
 / موصل  جدول كلٌة العلوم  

 التخصص السنة الشهادة اسم المشرؾ عنوان األطروحة اسم الطالب ت
تؤثٌر المستخلص المائً لنبات الصبار  زٌنة زهٌر ابراهٌم 1

Opuntia ficus-indica  فً الضرر الكبدي
المستحدث لذكور الجرذان البٌض برابع كلورٌد 

 الكاربون

حسٌن اسماعٌل 
 آرتٌن

 علوم الحٌاة 7112 رماجستٌ

مروة دمحم محمود  7
 النعٌمً

دراسة ممارنة بٌن ثالث محطات رئٌسة لتصفٌة 
المٌاه المعتمدة على نهر دجلة فً محافظة 

 نٌنوى.

بشٌر علً بشٌر 
 النعمة

علم الحٌاه /  7112 ماجستٌر
 علم النبات

نجلة أحمد سلٌمان  3
 الشرٌفً

 

التصنٌع الحٌوي االخضر لجسٌمات الفضة 
النانوٌة ودراسة تؤثٌرهاالتثبٌطً على الجراثٌم 
المنتجة ألنزٌمات البٌتا الكتامٌز المعزولة من 

 التهابات المناة البولٌة

محمود زكً 
 سلٌمان الحسو

األحٌاء  7112 ماجستٌر
 المجهرٌة

تحضٌر ودراسة معمدات جدٌدة لعدد من أٌونات   سارة نوفل لطفً 4
كافإ مع لٌكاندات العناصر االنتمالٌة ثنائٌة الت

 األماٌد الحلمٌة وؼٌر الحلمٌة  

ماهر عبد الرزاق 
 دمحم

 /الكٌمٌاء  7112 ماجستٌر
 الالعضوٌة

تحضٌر وتشخٌص عدد من معمدات ألٌونات  علً نافع نجم 5
Ni(II) ،Pd(II)     وPt(II)  مع لٌكاندات حلمٌة

-4،3،1ؼٌر متجانسة والمشتمة من 
 وكساداٌازول

 حكمت علً دمحم
 

الكٌمٌاء  7112 ماجستٌر
 الالعضوٌة

مروة حسان ٌحٌى  6
  التمر

 

 " انتاج مواد مسامٌة من مخلفات البولٌمرات و
استخدامها فً انتاج وتنمٌة ولود الدٌزل 

 الحٌوي"

 دكتوراه  أكرم عزٌز دمحم                     
 

الكٌمٌاء  7112
 الصناعٌة

 

رنا سامً سعٌد  2
 حامد الصفار

ك طٌفٌة فً تمدٌر االموكسٌلٌن تطوٌر طرائ
تطبٌمات فً  -وسلفااسٌتاامٌد الصودٌوم

 مستحضرات صٌدالنٌة

نبٌل صبٌح 
 عثمان

 دكتوراه 
 

كٌمٌاء  7112
 /تحلٌلٌة

سالً هانً  8
عزالدٌن لاسم 

 الحمدانً

ممارنة التؽٌرات فً استخدامات االراضً لمناؾ 
 مدٌنة الموصل بؤستخدام معطٌات التحسس النائً

صبحً حكمت 
 ٌوسؾ

علوم ارض   7112 ماجستٌر
تحسس 

 نائً

تحضٌر وتشخٌص بعض معوضات األٌساتٌن  سمٌران علً خلؾ 9
الحاوٌة على حلمات خماسٌة  وسداسٌة ؼٌر 

    متجانسة وفحص فعالٌتها الباٌولوجٌة المتولعة

الكٌمٌاء  7112 ماجستٌر سعاد دمحم حسٌن
 العضوٌة

محمود عبد الحمٌد  11
 حازم

وبعض االستجابات المناعٌة فً   1ٌونالسٌرت
عٌنة من مرضى مصابٌن بداء السكري من النوع 

   االول 

بري حبٌب سٌؾ 
 هللا

الكٌمٌاء  7112 ماجستٌر
 الحٌاتٌة

ثامر جمعه دمحم  11
 خلٌل الخالدي

 

للمجهر  شٌئٌة -تصمٌم وتصنٌع عدسة مكثفة
 األلكترونً الُمنِفذ

 

منى عبد الكرٌم 
 الخشاب

 دكتوراه 
 

 فٌزٌاء 7112
البصرٌات 
 االلكترونٌة

إٌناس عبد المنعم  17
 حسٌن دمحم اللٌلة

 

التحري عن المسببات البكتٌرٌة اللتهاب الجٌوب 
األنفٌة المزمن ولدرتها على إنتاج دلائك الفضة 

  mrk Aالنانوٌة والكشؾ جزٌئٌا عن جٌن 

باسمة احمد عبد 
 هللا الٌاس

 دكتوراه 
 

علم األحٌاء  7112
 هرٌةالمج

ًّ  علً عادل داإد  13 ًّ والنمِط ألجٌن التحري عن ألنمِط المصل
ضمن مرضى B لفٌروِس التهاِب الكبِد نوع 

   محافظة نٌنوى  

شهاب احمد 
 ٌاسٌن

 دكتوراه 
 

احٌاء  7112
 مجهرٌة

عزل وتنمٌة جزئٌة إلنزٌم الثاٌوردوكسٌن ردكتٌز  أمٌرة أحمد حمدون 14
 جز الملبمن مصل الدم وعاللته بمرض ع

