
الحيوية الجزيئيةلقسم التقنيات  2017-2016مشاريع بحث تخرج طلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي   

 والطبية/ كلية التقنيات ااالحيائية

الطالب اسم المشروع اسم  المشرف اسم   ت 
 المصابين المرضى في الهرمونات بعض تراكيز ا.د وليد حميد يوسف

النطف بأنعدام  
عطا محمود احمد  1 

ابراهيم محمد رقية. د.م  والحامي للبكتيريا والمضاد لالكسدة المضاد التأثير 
البنفسج زهرة لنبات للكبد  Viola Odorata في 

والحي الزجاج  

علي حسين اسراء  2 

حسين علي اسماء. د.م.أ  إلنتاج محليا المعزولة الزنجاريه الزائفة عزلة تحسين 
العشوائي التطفير باستخدام االسبارجينيز  

منير صالح تقى  3 

عبدهللا جابر سلوى. د.م.أ األصبع بصمة ظهور على السكري مرض تأثير  فاضل قاسم رسل   4 
صالح مهدي شهالء. د. أ  "  والمقتولة الحية الحيويه للمعززات المناعي التأثير

لبكتريا بالحرارة  
الفتاح عبد حبيب رغد  5 

زيدان كامل زهراء. د.م.أ  Lactobacillus acidophilus و Lactobacillus 
gasseri 

مثنى علي رنا  6 

ابراهيم محمد رقية. د.م     Salmonella typhimurium  الفئران في

ال ببكتريا المصابة   
كامل انور روان  7 

حسين علي اسماء. د.م.أ  Purefication and immobilization of L-
asparginase from pseudomonus 

aeruginosa 

محمود عبيس ثائر روز  8 

للفأر المزنشيمية الجذعية الخاليا وتشخيص عزل ا.د. صبحي جواد حمزة اكرم مازن ساره   9 
البنفسج زهرة لنبات  الوراثه و للمناعه المحفز ألتأثير ا.د. نضال عبد المهين  

odorata  Viola البيض الفئران ذكور على  
اكرم مازن سالي  10 

بكتريا من االسبارجينيز انزيم وتقييد تنقية ا.م.د.علي زيد فاضل محسن موفق شمس   11 

عمران اسماعيل ياسين. د.م  Pseudomonas aeruginosa الهادي عبد عذراء  12 
جين في الطفرة م.د.ظفر نجم عبد االمير  ATPase  ويلسون مرض تسبب التي خضير عماد عال   13 

زبار سهيل نضال. د.م.أ البنية النيسرية لبكتريا الدوائية المقاومة متعددة  ياس محمد علي   14 
عبدهللا حميد مها. د.م  في وراثي تحليل, االولي الطمث انقطاع مرض 

النساء مرضى  
سالم الحسن عبد علياء  15 

عبدهللا حميد مها. د.م  Evaluation of some biochemical markers 
in patients with nephrotic syndrame  

بجاي سعد لينا   16 

زيدان كامل زهراء. د.م.أ  Immunological study in some patients 
with atopic deratitis  in baghdad 

غازي مازن مرتضى  17 

جينات عن الكشف ا.د. وليد حميد يوسف  icaABCD  الغشاء تكوين وقابلية 

 المعزولة الذهبية العنقودية المكورات لبكتريا الحيوي
الجروح من  

ارحيم رؤوف مروة  18 

 البروتييز النتاج المثلى الظروف  Pseudomonas ا.م.د. علي زيد فاضل

 aeruginosa  من
حمادة علي ميسم  19 

صالح هندي بشرى. د.م.أ  استخالص على المختلفة المخلبية العوامل تأثير 
النووي الحمض  

غانم علي عبد نبأ  20 

 الفئران عليقة في مختلفة بنسب السوداء الحبة أستخدام م.د. رسالة رزوقي حسين
الثاني النوع السكري مرض لعالج  

حبيب المصطفى نور  21 

 التأتبي الجلد التهاب مرضى من لعينة مناعية دراسة أ.م.د. سلوى جابر عبدهللا
بغداد في  

مشتت حطاب هبه  22 

 بقلة المصابين المرضى في الهرمونات بعض تراكيز م.د رواء نزار محمد علي
 النطف

جمعه حسن ياسمين  23 

 


