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 اسم المشرف  اسم الطالب عناون البحث ت

لمكافحة   .Lactobacillus spتقييم المقاومة الحيوية باستخدام بكتريا  1

المسبب لمرض موت   Pythium aphanidermatumالفطر الممرض 

 على بعض اصناف الحنطة العراقية  البادرات

 عواد  ضياء كامل
 محمد  علي جاسم

 اسماعيلمؤمن حميد 
 عبدهللا عبدالكريم حسن   ا.د.

التقييم الحيوي لبعض المبيدات النيكوتينية العضوية في بالغات خنفساء  2
 اللوبياء

 احمد نوفان لطيف 
 مهيمن شاكر خضير

 صفاء زكريا بكر د.

  S. sclerotioriumبعض العناصر الغذائية الصغرى في مكافحة الفطر  3

 على نبات الباذنجان 
 .Sفي مكافحة الفطر  NPKالسمادية الرئيسة  العناصر تأثير

sclerotiorium على نبات الباذنجان 

 مشتاق صباح نوري
 

 قيس كاظم زوين د. سعدون جاسم محمد

مستحضر احيائي  إلنتاجة المتجددة لبعض مصادر الطاق البيولوجيةالمعالجة  4
الفايروسي ومغذي للعائل  BYSMVالشديد  الموزاييكمقاوم لمرض 

 االقتصادي 

 عادل عامر
 حسين غسان 

 اصالة باسل ياسين
 معاذ عبدالوهاب عبد العالي  د.

في معاملة البذور ورش المجموع الخضري   استخدام بعض مواد االستحثاث 5
 لمكافحة التبقع االلترناري على الباقالء

 عبدهللا  زياد فالح
 سرمد عصمت

 صالح محمد اسماعيل  د.

 Thrips tabaciبيئية وحياتية حشرة ثربس البصل  6

تقييم كفاءة بعض المبيدات الكيميائية واالحيائية في حياتية حشرة ثربس 
 Thrips tabaciالبصل 

 عبدهللا امينعمر 
 محمد شاكر منصور د. احمد فالح فاروق

تقييم كفاءة بعض المبيدات الحيوية في مكافحة حشرة من اوراق الغرب  7
Chaitophorus populiabae 

 مها محمود
 علي عبدهللا صالح 

 ربيع عبد عبدهللا  د.

 ألمراضاختبار مقاومة عدة اصناف من الحنطة )المحلية واالجنبية(  8
 والمضاف لها بعض االسمدة. جبسيهالحنطة المزروعة في تربة 

 سيف الدين مشرف 
 محمد احمد

 سعيد خلدون فارس  د.

 Sitophilusتقييم كفاءة بعض المساحيق النباتية ضد بالغات سوسة الرز  9
oryzae L. 

بعض المساحيق النباتية ضد بالغات التأثير الطارد والجاذب لتقييم كفاءة 
 L. Sitophilus oryzaeسوسة الرز 

  .Lضد بالغات سوسة الرز اختبار فاعلية بعض الزيوت النباتية 

Sitophilus oryzae 

 حسين زهانايهاب ن
 

 مهدي  عال صفا
 

 سليمان مصطفى عماد

 زياد شهاب احمد . د

باستخدام الفطر   Musca domesticaالمكافحة االحيائية للذبابة المنزلية  10

Metarhizum anisopliae  وB.thuringiensis 
 علي عداي فزع

 خضير محمد منذر
 امنة نايف شاكر

 