 دكتوراه  لإي عبد علً
 

كٌمٌاء  7112
 حٌاتٌة

هبة عبد الرزاق  15
 جاسم

-الطبالٌة والمستحاثات اآلثارٌة لحد االٌوسٌن
االولٌجوسٌن فً منطمة سنجار شمال ؼرب 

 العراق

ماجد مجدي عبد 
 المجٌد المتولً

جٌولوجً /  7112 ماجستٌر
متحجرات 

 وطبالٌة

اٌمان بهجت بشٌر  16
 توفٌك

 هٌدروكلورٌد لالوكسٌمٌتازولٌن الطٌفً تمدٌرال
 الصٌدالنٌة المستحضرات فً

سالم علً دمحم 
 صالح

كٌمٌاء  7112 ماجستٌر
 تحلٌلٌة

نبراس صالح الدٌن  12
 شاكر

مضاهاة بٌن معامالت المماومٌة الكهربائٌة 
وبعض الخواص الهندسٌة لطبمة األساس الترابً 

 قللطرق فً محافظة نٌنوى/ شمالً العرا

مروان متعب 
 احمد

علوم  7112 ماجستٌر
االرض/الج

 ٌوفٌزٌاء
 



عمر طه محٌمٌد  18
 جاسم

تحضٌر بعض مشتمات البنزونفثارٌدٌن 
 واالكرٌدٌن الجدٌدة

 دكتوراه  رافد كمال جمٌل
 

كٌمٌاء /  7112
 عضوٌة

بشرى عبد هللا دمحم  19
 عبد

توزٌع العناصر الكٌمٌائٌة الرئٌسة واالثرٌة 
ادرة فً األجزاء الحجمٌة للجزء واالرضٌة الن

الفتاتً لتكوٌن ممدادٌة فً موالع مختارة من 
 شمالً العراق

هشام ٌحٌى ذنون 
 الدباغ

 دكتوراه 
 

جٌولوجً /  7112
 جٌوكٌمٌاء

تحضٌر وتشخٌص عدد من معمدات عناصر  اسماء باسم علً 71
السلسلة االنتمالٌة االولى والخارصٌن مع 

امٌت والمواعد لٌكاندات ثنائً ثاٌوكارب
 الناٌتروجٌنٌة  

 /العلوم  7112 ماجستٌر دمحم جاسم دمحم
 الكٌمٌاء

عمر دمحم ٌحٌى نجم  71
 الخلٌل

التشٌٌد و التمٌٌم الحٌوي للمشتمات الجدٌدة 
 ثاٌون ، الجالكونات و الدابسون-للبرٌمٌدون/

 بدٌع على احمد
 

 دكتوراه 
 

كٌمٌاء /  7112
 عضوٌة

مدٌر التؤثٌرات الجٌنٌة والتورٌث ودرجة السٌادة ت عبٌر اسماعٌل علً 77
 Triticumفً تهجٌنٌن لحنطة الخبز 

aestivum L 

 -علوم حٌاة  7112 ماجستٌر رائد سالم الصفار
 نبات

فادٌة جالل احمد  73
 المولى

تحظٌر وتشخٌص معمدات ثنائٌة النوى ؼٌر 
المتجانسة مع لٌكاندات الزانثٌت والمواعد 

 النٌتروجٌنٌة

عزالدٌن  سعد
 المختار

علوم كٌمٌاء  7112 ماجستٌر
/ الكٌمٌاء 
 الالعضوٌة

سماء عدنان  74
 رإوؾ

تحضٌر و تشخٌص عدد من معمدات 
Zn(II),Cu(II),Ni(II),Co(II)  اللٌكاندات مع

   واألمالح األٌونٌة
بس)بنزومركبتواوكسازول(إٌثان أو البرٌدٌن ل

 وإستخداماتهم فً تملٌل كمٌة الكبرٌت فً ولود
 الدٌزل

 دكتوراه  دمحم جاسم دمحم
 

الكٌمٌاء /  7112
 الالعضوٌة

أمنة جاسم دمحم  75
 فتحً

بعض التؤثٌرات الفسلجٌة لمسحوق نوى التمر 
 الخستاوي فً طائر السمان

منتهى محمود 
 داإد المطان

علوم حٌاة /  7112 ماجستٌر
فسلجة 
 حٌوان

رباح رٌاض احمد  76
 ٌحٌى

باسـتخدام تمنٌة   B6 وفٌتامٌن Cتمدٌر فٌتامٌن 
 كروماتوؼرافٌا الســائل عالً االداء وتطبٌماتها

كٌمٌاء  7115 ماجستٌر هناء محمود شكر
 تحلٌلٌة

تؤثٌر درجات حرارة التلدٌن علىى خصىائص معىدن  ؼزوان ؼازي علً 72
 سٌلٌكون مسامً بطرٌمة التنمٌش الكهروكٌمٌائً

اسماعٌل خلؾ 
 عباس

 فٌزٌاء الحالة 7115 دكتوراه
 الصلبة

تحسٌن علً أسود  78
 سالم

دراسىىىىة الخصىىىىائص الفٌزٌائٌىىىىة لؽشىىىىاء كبرٌتٌىىىىد 
النىىىىىانوي المحضىىىىىر بطرٌمىىىىىة  ZnSالخارصىىىىىٌن 

الحمام الكٌمٌائً وأستخدامه فىً تطبٌمىات الخالٌىا 
 الشمسٌة 

نوفل ٌوسؾ 
 جمٌل

 

فٌزٌاء الحالة  7115 دكتوراه
الصلبة / 

أشباه 
 موصالت

سىىلوان مإٌىىد علىىً  79
    ً  احمد الماضىل

       

