
  بحوث التخرج
٢٠٢١- ٢٠٢٠فرع االحياء    

 اسم المشرف عنوان البحث اسم الطالب  ت
 د.حداوي محمد الصحة العامة D3 اهمية فيتامين -  أيات عبد هللا عوض جبر  ١
 د.حداوي محمد دورة عنصر الحديد في الجسم واهميته على الصحة بتول جبير حمزة  منصور   ٢
 د.زينة محمد دراسة احصائية حول االعاقة في محافظة واسط تماضر رضا فياض عبد الحسن  ٣

 د.زينة محمد معدل انتشار مرض ذات الرئة في محافظة واسط حسن عبدهللا كاظم مشكور  ٤
 م. عالء صباح  زراعة الخاليا الحيوانية حسن علي عبد العالي عبود  ٥
 م. عالء صباح  التقييد واستخداماته الحيوية حسين ثامر حسين داود  ٦
 م. عالء صباح  الحيوي لألكار اإلنتاج - حنان عبد الخالق طاهر نوري  ٧
 م. رعد سعد  دور المعززات الحيوية البكتيرية في وقاية العدوى المرضية في الدواجن حنين حسين ماهود طربوش  ٨

 م. رعد سعد  تربية الدجاج البياض وعوامل وقايته من االمراض حيدر فالح حسن صياح   ٩
 م. رعد سعد  ادارة بيض التفقيس المخصب في المفاقس ختام كمال عبيد بري  ١٠
  رشا صادق حديد خابط  ١١

 ١٩ -بتشخيص فايروس كورنا  IL16العالقة بين  
 م.م. علي سعد 

  زهير زيدان هميم حسون   ١٢
 في تشخيص االجسام المضادة.  ECLاستخدام تقنيه  

 م.م. علي سعد 

١٣  
 زينب عدنان عواد عباس

دور المرض السكري في تنوع االحياء المجهرية في فم المصابين بالسكري 
 من النوع الثاني

 م.م. علي سعد 

 م.م. سيف علي  Amino Acidsاالحماض االمينية  شروق عبد جعفر جياد  ١٤
 م.م. سيف علي  (الهيموغلوبين السكري). HbA1cدراسة قياس مستوى  شمس الضحى نعمان مهدي شالل  ١٥
 م.م. سيف علي  ارتفاع اليوريا في الدم وطرق عالجها. صبا باسم محمد نوروز  ١٦



 م.م. عباس عبود  العالقة بين السي ببتايد وهرمون األنسولين في مرضى السكري صفا كاظم جواد عطية   ١٧
 م.م. عباس عبود  االستروجين في النساء بعد سن اليأستقييم مستوى هرمون  ضحى نعمه محمد حاصل   ١٨
 م.م. عباس عبود  دور مضادات االكسدة  في  الوقاية من السرطان  عباس فاضل محمد ماجد  ١٩
 م.م. طارق حامد  الملوثات البيئية أنواعها واسبابها وظرق المعالجة   عذراء قاسم محمد خالوي  ٢٠
 م.م. طارق حامد  ملوثات مياه األنهار  غفران شالكه حسين عبد   ٢١
 م.م.هدى حسين تأثير المواد السمية على نسيج الكبد. فاطمة صباح عبد المهدي هادي  ٢٢
 م.م.هدى حسين تأثير فايروس كورونا على نسيج الرئة   الرا صاحب نشمي خميس  ٢٣
٢٤  

 مروة طالب عبد الحسين ركي
عند بعض الخضراوات   Botrytis cinerea مرض العفن الرمادي -

 .والفواكه
 م.م. رؤى سالم 

  مريم عبد المطلب خضير راضي  ٢٥
 باالستجابة المناعية bio surfactantما عالقة  

 م.م. لندى خلف

٢٦  
 نبأ كريم منشد صحن 

تأثير االصابه بداء الجيارديا على معدل كريات الدم البيضاء في االشخاص 
 المصابين  

 م.م. هدى مهنا 

  نجاة حسن راضي مرزوك  ٢٧
 

 م.م. شذى قاسم السموم المؤثرة على الجهاز العصبي. 

