
لقسم التقنيات الحيوية الجزيئية  2016-2015مشاريع بحث تخرج طلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 

 والطبية/ كلية التقنيات الحيوية التطبيقية

الطالب اسم المشروع اسم  المشرف اسم   ت 

شذوذ الكروموسومات كسبب من اإلجهاض  د.رساله حسين الالمي

 التلقائي المتكرر في العراق

 1 اروى صالح محمد

عزل وتشخيص بكتريا القولون الممرضه من  د.مياده صالل مهدي

المرضى المصابين بااللتهاب المجاري البوليه 

 ودراسه وجود عامل  الضراوه الخمل

 2 اروى محمد صالح

التأثير المشترك المضاد لالحياء المجهرية  د. ياسين اسماعيل عمران

مع بعض  للمستخلص المائي للشاي االخضر

 المضادات الحياتية على جنسين من البكتريا

 3 امنه رائد عبد الوهاب

انتاج الطبقة اللزجة بواسطة بكتريا المكورات " د.ظفر نجم العكيلي

  العنقودية الذهبية المعزولة من الجروح

 4 ايه احمد كمال

 5 بشائر علي غازي " واالصابات المكتسبة د.نضال سهيل زبار

المهيمن محمدد.نضال عبد  دراسة الفعالية ضد ميكروبية للشاي األخضر  

واألسود على بعض البكتيريا المسببة لألمراض 

معزولة من الجروح  الملتهبة بالمقارنة مع 

 استخدام مضادات الحيوية الشائعة االستخدام

 6 حيدر عالوى خليفه

       Lactobacillus rutari  داخل الجسم الحي د.اسماء علي حسين

   التاثير الواقعي المعزز لبكتريا

 7 داليا عالء الدين

ازالة اللون من الصبغات المنصعة بواسطة " د.ظفر نجم العكيلي

 انزيم الاليكيز المنقى من بكتريا

 8 دعاء ادهم كمال

 9 رسل صالح مهدي "Bacillus cereus  د.مها حميد عبدهللا

بكتريا المكورات انتاج الكبسول بواسطه  د.رقيه محمد ابراهيم

 العنقودية الذهبية المعزولة من الحروق

 10 ريام سعد محمد

في تقليل  Momarcdica charantia  دور د.حميد مجيد جاسم

  مستوى الكلوكوز في الفئران

 11 ريام عالء محمد

 ألتأثير المضاد لالكسده لنبات  لسان العصفور د.نضال سهيل زبار

Ficus religiosa  في الزجاج  

 12 زينب عادل كرم

 التحري عن التباين الوراثي في جين" د.صبحي جواد حمزه

ACIM في عينه من المرضى العراقيين

 المصابين

 13 سجا علي احمد

 14 عمار نهاد حسن "بمرض التهاب الفقار الالصق  د.حسن محمد نايف

دراسة تأثير المضاد الميكروبي من عسل النحل  د.رساله حسين الالمي

بعض البكتيريا المسببة لألمراض معزولة على 

من الجروح الملتهبة مقارنة مع تأثير المضادات 

  الحيوية

 15 غفران عادل ابراهيم

في خاليا  CXCL12 دراسة التعبيرالجيني د.حسن محمد نايف

 المصابه بالسرطان القولون للمرضى العراقيين

 16 فاطمه محمد بدر الدين

الحيوية في مختبرات التقنيات األحيائية  السالمة د.علي زيد الصفار

 في جامعات العراق

 17  مريم غازي محمد

في سرطان القولون والمستقيم  CXCR4 تعبير  م.نورا عادل

 ودوره في تشكيل السرطان

 18 نور رياض ابراهيم

 