تصمٌم نظام كشؾ كهروكٌمٌائً للتحلٌل بالحمن 
الجرٌانً : التمدٌر ؼٌر المباشر للحامض األمٌنً 

 األرجنٌن 

عامر ذنون عبد 
 الرحمن الطائً

الكٌمٌاء /  7116 دكتوراه
 الفٌزٌاوٌة  

تحضٌر وتشخٌص عدد من معمدات فلزات  لٌنا نوفل دمحم صالح 31
ولى والخارصٌن مع السلسلة االنتمالٌة األ

لٌكاندات حاوٌة على الكبرٌت كذرة مانحة 
 )الزانثٌت(

سعد عز الدٌن 
 المختار

كٌمٌاء /  7112 ماجستٌر
 العضوٌة

دمحم اسماعٌل خلٌل  31
 إبراهٌم الخلٌل

دراسة وبائٌة وجزٌئٌة لتشخٌص طفٌلً 
فً Cryptosporidiumspالبوٌؽٌات الخبٌئة

 بعض مناطك محافظة دهون

هللا  سٌناء عبد
 علً الجرجري

 

علوم الحٌاة  7112 ماجستٌر
 /علم الحٌوان

حال عوؾ عبد  37
 الرحمن حسن

دراسة توصٌلٌة بعض األحماض األمٌنٌة 
ومعمداتها مع بعض العناصر األنتمالٌة فً 

المحالٌل المائٌة للسكرٌات األحادٌة والثنائٌة عند 
 درجات حرارٌة مختلفة

ٌاسر عمر حمٌد 
 العالؾ

 دكتوراه 
 

كٌمٌاء /  7112
 فٌزٌاوٌة

تؤثٌر المجال المؽناطٌسً المسلط على خواص  اٌمان ٌونس 33
 التفرٌػ الرادٌوي السعوي عند التردد

13.56MHz    

فٌزٌاء  7112 ماجستٌر الحمٌد هٌثم عبد
 البالزما

 Development of Analytical Methods شلٌر حسٌن حسن 34

for Determination of Drug 

Compounds and Study Some 

Physical Parameters 

نبيل صبيح 
 عثمان

 

كٌمٌاء  7115 ماجستٌر
 تحلٌلٌة



 

صهباء ٌونس  35
 مجٌد الطائً

 التمدٌر المطٌافً للهٌدرازٌن
 

وعد هللا عبد 
 العزٌز بشٌر

كٌمٌاء  7112 ماجستٌر
 تحلٌلٌة

تها وفعالٌ أمٌنوأنتٌباٌرٌن-4تشٌٌد بعض مشتمات  جاسم علً عبدهللا 36
 البٌولوجٌة

كٌمٌاء  7112 دكتوراه بدٌع علً احمد
 عضوٌة

معلوماتٌة حٌاتٌة : تؤثٌراالصابة بفٌروسات  امنة ذنون حامد 32
 الحلٌمات البشرٌة فً نمط التعبٌر الجٌنً

الرحٌم  عبد
 ذنون ؼزال

 علوم حٌاة 7112 ماجستٌر

تشٌٌد وتمدٌر الفعالٌة الباٌولوجٌة لبعض  شهلة احمد ٌونس 38
المركبات الحلمٌة ؼٌر المتجانسة المتعددة 

 الحلمات الجدٌدة.

مإٌد سالم 
 نوري

كٌمٌاء  7112 ماجستٌر
 عضوٌة

التاثٌر االلٌلوباثً لمخلفات ثالثة انواع من  رونك احمد ابراهٌم 39
االدؼال فً النمو وتكوٌن العمد الجذرٌة فً 

 نوعٌن من البمولٌات

جنان عبد 
 الخالك سعٌد

 علوم حٌاة 7112 ماجستٌر
 فسلجة بٌئٌة

تؤثٌر زاوٌة مٌل السطح الزجاجً فً أداء  ؼادة ؼانم ٌونس 41
   الممطرات الشمسٌة

عاصم عبد 
 الكرٌم ٌوسؾ

 فٌزٌاء 7112 دكتوراه

ؽشائك ؽُفُخ نتمذَش انكشوو ـٍ ًَبرج  هند احمد محمود 41
 يختهفخ

ناجح حسن 
 شٌخو

كٌمٌاء  7116 دكتوراه
 تحلٌلٌة

كٌموحٌوٌة والنسجٌة المرضٌة دراسة التؤثٌرات ال ؼزال فرح احمد  47
ألنابٌب الكاربون النانوٌة مفردة ومتعددة الجدار 

  فً األرانب

منى حسٌن 
 جاكٌر

 علوم حٌاة 7116 ماجستٌر
 علم الحٌوان

 )الفولتارٌن(  الداٌكلوفٌنان تحضٌر مشتمات احمد وعد هللا لاسم 43
ٌة المتولعة الحلمٌة ؼٌر المتجانسة ذات الفعال

 كطلٌعة دوائٌة 

دمحم أحمد عبد 
 الرزاق العرالً 

 

كٌمٌاء  7112 دكتوراه
 عضوٌة

اإلندراج الرٌاضً لهندسٌة وتركٌبٌة طٌة دهون  مٌسر سمٌر محمود 44

الممعرة واستثمارها هٌدروجٌولوجٌا ، شمال 

 العراق

نبٌل لادر بكر 
 العزاوي

 علوم ارض 7116 ماجستٌر

سة هٌدروجٌولوجٌة واالنموذج الرٌاضً درا جٌالن احمد 45
لحوض لٌالن الثانوي ، كركون/ شمال شرلً 

