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 عنوان المشروع  طلبة المشاريع اسم التدريسي ت 
ا.د. محمد عامر  1

 فياض 
 افنان سالم بازغ

 خليل عبد علي  آيات
 منار محمد عباس 

عزل الفطريات المصاحبة لثمار الموز وتقيم كفاءة  
 بعض المستخلصات النباتية ) التوابل ( في تثبيطها

ا.د.طه ياسين  2
 مهودر 

 حسين عبد الكريم قاسم
 سليم نعيم حوراء

تأثير كثافة االدغال رفيعة وعريضة االوراق في نمو 
 ثالثة اصناف من الحنطة  

 حوراء مهدي صالح  ا.د عالء صبيح 3
 حيدر جليل ابراهيم

 اعلى محصول الطماط األوراق تأثير حفارات 

ا.م.د.ضياء سالم   4
 علي

 دنيا احمد عبد السيد
 زينب عيسى حميد

أوراق الطماطا   المكافحة الحيوية لمرض تبقع
 Alternaria alternataالمتسبب عن الفطر 

ا.م.د. يحيى  5
 صالح  عاشور

 سجى عبد الرضا عبد علي
 فاطمة طالل بدر

 محمد علي عبدالواحد 

استخدام مستخلص قشور الرمان في تثبيط بعض  
 الفطريات المرضية مختبريا 

 عبد  أيادا.م.د  6
 الوهاب 

 مناسك عبد الكريم عامر
 ار عباس نباهن ست

 نورا محمد عبد الكريم

دراسة تشخيصية وبيئية لخنفساء اللوبياء الجنوبية 
على بذور الحمص واللوبياء مع االشارة الى  

 مكافحتها حيويا ومختبريا 

ا.م.د خالد  7
 عبدالرزاق فهيد

 دعاء قاسم حميد
 فاطمة عبد الكاظم سرحان 

 رباب عباس جابر 

ئلة الباذنجانية حصر انواع الحلم المتواجد على العا
 في البيوت البالستيكية وتشخيصها 

  م.د ليلى عبد 8
 بنيان  الرحيم

 هدى عمار حسين
 زهراء فوزي هاشم

فعالية بعض الفطريات في مقاومة الفطر   تقييم
Pythium  المسبب لمرض تعفن جذور الخيار 

النبي  عبد  .م.دأ. 9
 االمير  عبد

   عيدان كاظم عباس

 علي عذافة فزع
 مد شكيبزينب اح

عزل وتشخيص اهم فطريات التبقعات على النخيل 
 ومكافحتها كيميائيا في المختبر

 هللا  م.د لبيد عبد 10
 نجم

 سارة عبد الرضا شهاب 

 اسراء مهدي فرج

 عبد هللا حمد عبد هللا

تأثير تغير نوع المصدر الكاربوني على نمو وتطور  
في الفطر    B1 Aflatoxinوافراز السم 

Aspergillus flavus 

 ا.م جنان مالك  11
 خلف 

 صفا كاظم نعمه

 مروه هاشم جري ظاهر 
 عذراء مرتضى سالم 

وبعض   Bacillus thuringensisكفاءة البكتريا  

المبيدات الكيميائية في السيطرة على الدورتين  
 اليرقي والكامل حشرة المخازن  

 ةرواء محمد عبد الزهر ا.م حياة محمد  12
 همسه احمد ضرب 

 ر عاتي ميعاد حيد

استخدام بعض الزيوت النباتية في مكافحة حوريات  
 الذبابة البيضاء 

أ.م.عقيل عدنان  13
 السيد  عبد

 احمد جواد كاظم 
 عبد االمير هالل آيات

 زينب عدنان

  على  Tutaتأثير المصائد الفورمونية على حشرة 
 نبات الطماطه 

الحميد  ا.م عبد 14
 عيالن  يونس

 حنين عبد الكريم مالك 

 طمة حسن يعقوبفا

غير الكيميائية لخنفساء الحبوب الشعرية )   المكافحة
 الخابرا (  

عبد  م.هالة 15
عبد  الجبار

 الحسن 

 سارة محمود طالب 
 سرى خالد ناصر

 

دراسة بايلوجية لبعض عزالت الفطر  
Macrophomina   المعزول من زهرة الشمس

 وتأثير بعض المبيدات علية 
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  عبدالنبي عبداالمير مطرودأ.م.د. 

 رئيس قسم الوقاية                                                                                  

 هراء عايدفاطمة الز حسينم.نجالء  16
 خديجة عباس عبد الرضا
 يوسف عبدالرضا مهدي

مسح الهم االمراض لنباتات الخضر المزروعة في 
 كلية الزراعة  –موقع محطة البحوث الزراعية  

 ناصر م. فيصل 17
 جابر 

 نور عباس ناصر
 وفاء احمد سلمان
 بسام كاظم طاهر

استخدام بعض المساحيق النباتية في مقاومة حشرة  
 ر  ذبابة السد

م. علي زاجي  18
 عبد القادر 

 الواحد  محمد علي عبد
 ايات محمد حسن

 حيدر عدنان ريسان

دراسة تأثير المستحضرات الزيتية المتناهية الصغر  
على كفاءة وحيوية عوامل المكافحة اإلحيائية 

 للحشرات 