  

  

  

  

  

  



  بحوث التخرج
  ٢٠٢١- ٢٠٢٠فرع الفيزياء   

 اسم المشرف عنوان البحث اسم الطالب ت

 د.ستار عبود الجسيمات االولية.  احمد عبد الكاظم مصحب شمير ١

 د.ستار عبود للموادالخواص الميكانيكية  اريام عزيز مخيلف زغير  ٢

 د.ستار عبود االواصر وتصنيف المواد الصلبة اسيا صباح هالمه حسين ٣

 د.ستار عبود الثقوب السوداء ايات عدنان حسين زامل ٤

 د.غازي كمال دراسة البلورة الماس  ايمان احمد عبد الرضا صكب ٥

 د.غازي كمال دراسة الخواص الفيزيائية والتركيبة لمادة الكرافيت  بنين حيدر شرهان عبود ٦

 د.غازي كمال دراسة قوانين كابلر  تكليف علي هادي شيتي  ٧

 د.غازي كمال اهمية طبقة االوزون لكائنات الحية حبيب حسين رحيل مرير  ٨

 د.فاطمة نافع RFIDاستخدام موجات كهرومغناطيسية في تقنية  حسن شمران موسى هالل ٩

 د.فاطمة نافع حيود األشعة السينية في البلورات حسن هادي مطر علي  ١٠

 د.فاطمة نافع مفهوم الكمي لمعادلة شرويدنكر حمزه سالم عواد حمزه  ١١

 د.فاطمة نافع ثورة في مجال التصوير باألشعة السينية خديجة محمد حسين دحام  ١٢

 د.فراس سليم دراسة نشوء وتطور المجرات الحلزونية  رسل سلطان سالم مساعد ١٣

 د.فراس سليم الصيغة العامة لقوانين نيوتن وتطبيقاتها  زهراء كاظم مخلف يوسف ١٤

 د.فراس سليم تفسير القوة الجاذبية في النظرية النسبية  زينب سعيد عبد االمير محمود ١٥

 د.فراس سليم النشأة والتركيبالنجوم النابضة دراسة  زينب عماد خضير شبي ١٦

 م.م. يحيى منعم مقارنة بين المعجالت النووية سالم داود جمعة محمد ١٧

 م.م. يحيى منعم نواع وأشكال واستخدامات المغناطيس صادق يوسف عبد فلي  ١٨

 م.م. يحيى منعم اهمية الملفات والمكثفات في الدوائر االلكترونية طارق ياسين خضير حرز ١٩



 م.م. يحيى منعم دراسة خواص دوائر التيار المتناوب واستخداماتها عبد االله احمد عبيد حميد ٢٠

 م.م. هناء عبد الحسين هندسة األشكال في العمارة اإلسالمية  عبد الحسين كريم محسن خالوي ٢١

 م.م. هناء عبد الحسين األعداد األولية عبد هللا حاكم سعد حسين  ٢٢

 م.م. هناء عبد الحسين تطبيقات الرياضيات في الحياة العملية عبيد علي حسين فريح ٢٣

 م.م.رواء كاظم تأثير اشعة الليزر في طب العيون  عمار عارف جبر ناصر              ٢٤

 م.م.رواء كاظم اختالف في القوى االنكسارية بين العينين وعالقته بكسل العين  فاتن عبد الكريم عزيز داود ٢٥

 م.م.رواء كاظم استخدام الليزر في الطب مجتبى خالد حسن عبيد ٢٦

 م.م.رواء كاظم استخدامات الليزر في الصناعة محمد عبد الحسين كريش عسكر  ٢٧

 م.م. رسل حامد دور تقنية النانو في الحد من الكوارث  مروه جاسم لعيبي يونس ٢٨

 م.م. رسل حامد للظواهر االكثر شيوعا في الكون.البالزما المكون الرئيسي  مصطفى علي كوين ثجيل  ٢٩

 م.م. رسل حامد دراسة التوصيلية الكهربائيه الفائقة في المواد وتطبيقاتها ميسلون عبد الرزاق دايش معيجل ٣٠

 م.م. رسل حامد الثنائيات (  الدايوات )  محمد حيدر محمد سلمان ٣١

 م.م. رسل حامد الغازية  الليزرات نور الهدى علي عطوان كاظم  ٣٢

 

 

 

   

  رئيس قسم العلوم

 أ.م د. زينة محمد حمد