 العراق

عمر صباح 
 ابراهيم التميمي

 علوم ارض 7112 ماجستٌر

مدركة محمود  46
 حسن

التشخٌص المصلً لبعض افراد عائلة 
المـــــتــــدثــــرات المعزولة من مصادر مختلفة 

 فً مدٌنة الموصل// العراق

احٌاء  7112 دكتوراه عادل  هٌام
 مجهرٌة

 فىمصط 42
 ؼانم اسماعٌل 

دراسة مناعٌة لتركٌب متعددة السكرٌات الدهنٌة 

 لبعض البكترٌا السالبة لصبؽة كرام

ادٌبة ٌونس 
 شرٌؾ

احٌاء  7112 ماجستٌر
 مجهرٌة 

إٌجاد عاللة شبه تجرٌبٌة لتحدٌد أعمار أنصاؾ  مٌان خلٌل ابراهٌم 48
الزوجٌة الثمٌلة الباعثة  –النوى الزوجٌة 

         لجسٌمات ألفا للمدى 

 فٌزٌاء نووٌة 7112 ماجستٌر فراس دمحم علً

الطبالٌة الحٌاتٌة لمتحجرات النانو الكلسٌة  عالء صباح صالح 49
لتكوٌن جدالة، الممطع النموذجً، شمال ؼربً 

 العراق

عمر أحمد 
 مولود البدرانً

 علوم ارض  7112 ماجستٌر

تحضٌر مشتمات جدٌدة لالزٌتدٌنون من  بسام فٌصل 51
 باٌرازولون    -5معوضات 

عدنان عثمان 
 عمر

كٌمٌاء  7112 ماجستٌر
 عضوٌة

خالد ولٌد عبد  51
 المادر

تحضٌر و تشخٌص معمدات جدٌدة ألصباغ األزو 
 مع عدد من أٌونات العناصر اإلنتمالٌة

تماضر حمدون 
  محمود 

كٌمٌاء  7112 ماجستٌر
 عضوٌةال

إدران الترابطات بٌن النتائج النظرٌة والتجرٌبٌة  علً ٌونس حامد 57
فً تصمٌم السوائل األٌونٌة المبرتنة باستخدام 
الحسابات النظرٌة المستندة على أساس نظرٌة 

 الكثافة الدالٌة

كٌمٌاء  7112 دكتوراه رباح علً خلٌل
 فٌزٌاوٌة

اسامة مٌسر  53
 محمود

من دم مرضى  7-وكسٌجنٌزعزل إنزٌم الساٌكلوا
التهاب المفاصل الرثوي ودراسة تؤثٌر النواتج 

الطبٌعٌة المعزولة من نبات العصلج على األرانب 
 المصابة بالتهاب المفاصل الرثوي.

دمحم بحري حسىن 
 السعدون

 

 كٌمٌاء حٌاتٌة 7112 دكتوراه

معدنٌىىة وجٌوكٌمٌائٌىىة رواسىىب احىىواض محطىىات  حمٌد جاسم دمحم 54
وخىىىزا نىىىات   مٌىىىاه المنىىىازل فىىىً مدٌنىىىة  االسىىىالة

 الموصل / شمالً العراق

حىىىازم امىىىٌن دمحم 
 الكواز

 علوم ارض  7116 ماجستٌر



تؤثٌر أشعة اللٌزر فً استحداث ونمو كالس نبات  سارة نزار ؼانم 55
 Helianthus annuusزهرة الشمس 

L. وفعالٌة انزٌم الداي هٌدروفولٌتردكتٌز
ٌة والبروتٌنات ومحتواه من االحماض النوو

 والفولٌت

ساجدة عزٌز 
 عبود

علوم حٌاة  7112 ماجستٌر
 نبات

دراسة هٌدروجٌولوجٌة وهٌدروكٌمٌائٌة لحوض  رإى علً حسٌن 56
 لند الموصل / شمالً العراق   –الموش 

طه حسٌن علً 
 السالم

 علوم ارض  7115 ماجستٌر

ت دراسة نظرٌة ممارنة للنٌكل والرصاص تح دمحم اسماعٌل 52
 الضؽط العالً

فٌزٌاء الحالة  7115 ماجستٌر عدنان دمحم 
الصلبة/ 

 نظري

تمدٌر الثاٌروكسٌنبالطرائك الطٌفٌة  علً دمحم 58
 وكروماتوؼرافٌا السائل عالً االداء

 

 الكٌمٌاء 7112 ماجستٌر نبٌل صبٌح
 التحلٌلٌه

 

 الحلمات من لعدد الطٌفً والتشخٌص تشٌٌد اٌمن ٌاسٌن 59
 ؼٌر لسداسٌةوا الخماسٌة
 المتجانسة

 العضوٌة 7112 ماجستٌر شٌماء خزعل

انتمال صفة المماومة وبعض عوامل الضراوة فً  دمحم أمٌر 61
بعض أنواع الجراثٌم المعوٌة المعزولة من 

 مصادر مختلفة

األحٌاء  7112 ماجستٌر محسن أٌوب
 المجهرٌة

شالش خلؾ ٌونس  61
 الجبوري

االعماق الضحلة  تطبٌك الطرٌمة المؽناطٌسٌة فً
للتحري عن اجزاء من مولع )تل عرب كومبت( 

