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 عنوان البحث
 

 ت اسم الطالب اسم المشرف

 االنكليزي
 

 العربي
 

Effect of polyethylene glycol and 
nano selenium on growth and 
Multiplication Shoot of 
strawberry(fragaria X ananassa ) In 
Vitro  
 

 كاليكول متعدد األثلين و السليلنيومالتأثير  
في نمو و تضاعف افرع  النانوي

  ananassa  Duch الشليك            
Fragari   خارج الجسم الحي 

 

  م . د مكي نعمان نايفالمشرف االول : 
 المشرف الثاني : م.د كوثر صاحب المرعب

  .1 محمد عامر باقر 

Effect of Zytonic-M ,organic and 
traditional Fertilizer on Tomato 
growth and yield and alleviate the 
oxidative stress under salt stress 

 

والتسميد  Zytonic-Mتأثير المعزز الحيوي 

العضوي والتقليدي على نمو وحاصل الطماطة 
وتخفيف الجهد التأكسدي تحت ظروف الشد 

 الملحي
 

 المشرف االول: أ.د دريد الطائي
 المشرف الثاني: أ.م محمد راضي 

 
 

  .2 سعيدشهب صباح 

Role of foliar nano fertilizers for 
microelements and nano-
biostimulator on growth , yield and 
secondary metabolism of broccoli 
 

دور التسميد الورقي النانوي للعناصر الصغرى  
والمحفز الحيوي النانوي في نمو وحاصل نواتج 

 االيض الثانوي لنبات البروكلي
 

 : ا. د عباس خضير         االول المشرف
 ا. م .د بان محمد  المشرف الثاني

 

مصطفى ابراهيم 
 حليم

3.  

Molecular Characterization of 
Genetic Diversity and Determination 
of  Water Stress Tolerance of Local 

التوصيف الجزيئي للتنوع الوراثي و تحديد 
االجهاد المائي للطرز الوراثية المحلية لنبات 

 ,Cucumis melo var. flexuosusخيار القثاء 
Faqqous 

 ا. د عباس خضير         : االول المشرف 

 : ا.م.د.فاخر رحيم المشرف الثاني
 األول : ا. د 

  .4 زكريا احمد اسماعيل
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Genotypes of Snake Melon (Cucumis 
melo var. flexuosus, Faqqous) 
 

Efficiency of some types of bacteria 
in the biological removal of heavy 
metals from soil treated with sludge 
and growth and yield of broccoli 
 

 الحيوية االزالة في البكتريا أنواع بعض كفاءة
 بالحمأة المعاملة التربة من الثقيلة للعناصر

 البروكلي وحاصل ونمو
 

           مجول خضير عباس د.لمشرف االول :أا
 خضير كريم عمار م.المشرف الثاني :أ

  .5 نسرين سمير جبار

Effect OF Pinching ,Paclobutrazol 
and Kinetin on growth and flowering 
of Cassia occidentalis 
 
 

في  والكاينتين والباكلوبترازول تأثير التطويش
 Cassiaنمو وإزهار نبات سنا القهوة    

occidentalis   
 

: أ. د. َجنان قاسم حسين االول المشرف
أ.م.د.محمد عبد الحسين المشرف الثاني :

 العذاري
 

  .6 صفا علي حسن

Effect  of spraying salicylic acid and 
okra extract on the vegetative and 
fruit characteristics of olive trees 
Cv.,,Bashiqi,,                                                  

 

تأثير الرش بحامض الساليسليك ومستخلص 
والثمرية  ةنبات الباميا في الصفات الخضري

  الزيتونالشجار                                    
 صنف بعشيقي.

 

  .7 رائد جميل عجة أ.م.د   احمد محمد حسن

Effect of different sources of extracts 
and organic fertilizers on growth and 
yield of Brassica oleracea var. 
sabellica (curly cabbage) 
 
 

تأثير مصادر مختلفة  من المستخلصات و 
األسمدة العضوية في نمو و حاصل نبات الكيل 

 Brassica oleracea)اللهانة المجعدة( 
var. sabellica . 

 

 المشرف األول : أ.د علي عبادي مانع  
 المشرف الثاني : م. د. وفاء محمد لفتة  

 

  .8 نبأ فاضل علي
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effect of biofertilization and organic 
extracts on growth and yield of two 
cultivars of  carrot plant 
 
 

تأثير االسمدة الحيوية والمستخلصات العضوية 
 في نمو وحاصل صنفين من نبات الجزر 

 

 علي عبادي مانع  المشرف االول :  أ. د.  
  المشرف الثاني : أ.م. علي كريم  سلومي 

 

مروة عبد الرسول 
 هويدي

9.  

