
 / موصل  لٌة الصٌدلةجدول ك

 التخصص السنة الشهادة اسم المشرف عنوان األطروحة اسم الطالب ت

دمحم غانم  1
 سلٌمان حسن

دراسة فٌالرصد الدوائً والتسمم الناتج عن 
 األدوٌة فً مستشفًٌ أربٌل ودهوك الرئٌسٌن

 فؤاد قاسم 
 دمحم

علوم الصٌدلة  7112 ماجستٌر
)أدوٌة 

 وسموم(

أنفال نبٌل  7
مصطفى طه 

 المالح

دور الصٌدلً السرٌري فً تغٌٌر نمط الحٌاة 
لمرضى السكري من النوع الثانً مع إعتالل 

 األعصاب المحٌطٌة فً اربٌل

صٌدلة  7112 ماجستٌر نهلة عثمان دمحم توفٌق
 سرٌرٌة

عبٌر مظهر  3
عبدهللا 
 الحسنكو

فً عالج مرضى  دور تداخل الصٌدلة السرٌرٌه
السكري من النوع الثانً المصابٌن بمتالزمة 

 األٌض فً مدٌنة اربٌل

الصٌدلة  7112 ماجستٌر نهلة عثمان دمحم توفٌق
 السرٌرٌة

 

نور أحمد دمحم  4
 وحٌد

Synthesis And Antimicrobial 

Screening Of Novel Meropenem 

And Fluoroquinolone Analogs 

Linked To 1,3,4-Oxadiazole-2-

Thione Moiety 

فارس ذنون حامد 
 العباجً

 صٌدلة عامة 7112 ماجستٌر
/ كٌمٌاء 
 صٌدالنٌة

سارة طه  5
 اسماعٌل أحمد

التصٌٌغ والتقٌٌم المختبري للكرٌات الماٌكروٌة 
 للنستاتٌن بشكل مستحضر دوائً موضعً

 دواءصناعة  7112 ماجستٌر مٌسر دمحم القوطجً

محمود هاشم  6
 جاسم

Computational Investigation of 

Small Molecule Human Tissue 

Transglutaminase Inhabitiors 

 صٌدلة 7116 ماجستٌر جامعة استون

  Exploring the impact of hypoxia دمحم احمد 2

mimetic    agents on multipotent 

stem cell    biology   

 صٌدلة 7112 دكتوراه جامعة كٌلً 

عمار         2
 المال ذنون

Efficacy and toxicity of linear 

polyamidoamine polymers used in 

gene delivery                       

Nottingham صٌدلة 7112 دكتوراه 

زٌنب هٌثم  9
 فتحً 

Development and Application of a 

Linear PolyamidoamineSiRNA 

Delivery System 

Nottingham صٌدلة 7112 دكتوراه 

 Evaluation of drug combinations to دمحم نجم  11

sensitize   ovarian cancer cells to 

chemotherapy  

Keele 
University 

 ادوٌة  7112 دكتوراه

 Defining arole for the mesenchy مروان دمحم 11

mal stem cell secretome in in 

 صٌدلة 7112 دكتوراه جامعة كٌلً

حسن سعد  17
 الدوجً 

Chromogenic Detection of 

Dipeptidyl Peptidase IV (DPP-IV) 

Activity  

using Peptide-Functionalized Gold 

Nanoparticles 

Sheffield 
Hallam 

University 

 صٌدلة 7112 دكتوراه

 Sex differences in perivascular عبد هللا عقٌل  13

adiposetissue-dependent vascular 

control in the 

porcine coronary artery 

University of 
Nottingham 

 صٌدلة 7112 دكتوراه

فادٌة ٌاسر  14
 عبد الغنً

صٌاغة هالم للعٌن ٌتكون موقعٌا وبطًء 
 التحرر لدواء السٌبروفلوكساسٌن هٌدروكلوراٌد

 / صٌدلة 7112 ماجستٌر مٌسر دمحم القوطجً
 صٌدالنٌات

سهٌر مؤٌد  15
 رشٌد

 كرٌم الكابسكم الموضعً اللتهاب 
 عظم مفصل الركبة

صٌدلة  7114 ماجستٌر عماد عبد الجبار
 السرٌرٌة

زٌنة صدٌق  16
 توفٌق

Phytochemical Screening, 

Chemical Modification and 

Cytotoxic Study of Coumarins 

Isolated from Creston Apple Seeds 

صٌدلة  7112 ماجستٌر ٌاسر فخري مصطفى
 /عقاقٌر

معاذ قحطان  12
 بشٌر

تشٌٌد و دراسة السمٌة الخلوٌة لبعض 
للكومارٌنات المندمجة مع   المعوضات الجدٌدة

الكٌمٌاء  7112 دكتوراه الوهاب دمحم عبد
 الصٌدالنٌة



 الباٌرازولٌن  

موفق احمد  12
 ٌونس

Design and fabrication of hydrogel 

scaffolds for osteochondral tissue 

regeneration 

Keele University الصٌدلة  7112 دكتوراه 

وجدان  19
 الشكرجً 

The co-administration of 

anticancer and pro-apoptotic 

agents as a novel approach in liver 

cancer therapy 

Keele University الصٌدلة  7112 دكتوراه 

هبة موفق  71
 عطاش حسن

Osteoporosis Knowledge and 

Osteoprotective 

Behavior among Female Patients 

Attending DXA Clinic in Mosul 

صٌدلة  7119 ماجستٌر حارث خالد القزاز
 سرٌرٌة

لمى مؤٌد سعد  71
 هللا

كدواء اضافً الى  وباٌلوباكتأثٌر الجن
الفالزارتان على ضغط الدم وبعض الفحوص 

 الكٌمٌائٌة الحٌوٌة لمرضى فرط ضغط الدم

صٌدلة  7119 ماجستٌر عماد عبد الجبار ذنون
 سرٌرٌة

زٌنب دمحم  77
 محمود

   ASSOCIATION OF SERUM 

LEPTIN AND HIGH 

SENSITIVITY C-REACTIVE 

PROTEIN IN WOMEN WITH 

BREAST CANCER 

صٌدلة  7119 ماجستٌر فارس عبدالموجود
 سرٌرٌة

 