 اآلثاري / جنوبً مدٌنة كركون

عماد 
 عبدالرحمن دمحم

/ خُىنىخٍ 7112 ماجستٌر
 خُىـُضَبء

الدور الولائً لفٌتامٌن ج للتؽٌٌرات النسجٌة فً  منال ٌونس احمد 67
بعض أعضاء الفئران البٌض المعاملة بعمار 

 المٌلوكسٌكام

حسٌب  جنان
 عبد الفتاح

علوم  7115 ماجستٌر
الحٌاة/علم 

 الحٌوان

زٌنة بسام صالح  63
 محمود اؼا

تحدٌد الوحدات الصخرٌة باستخدام منحنً 
االنعكاسٌة الطٌفٌة لتراكٌب مختارة فً محافظة 

 نٌنوى

حكمت صبحً 
 الداؼستانً

علوم االرض/  7112 ماجستٌر
 تحسس نائً

بعض العناصر المشعة فً ترب لٌاس تراكٌز  شاهر علً ٌونس 64
 مناطك مختلفة من محافظة نٌنوى

الفٌزٌاء/الفٌز 7112 ماجستٌر لٌث أحمد نجم
 ٌاء النووٌة

ٌاسر فارس ؼانم  65
 دمحم علً ألعبٌدي

 

لتطبٌمٌة لمعدن  التوصٌؾ واالهمٌتها
 -البنتوناٌت )الماسترختٌان السمكتاٌتالطٌان

ؼربً دانٌان( المنكشفة فً الصحراء الؽربٌة/
 العراق.

عاهد ٌونس 
 المالح

 

علوم األرض  7112 ماجستٌر
 /الجٌوكٌمٌاء

 

تصمٌم و تصنٌع منظومة حرؾ و تبئٌر شٌئٌة  رافع ٌونس جاسم 66
   للمجهر االلكترونً. 

منى عبد الكرٌم 
 الخشاب

الفٌزٌاء/  7114 دكتوراه
البصرٌات 
 االلكترونٌة

سلٌمان عبدالمادر  62
 حٌدر

ٌة للصخور الكاربوناتٌة الحٌدٌة دراسة جٌوكٌمٌائ
 -والالكونٌة لتكوٌنات عمرة، بخمة وبٌالسبً

   شمال شرلً العراق  

هشام ٌحٌى 
 ذنون الدباغ

علوم االرض  7115 ماجستٌر
 / جٌوكٌمٌاء

عزل وتشخٌص بعض انواع البكترٌا المرافمة  شٌماء زٌدون نافع 68
لحاالت التهاب المسالن البولٌة ومماومتها لبعض 

 المضادات الحٌوٌة والمستخلصات الطبٌعٌة

وائل ٌاسٌن 
 حسن الدباغ

علوم حٌاة /  7112 ماجستٌر
احٌاء 

 مجهرٌة

علً زٌن العابدٌن  69
 حٌدر

شمالً  -هٌدروجٌولوجٌة حوض الشٌخان الثانوي
 الموصل/العراق

طه حسٌن 
 السالم

جٌولوجٌا  7115 ماجستٌر
هٌدروجٌولو

 جً

نهى عبد الرزاق  21
 جمعًحمٌد الم

استخدام بعض التمنٌات المناعٌة فً التحري عن 
مستضدات بعض انواع البكتٌرٌا وتؤثٌر دلائك 
 الذهب النانوٌة فً تحفٌز االستجابة المناعٌة

هٌام عادل 
 إبراهٌم الطائً

األحٌاء  7112 ماجستٌر
 المجهرٌة

سمٌع ٌاسٌن شرؾ  21
 زٌباري

 فًالتـــمـــدٌــر الطٌفً للـــٌـــتــرٌـــوم 
 نماذج مختلفة              

الكٌمٌاء  7115 ماجستٌر سالم علً دمحم
 التحلٌلة

لٌث ذنون ٌونس  27
 مصطفى

 زلزالٌة محافظة نٌنوى والمناطك المحٌطة 
 

نبٌل حمٌد 
 الصائػ

علوم األرض  7112 دكتوراه
 / جٌوفٌزٌاء

محمود عزالدٌن  23
 محمود

تحضٌر وتشخٌص بولٌمرات فائمة االمتصاص 
 اسة تاثٌرها فً سمً التربة الزراعٌةودر

فوزي حبٌب 
 جبرائٌل

الكٌمٌاء  7116 ماجستٌر
 الصناعٌة

 



زٌنل احمد دمحم  24
 البشكانً

تحضىىٌر ودراسىىة خصىىىائص السىىلٌكون المسىىىامً 
النىىىىانوي التركٌىىىىب المحضىىىىر   بتمنٌىىىىة التنمىىىىٌش 

كٌمٌىىىائً الضىىىوئً و تطبٌمىىىه ككاشىىىؾ  –الكهىىىرو 
 ضوئً    

اسماعٌل خلؾ 
 عباس

 الفٌزٌاء 7116 جستٌرما

على خاصٌة  CoOتؤثٌر مادة اوكسٌد الكوبلت  حمد ولٌدأ 25
 Si/SiO2/CdSالتبدٌل المماومً للتركٌبة

 الفٌزٌاء 7112 دكتوراه لممان سفر

دراسة ممارنة لتحدٌد سرعة الموجات المصٌة  عماد جاسم 26
الزلزالٌة فً موالع جامعة كركون باستخدام 

