزلة محلية لبكتريا 
 القولون وتنقيته ودراسة خصائصة الحركية

5009 

2002-2002 انثى تماضر عباس رافع 59  
. عبد المجيد عبد العزيز حمادي  و د. د

 ناهي يوسف ياسين
بعض متغيرات نسيج الدم والتغايرات الكروموسومية  دراسة

 لعمال محطات الكهرباء في الرمادي
5009 

2002-2002 انثى هبة اهلل عادل عبد اهلل يوسف 30  
       و     ظافر فخري عبد القادر. د

 سليم عبيد كاطع. د
دراسة دور البكتريا الالهوائية في إحداث المضاعفات بعد 

 النسائية ومقارنتها مع المسببات األخرىالعمليات الجراحية 
5009 

 

 

 



 طلبة الدراسات العليا املتخرجني
 

 قسم علوم احلياة –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 سنة التخرج عنوان الرسالة المشرف سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

2002-2002 ذكر أثير هاشم عبد المجيد رشيد 31  
   حمادييز عبد المجيد عبد العز . م. ا

 رسمي محمد حمد. د. أ   و
تأثير التداخل بين الرش باليوريا والسايتوكانين ومستخلص 

لتفاف أوراق الخس  عرق السوس في طبيعة نمو وا 

 

 

5009 

 

 

 

2002-2002 ذكر أنور عبد الناصر ضبعان الدليمي 35  
   عبد المجيد عبد العزيز حمادي و. م. ا

 عبد مسربت احمد. د
راثي للمقدرة اإلتحادية والفعل الجيني وتقدير التحليل الو 

 المعالم الوراثية للسالالت والهجن الفردية من الذرة الصفراء
5009 

2002-2002 انثى هدى عبد اهلل علي صالح 33  
. عبد اهلل عبد الجليل ياسين  و د. د

 تحسين علي زيدان
تقييم مياه ينابيع وادي حقالنية غرب العراق ألغراض الري 

 تخدام من الشعيربإس
5010 

2002-2002 انثى شيماء محّي داّود الهيتي 34  
. م.و  أ   عبد اهلل عبد الجليل ياسين. د

 ياس خضير الحديثي
تأثير التداخل بين المياه المالحة واالسمدة الفوسفاتية على 

نتاجية الشعير  نمو وا 
5010 

2002-2002 انثى الرا هاشم عبد المجيد رشيد 32 عزل البكتريا المنتجة إلنزيم الاليبيز ودراسة بعض  خري عبد القادر الراويظافر ف. د 
 خصائص اإلنزيم

5010 

 

 

 



 طلبة الدراسات العليا املتخرجني
 

 قسم علوم احلياة –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 سنة التخرج عنوان الرسالة المشرف سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

2002-2002 ثىان لقاء عليوي حردان 32 دراسة الفعالية التثبيطية لمستخلص نبات القرفة  هناء عبد اللطيف ياسين. م. ا 
 على بكتريا الفم( الدراسين)

5011 

2002-2002 ذكر أيسر محمود محمد عطية 37  حميد شاحوذ عبد. د.م.ا 
دراسة األثر المناعي لللعاب والغدة اللعابية لحشرة النمل 

لشغالة نحل العسل على األرانب الفارسي والغدة السمية 
 النيوزلندية

5011 

2002-2002 ذكر محمد مطلب  فرحان شالل 38 التلوث البكتيري لحاضنات االطفال الخدج في مستشفى  م هناء عبد اللطيف ياسين.أ 
 النسائية واالطفال في مدينة الرمادي

5011 

 2009-2008 ذكر ضياء الدين عفتان حمد الحياني 39
. م. أ   ظافر فخري الراوي  و . د. م. أ

 سليم عبيد كاطع المولى. د
من مستشفيات مدينة الرمادي  Bacillusعزل بكتيريا 

 5011 وحساسيتها للمضادات الحيوية

دراسة بعض المتغيرات الفسيولوجية والكيموحيوية في دم  مثنى محمد عواد.د. م. أ 9000-9002 انثى منال حامد جاسم حمادي 40
 5015 9بصباغ الدم والسكري من النوع المصابين 

 .Zea maysتقدير بعض المعالم الوراثية للذرة الصفراء   عبد المجيد عبد العزيز. م. أ 9000-9002 انثى ايناس اياد عبد اهلل عيسى 41

L. 5015 تحت تأثير السماد العضوي السائل 

 

 

 

 



 طلبة الدراسات العليا املتخرجني
 

 قسم علوم احلياة –الصرفة كلية الرتبية للعلوم 
 سنة التخرج عنوان الرسالة المشرف سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

 ظافر فخري الراوي. د. م. أ 9000-9002 انثى شيماء خلف عثمان ظاهر 45
 Rhizobiumالتحري والحصول على عزلة من بكتريا 

متحملة للملوحة بأستعمال طريقة التحول الوراثي واختبار 
 ا في تثبيت النتروجين حيوياكفاءته

 

 

5015 

 

 

 

 عبد اهلل عبد الجليل ياسين.د.أ 9000-9000 ذكر سمير سرحان خليل 43
تأثير المغنيسيوم والرطوبة في بعض الصفات التشريحية 

(  .Zea mays L)      والمظهرية والفسلجية للذرة الصفراء
 في تربتين مختلفتي النسجة

9009 

دراسة مظهرية دقيقة لحبوب لقاح نباتات البرية النامية في  محمد عثمان موسى. د. م.أ 9000-9002 كرذ يسري سعدون رشيد 44
 9009 الرطبة –محمية الفيضة 

 9000-9000 ذكر صدام حسين علي 42
حسن . د .م.حميد شاحوذ عبد و أ. د.أ

 علي مطر
 

تأثير المواد الفعالة لحليب التين في سمية الة اللسع للزنابير 
 صفر في األرانب النيوزلنديةال

 
9009 
 
 

دراسة التلوث البكتيري ألكياس مكونات الدم المخزونة في  هناء عبد اللطيف حسين. م .أ 9000-9000 ذكر اهلل حمد أنس عبد 42
 9009 مصرف الدم الرئيسي في الرمادي

 

 