The effect of bio and organic 
fertilizers and potassium source on  
growth and yield of potatoes for the 

autumn season. 

 
 

 
تأثير التسميد الحيوي والعضوي ومصدر 

البوتاسيوم في نمو وحاصل البطاطا للعروة 
 الخريفية

 المشرف االول : ا. د علي عبادي مانع  
 المشرف الثاني ا.م.د عماد علي عبيد 

 

  .10 رفل صالح مهدي

Effect of spraying with tryptophan 

and marine algae extract on 

vegetative growth and leaf content 

of active compounds 

 

 الطحالب ومستخلص بالتربتوفان الرش تأثير(
 األوراق ومحتوى الخضري النمو في البحرية

 المركبات من
 الباباي لشتالت الفعالة

 اسماعيل منار د.م.أف االول :المشر

 كاظم زهراء.د.مالمشرف الثاني 

  .11 هند يونس خليل

Effect of NPK fertilizer and the 
treatment with CaO on some growth 
characteristics of two olive cultivars( 
Olea europaea L. ) and its economic 
feasibility 
 

 CaO بال والمعاملة NPK المركب السماد تأثير
 الزيتون من لصنفين النمو صفات بعض في

( Olea europaea L . ( االقتصادية وجدواه 

  عبيد علي عماد .د .م.أ : االول المشرف

 كشاش حليم باسم .أالمشرف الثاني 

  .12 آيات حبيب ظاهر

Effect of putrescine and Melatonin 
of the Morphological , Biochemical 

 في Melatonin و putrescine تأثير
 والكيموحيوية المورفولوجية الصفات

 حسين جابر محمد .د.م :االول المشرف
 يوسف عايد شذى .د.م.أ: الثاني المشرف 

  .13 مها مولى طعين
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characters and Molecular Markers 
for bean under salinity stress in vitr 

 تحت النامية الجزيئية للفاصوليا  شراتوالمؤ
 الحي الجسم خارج الملحي االجهاد

 
 

Effect of Cytokinin and Nano-Iron in 
growth ,Multiplication of Citrus 
Rootstock citrumelos In Vitro 

   
    

في نمو  تاثير السايتوكاينين والحديد النانوي
وتضاعف اصل الحمضيات سيتروميلو  خارج 

 الجسم الحي
 

:  أ.م.د تهاني جواد محمد  المشرف االول
م .د مكي نعمان   المشرف الثاني:علي   

 نايف         
 

  .14 والء فالح هادي

Effect of Moriaga Extraction 
,Kinetin, Humicacid on growth and 
yield of Eurica sativa andMolecular 
investigation of some secondary 
compounds 
  
 

تأثير مستخلص المورينجا والكاينتين وحامض 
والتحري  الهيومك في نمو وحاصل الجرجير

 بعض المركبات الثانوية الجزيئي عن
 

  م. د. بيداء رشيد حلو :االول  المشرف 
 الطائي أ .م . د نادية حميدالمشرف الثاني 

 

  .15 شهيداثمار فاضل 

Effect of salicylic acid and nano 
silicon of the morphological 
chemical characters and Enzymatic 
activity for potato under salinity 
stress in vitro  

 

تأثير حامض السالسيلك والسليكون النانوي في 
والفعالية  الصفات المورفولوجية والكميائية

االنزيمية للبطاطا النامية تحت االجهاد الملحي 
 خارج الجسم الحي

 

 د . محمد جابر حسين    .: ماالول المشرف 
 ا. سعد شاكر محمود المشرف الثاني:

 

  .16 دريد عامر مسلم

Effect of spraying with potassium 
and organic fertilization with poultry 
manure on the growth and yield of 
two cultivars of Brussels sprouts and 

 العضوي  والتسميد بالبوتاسيوم الرش تأثير
 وحاصل صنفين من نمو في الدواجن بمخلفات

بروكسل ودراسة الجدوى االقتصادية لها لهانة  

 ا. د علي عبادي مانع :االول المشرف 
 ا. باسم حليم كشاشالمشرف الثاني: 

سرمــد سالـــم 
 علـــي

17.  
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their economic feasibility (Brassica 

oleracea L. var. gemmifera Zenk) 

 

Brassica oleracea L .var. gemmifera 
Zenk 

 

 

 

 

 