نكسارٌة الدلٌمة وتحلٌل طرٌمتً الزلزالٌة اال
 الموجات السطحٌة المتعددة المنوات

 علوم األرض 7116 ماجستٌر نبٌل حمٌد

 Vibrioدراسة تشخٌصٌة وجزٌئٌة لجرثومة  شاكر ؼازي 22
parahaemolyticus   المعزولة من حاالت

    االسهال والروبٌان

احٌاء  7112 دكتوراه امٌرة محمود
 مجهرٌة

و    B    ،Cار فاٌروس التهاب الكبد  نوع   اِنتش اسوي زًضح 28
D    فً مرضى الثاالسٌمٌا ومرضى اعتالالت

 خضاب الدم فً عمرة / دهون

عبد الرحٌم 
 ذنون

االزُبء  7112 ماجستٌر

 انًدهشَخ  

تحضٌر وتشخٌص عدد من معمدات ثنائٌة النوى  كرم صالح الدٌن 29
المتجانسة لبعض العناصر االنتمالٌة والؽٌر 

تمالٌة مع لٌكاندات الجزئٌات الكبٌرة وكاما ان
 بٌكولٌن

علوم كٌمٌاء   7112 ماجستٌر حكمت علً
 / الالعضوٌة

 determination of paracetamol and نؽم طه داإد البكر 81

tramadol in pharmaceutical 

preparations using different 

technique 

هناء شكر 
 محمود

 الكٌمٌاء / 7114 ماجستٌر
 تحلٌلٌة

صبا سالم دمحم ذنون  81
 الحالوجً

 226Raو 40Kحساب تراكٌز العناصر المشعة 
فً عٌنات الصخور الفوسفاتٌة  232Thو

واألسمدة والتربة وتحدٌد مإشرات التلوث 
 اإلشعاعً

هناء إحسان 
 حسن

الفٌزٌاء  7114 ماجستٌر
 النووٌة

ً المجهر تصمٌم وتصنٌع منظومة االضاءة ف دمحم عبدهللا حسٌن 87
 االلكترونً الماسح

نضال سعدي 
 عبد حجازي

 الفٌزٌاء/ 7114 ماجستٌر
البصرٌات 
 االلكترونٌة

أحمد جدوع رضا  83
 الهٌتً

مسح زلزالً انكساري لمولع مشروع المستشفى 
 التعلٌمً فً جامعة الموصل

نبٌل حمٌد 
 الصائػ

 -علوم ألرض 7114 ماجستٌر
 الجٌوفٌزٌاء

الكامبانٌان المبكر –لٌة دورة السٌنومانٌان طبا ؼادة سامً عبدو 84
 الترسٌبٌة ضمن ابار مختارة فً شمال العراق

طارق صالح 
 عباوي

علوم االرض  7114 دكتوراه
/ متحجرات 

 دلٌمة

 التحري عن الحساسٌة المتماحلة وعاللتها بسمة بَشار حسٌب 85
 بإصابات فٌروس المخلوي التنفسً فً الموصل 

 

باسمة أحمد عبد 
 هللا

أحٌاء  7114 ماجستٌر
مجهرٌة / 

 مناعة جزٌئٌة

تحضٌر وسط لٌزري فعال باستخدام تمنٌة الصول  دمحم علوان حمزة 86
 جل –

أنور مصطفى 
 عزت الفٌضً  

الفٌزٌاء  7114 دكتوراه
 الجزٌئٌة

سناء علً حسٌن  82
 احمد

دراسة توصٌلٌة وطٌؾ مشتمة االشعة فوق 

مستحضرات البنفسجٌة للتداخل بٌن عدد من ال

 الصٌدالنٌة مع مصل االلبومٌن البمري 

بنىىىىىىىىىان احمىىىىىىىىىد 
 عمراوي

 

تحلٌل  7114 دكتوراه
كهربائً 

 وطٌؾ

وسٌم دمحم جمٌل  88
 حسن

العناصر االنتمالٌة والخارصٌن  عدد من معمدات 
مع لٌكاندات لواعد شٌؾ ذوات الحلمات الكبٌرة 

 وحة والمؽلمة  المفت

نبٌل هادي 
 بطرس اٌشوع

الكٌمٌاء  7114 ماجستٌر
 الالعضوٌة

انور دمحم امٌن  89
 عبدهللا  

تحضٌر وتشخٌص عدد من المعمدات الجدٌدة 
( والذهب II( ،البالتٌن )II(،البالدٌوم )IIللنٌكل)

(III( مع لٌكاندات متعدد )معوضات الثاٌواٌثر 

 نبٌل هادي 
 

كٌمٌاء  7114 دكتوراه
 العضوٌة

عمار حسٌن دمحم  91
 جمعة

ودراسة الفعالٌة المضادة تحضٌر وتشخٌص 
للبكتٌرٌا لمعمدات بعض الهٌدرازونات مع عدد 

 من العناصر االنتمالٌة وؼٌر االنتمالٌة

عبد الؽنً دمحم 
 الظاهر

الكٌمٌاء  7115 ماجستٌر
 الالعضوٌة

 



ٌاسر عبداألمٌر  91
 عبدهللا

تؤثٌر الموجات الكهرومؽناطٌسٌة للهاتؾ النمال 
سجة أعضاء على مظهر وأن MHz 900بتردد 

حوامل وأجنة الجرذان البٌض النروٌجٌة 
Rattus norvegicus     

جنان حسٌب 
 عبدالفتاح

علوم حٌاة /  7115 ماجستٌر
حٌوان / 

 أنسجة وأجنة

عبٌر عطاهللا عاٌد  97
 جاسم الحدٌدي

التؤثٌرات الفسلجٌة والكٌموحٌوٌة لعمار 
Simvastatin  وعصٌر الرمان وبذور لشوفان

النٌوزلندٌة السلٌمة والمصابة فً األَرانب 
 بالتصلب العصٌدي التجرٌبً

منتهىىىىى محمىىىىود 
 داإد المطان

 

