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 عنوان البحث اسم الطالب اسم االستاذ المشرف 

 اية جمال عبد الكريم أ.د. كاظم محمد ابراهيم 

Electronical injection device for 

blood draw  

هللااية حازم عبد  أ.د. كاظم محمد ابراهيم  

Using two substances for vase 

life extension for carnation 

flowers  

 اية خالد محمد أ.د. نبيل خلف ابراهيم 

Dna barcoding of rice by 

biotechnology 

 اية محي الدين صالح أ.د. نبيل خلف ابراهيم 

Protocol for in vitro 

micropropagation of 

Helianthemum spp. 

 ابراهيم رمزي هادي أ.د. حسين محمود شكري

Isolation and molecular 

identification of active 

compounds producing bacteria 

from soil 

 زهراء حسين نعمة أ.م.د. محسن هاشم رسن 

دراسة كفاءة بعض عزالت 

( 1الستربتومايسز على االفالتوكسين)م 

 وتكاملها مع مستخلص التمور

. محسن هاشم رسن أ.م.د  سارة حميد غايب 

 Lactobacillusدراسة كفاءة بكتريا 

acidophilus  1على االفالتوكسين م 

 وتكاملها مع مستخلص قشور الرمان

 سجى مؤيد حافظ أ.م.د. محسن هاشم رسن 

 Lactobacillus دراسة كفاءة بكتريا 

planetarium ومستخلص خميرة   

1الخبز ضد افالتوكسين م   

 تبارك محمد خالد أ.م.د. عبد الواحد شمخي

Estimating the effect of Mentha 

spicata aqueous and alcoholic 

extract when used as an 

antimicroorganism  



 ميس سعدي حاتم أ.م.د. خالد هاشم عبد المنعم

Species identification of licorice 

using nrDNA and cpDNA 

genetic markers 

 شادان صالح ولي أ.م.د. خالد هاشم عبد المنعم

Effect of date palm fruit extract 

on mice injected with some 

anabolic steroids 

 علي احمد كمال أ.م.د. خالد هاشم عبد المنعم

Antimicrobial activity of palm 

fruit extracts in combination 

with silver nitrate nanoparticle 

against dental plaque bacteria 

 رفل مهدي صالح أ.م.د. خالد هاشم عبد المنعم

Antimicrobial activity of 

aqueous and alcoholic extracts 

from date palm fruit 

 طه عبد الوهاب محمود أ.م.د. اسماء كاطع عريبي

Peel extract mediated green 

biosynthesis of silver 

nanoparticles from Punica 

granatum L. characterization 

and detection its antibacterial 

activity 

 افنان مثنى عبد  أ.م.د. اسماء كاطع عريبي

Investigation the effect of 

copper nanoparticles on 

Klebsiella pneumonia genome 

by RAPD molecular markers 

 علي عباس فاضل أ.م.د. اسماء كاطع عريبي

Investigation te effect of silver 

nanoparticles on physiological 

and molecular parameters of 

Phaseolus vulgaris L. using 

RAPD markers 

  عزيز غصون عبد الرحمن م.د. سامية خليل محمود 

Evaluation of marshes water 

and its validity to aquatic 

environment 



 

 م.د. سامية خليل محمود 

 ميادة محمد جاسم 

استخدام مستخلص البروتوش النباتي 

 كمادة حافظة للحوم الحمراء الطازجة

 سارة عادل صبري م.د. سامية خليل محمود 

Determination and evaluation 

of principle minerals in 

margorum plant by atomic 

absorption technical method 

and its effects in Aspergillus 

flavus  

 ميس محمد ناجي م.د. حسن عبد الهادي حسين 

Isolation and identification of 

bacteria from dental carries 

 مينا موفق خليل م.د. حسن عبد الهادي حسين 

Antibacterial activity of potato 

extract  

 نور علي حسين م.د. حسن عبد الهادي حسين 

Isolation and identification of 

bacteria from burn patients  

 مريم عبد الوهاب عبد الجبار م.د. حسن عبد الهادي حسين 

Isolation and identification of 

bacteria from urinary tract 

infections  

عبد هللام.د. مها حميد   عهد عبد المجيد محمود 

Isolation and screening of 

protease produced by different 

isolates 


