
 )املرحلة الراتعة( قسن علوم احملاصٍل احلقلٍةهشارٌع حبوث طلثة 

 عنوان مشروع التخرج سم الطالبإ إسم السيد المشرف ت

1  
 

 حمثس هدلول فٍصلأ.د 
 الةـــحالم سعٌد فضأ

 سٌل فالح عبد السادةأ إسخعًبل يصبدر طبٍعٍت كًحفشاث نهنًو جملًوعت يٍ اننببحبث

 جٌادالحمٌد  ٌمن عبدأ

2  
 

 أ.د حيٍى كرٌدي جالب
 اظمــــــداخل ك ءاآل

 نوار حٌدر خشلوكأ حبصم عذة أصنبف يٍ احلنطتوومنو بذور عهى حٍوٌت انبذور انحأثري حجى 

 عبد المجٌد جبارتحسٌن 

3  

 
 

 أ.د شٍواء اتراهٍن حموود

 اٌمان علً عبٌد

 دلواعٍذ سراعت خمخهفت حتج ظزوف حمبفظت ادلثنى. إسخجببت حمصول انكٍنوا -

 حأثري انكسبء اخلعزي حملصول احلنطت يف َسبت األدغبل. -

 حسن حسٌن زٌاد

 ولعاك   فاطمة فاضل

 اة حٌدر نجمـــنج

 وصال علً عبٌد

 وفاء إبراهٌم علً

 اٌان اٌاد هندول  4

5  

 
 

 أ.م.د فؤاد رزاق عثد احلسني

 حافظ رهٌفبتول 

َسٍجٍت وانخحزي اجلشٌئً يف عذة أصنبف يٍ حنطت  -يورفو -انخغرياث انكًٍو

 اخلبش ادلعبيهت ببدلهح وانبوحبسٍوو اننبَوي

 ائر سعد مزهرـــبش

 ات عباسـلتفإمحمد 

 الد سماويـسرور خ

 احمدام ـــاء هشــسم

 الحسن عبد  زهراء عبد

6  

 
 هاشنحمود علواى أ.م.د 

 إسخجببت انشوفبٌ نهخسًٍذ اننبَوي ببننٍرتوجني واالثٍفوٌ بشرى جواد كاظم
 اد محمدأٌـــــبنٌن 

 حسٌن علً عذاب

 مهٌب ٌعقوب ٌوسف

7  

 
 م.د ههدي صاحل هسعل

 بنٌن مطٌر جاسم

 حأثري رش انسًبد اننٍرتوجٍين اننوَوي يف صفبث اننًو واحلبصم حلنطت اخلبش
 ناظم اشمـحنٌن ه

 حسٌن كصاد دٌوان

 علً حسٌن خناوي

8  

 
 م.د علً حلٍل ًعٍوة

 حوراء رعد فاضل

 Triticumفبعهٍت رش ينظى انسٍخوكبَني يف منو وحبصم صنفني يٍ احلنطت 

aestivum L. 

 اء مجٌد نعمةـــدع

 اجلـــرعد كرٌم ع

 مشعل فاهم فضل

 م.د فلٍح حاهد كسار  9
 دنٌا حسن مهدي

 ائر هاديــرقٌة ث حأثري عذد يزوراث اطبر اجلزار عهى منو وحبصم احلنطت

 الم كامل عوادــس

 

 
 أ.م.د فؤاد رزاق عبد احلسني                                                                                                                                                    

 رئيس القسم                                                                                                                                               



 هشارٌع حبوث طلثة قسن علوم احملاصٍل احلقلٍة )املرحلة الراتعة(

 ت
 عنوان مشروع التخرج سم الطالبإ إسم السيد المشرف

1  
 زٌنب حسن متعب م.د علً رحٍن كرٌن   

 زغٌرزهراء شاكر  إسخجببت صنفني يٍ حنطت اخلبش نهزش مبسخخهص انطحبنب انبحزٌت 

 سٌف حٌدر ناصر

2  
م.د حٍدر عثد احلسني 

 حمسي
 دـــــهند محمد عب

 امً حبٌبــرقٌة س وحبصم احلنطت حتج يسخوٌبث يهحٍت خمخهفتحأثري االمحبض انععوٌت يف منو 

 حسٌن خطار كاولً

3  

 
 م. راغة هادي عجوً

 زٌنب عزٌز ساجت

حأثري انزش ببنبوحبسٍوو وانسٍهكب يف منو وحبصم احلنطت حتج يسخوٌبث يهحٍت 

 خمخهفت

 ارـــــزٌنب علً جب

 ازيــعلً فٌصل غ

 الد كرٌمـــهدى خ

 سهاد ماجد كامل

 مجتبى حسٌن كاظم

 حمود حسني ًورم.م   4
دراست يعبيم ادلسبر وبعط يؤشزاث انكسبء اخلعزي ويكوَبث حبصم حزاكٍب  صفاء جبار والً

 وراثٍت يٍ احلنطت بخأثري انبوحبسٍوو اننبَوي

 ضحى فاهم عجة

 الح نجمـــهٌثم ص

5  
 

 م.م حمود عثد اهلل راضً
ويزاحم إظبفخه عهى منو وحبصم صنفني يٍ  NPKحأثري اظبفت انسًبد ادلعذًَ  نعٌم عذراء والً

 Hordeum volgareانشعري 

 علٌاء كسار مهاوش

 هانً كرٌم حسٌن

 

  معنوية ومادية عدةمشاريع المتميزة على جوائز اللتتنافس فيو )يؤمتز انسنبهت انذهبٍت انعهًً األول(  سنقيم 0202بإذن اهلل تعالى، منتصف آيار. 

  سيتم إختيارىا للمشاركة في المؤتمر والمنافسة على جوائزه.( أقسام علوم احملاصيل احلقلية)أفضل ثالثة مشاريع من كل جامعة 
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