علوم الحٌاة/  7115 دكتوراه
 علم الحٌوان

لوسٌان حبٌب  93
 ٌوسؾ ال اٌشو

تفسٌر البٌانات الجٌوفٌزٌائٌة لمنطمة ؼربً 
 تكرٌت

 بدععماد 
 الرحمن دمحم

جٌولوجً/  7112 ماجستٌر
 جٌوفٌزٌاء

مً سعٌد سعد سا 94
 توشً

  16s rDNAالتصنٌؾ العددي وتتابع المورث 
 البكترٌا الخٌطٌة المحبة للملوحة  لبعض من أنواع  

إسراء ؼانم 
 حازم السمان

األحٌاء  7115 ماجستٌر
 المجهرٌة

مهى منٌب  95
 محمود الدباغ

 

تطور الحوض الرسوبً لتكوٌن لره جٌنً 
)الترٌاسً المتؤخر( وخصائصه المكمنٌة فً 

 عض حمول شمالً وشمال ؼربً العراق ب

عبد العزٌز 
 محمود الحمدانً                 

علوم األرض/  7112 ماجستٌر
 رسوبٌات

استخدام المخلفات النباتٌة النباتٌة فً المكافحة  وسن صالح حسٌن 96
الباٌولوجٌة لبعض االدؼال وتؤثٌراتها االلٌلوباثٌة 

 لتشرٌحٌة  فً النمو، وبعض الصفات الفسلجٌة وا

جنان عبدالخالك 
 سعٌد

علوم حٌاة /  7112 دكتوراه
 علم نبات

ضمٌاء حسن  92
 محسن علً

ودراسة بعض الخواص الفٌزٌاوٌة لبعض  تحضٌر
البولٌمرات الموصلة ومتراكباتها مع بعض 

    االكاسٌد المعدنٌة النانوٌة

  انور مصطفى
 عزت

فٌزٌاء الحالة  7116 دكتوراه
 الصلبة

Amperomtric Enzyme Electrodes   Southampto حمد ذنون فراس ا 98

n  

 كٌمٌاء  7118 دكتوراه

عالء الدٌن دمحم  99
 هانً 

Photochemical Modeling of the 

Formation of 

Conduction Electrons at a 

Heterojunction in 

an Organic Solar Cell 

GRENOBLE 

ALPES 
 كٌمٌاء  7112 دكتوراه

 ANTI-BIOFILM FORMING AND ء دمحم ٌونسخنسا 111

ANTI-QUORUM SENSING 

ACTIVITIES OF Streptomyces 

AGAINST SELECTED 

PATHOGENS FROM  

URINARY CATHETER 

KEBANGS

AAN 

MALAYSI

A 

احٌاء  7112 دكتوراه
 مجهرٌة

انفال مإٌد جالل  111
 الدٌن 

BIOLOGICAL CONTROL OF 

FUSARIUM WILT ON CHILLI 

(Capsicum 

annuum L.) CAUSED BY Fusarium 

oxysporum F.SP.CAPSICI USING 

Glomus mosseae AND 

ACTINOMYCETES 

Putra 

Malaysia, 

علوم حٌاة  7116 دكتوراه
 امراض نبات

اٌمن عبد الجبار  117
 احمد

Coating and Surface Treatment for 

Novel Biomedical 

Implants and their Corrosion 

Resistance 

Clausthal 

University 

فٌزٌاء علم  7112 دكتوراه
 المواد 

سوزان صدلً  113
 سلٌم

تحضٌر عدد من المركبات حلمٌة ؼٌر المتجانسة 
 بٌتا كاربونٌل ؼٌر المشبعة-المشتمة من الفا

عالء اسماعٌل 
 اٌوب

العضوٌة  7115 دكتوراه
 حلمٌة  

تمى مإٌد بكر  114
 الصواؾ

والمثبط  CD8ٌجٌة لخالٌا + دراسة مناعٌة نس
CTLA-4 ومستمبالته لمرٌضات سرطان الثدي 

هٌىىىىىىىىام عىىىىىىىىادل 
 الطائً

أحٌاء  7112 دكتوراه
مجهرٌة          

 / مناعة

انخىاص انتشكُجُخ وانجظشَخ وانكهشثبئُخ ألـالو  عهىاٌ ادَت عهُى 115

انُبَىَخ انًسؼشح ثطشَمخ  (PVA/HgS)يشكجبد 

 انتفبعم انذاخهٍ

نكشَى َسًُ عجذا

 عهًبٌ

 ـُضَبء 6102 يبخغتُش

صكشَب عبيٍ  116

 عجذانشصاق

دساعخ أشُبد يمبؽعتٍ انعًبدَخ وسواَذوص 

انتبثعتٍُ نهًُطمخ اندجهُخ ـٍ انعشاق وتمُُى ـعبنُخ 

 ثعغ أَىاعهب كًؼبداد نهًبَكشوثبد

َذَى أزًذ 

 سيؼبٌ

َجبد/  6102 دكتىساِ

 ـطشَبد



ملح تٌترافلوروبرٌت اللٌثٌوم دراسة تؤثٌر اضافة  سواد سعذ زُب 112
(LiBF4)  بنسب وزنٌة مختلفة على الخواص

التركٌبٌَّة والبصرٌَّة والكهربائٌَّة لمزٌج بولٌمري 
 (CH:MC)الشٌتوزان والمٌثٌل سٌلٌلوز 
 المحضر بنسب وزنٌة مختلفة

َسًُ عجذانكشَى 

 عهًبٌ
 ـُضَبء 6102 يبخغتُش

نور عبد العالً  118
 عزٌز بكر

Useing Some Biochemical and 

Biomolecular Markers for Detection 

of Colon Cancer           

اٌمان         
 عادل هادي

 

الكٌمٌاء  7116 دكتوراه
 الحٌاتٌة

فاطمة نزار محمود  119
 دمحم

تحضٌر ودراسة الفعالٌة الباٌولوجٌة لبعض 
     مشتمات الكوٌنولٌن

عالء اسماعٌل 
 اٌوب

كٌمٌاء ال 7114 ماجستٌر
 العضوٌة

زهراء عبد هللا دمحم  111
 النعٌمً

عزل وتشخٌص الفطرٌات الملوثة لبعض 
 المكمالت الؽذائٌة والكشؾ عن سموم األفال فٌها

صالح عٌسى 
 دمحم الجبوري

علوم حٌاة /  7118 ماجستٌر
 علم النبات

إٌمان عالء الدٌن  111
 رمضان

عزل وتشخٌص بعض الفطرٌات المنتجة 
ن فً الطحٌن والخبز والصمون لألفالتوكسٌ

 المنتج

صالح عٌسى 
 دمحم

علوم حٌاة              7116 ماجستٌر
 نبات / 

بٌمان اكرم حمه  117
 سعٌد

 تمٌٌم بعض العوامل الماٌكروباٌولوجٌة والمناعٌة 
 لمرضى سرطان الدم

امٌرة محمود 
 الراوي

احٌاء  7114 دكتوراه
 مجهرٌة طبٌة

 عجذانسًُذ سعذ 113

 عجذانكشَى ٍُعجذانؽ

 ـٍ انُبَىٌ انتُتبَُىو أوكغُذ ثُبئٍ اعتخذاو تأثُش

 انًشىكبد نطفُهٍ انثبَىٌ انخًح عهً انغُطشح

 يغر يع انسٍ اندغى وخبسج داخم انسجُجُخ

 أسثُم يذَُخ ـٍ نهطفُهٍ يُذاٍَ

 طجسٍ َدبذ

 َبَؿ

 

عهىو انسُبح /  6102 يبخغتُش

 عهى انسُىاٌ

 

نعُبطش انشئُغخ، األثشَخ ويدًىعخ عهىكُخ ا ـالذ دمحم ازًذ 114

ـىق انمبعذَخ  -انجالتٍُ نهظخىس انمبعذَخ 

وانشواعت انسذَثخ ـٍ يُطمتٍ ثُدىٍَ ويبواد / 

 شًبل ششلٍ انعشاق

انُبط دمحم 

 انُبط

عهىو االسع  6102 دكتىساِ

 اندُى –

 كًُُبء

نمبء زغٍُ عهىاٌ  115

 خجبسِ انغبيشائٍ

نذَذاَُخ او دساعخ تكىٍَ انًزَالد انشجُهخ ثب

انخُطُخ يٍ خالل لُبط ثعغ انًتؽُشاد 

 انفُضَبئُخ

انكًُُبء  6102 دكتىساِ سثبذ عهٍ خهُم

 انفُضَبوَخ

انطجبلُخ انجبنُُىنىخُخ ، انغسُبد انجبنُُىنىخُخ   دمحم سؤوؾ يسًىد 116

وكفبءح تىنُذ  انهبَذسوكبسثىَبد نتتبثعبد تكىٍَ 

ٍ  االعفم ( اندىساعـــ -ثطًخ ) انتشاَـبعٍ االعهً

 .ِثبس يختبسح يٍ شًبنٍ انعشاق 

عهىو االسع  6102 دكتىساِ عبيش داؤد َبدس

/ انطجبلُخ 

 وانًتسدشاد

ثبدَخ عجذ انشصاق  112

 خًبل

عضل وتشخُض ودساعخ ثعغ أَىاع انخًُشح 

Rhodotorula  يٍ انُبزُخ انىساثُخ واندضَئُخ

 β-caroteneوكفبئتهب ـٍ اَتبج 

ساـعخ لبدس 

 خشخُظ

عهىو زُبح /  6107 كتىساِد

 َجبد

عجذانخبنك اَىة  118

 عهًُبٌ

أشعخ كبيب عهً خظبئض انغهُكىٌ  تأثُشدساعخ 

انًغبيٍ انُبَىٌ انًسؼش ثطشَمخ انمشؾ 

 انكهشوكًُُبئٍ

اعًبعُم خهؿ 

 عجبط

ـُضَبء انسبنخ  6107 دكتىساِ

 انظهجخ

 انتشخُظبد انكهشثبئُخ وانؼىئُخ ـٍ ثالصيب صَبد ؽبسق عهٍ 119

انتفشَػ انشادَىٌ انغعىٌ عُذ انؼؽىؽ انىاؽئخ 

 وانجالصيب انُفبثخ عُذ انؼؽؾ اندىٌ

عبطى عجذ 

 انكشَى عضوص

ـُضَبء  6102 دكتىساِ

 انجالصيب

دساعخ انخىاص انتشكُجُخ وانكهشثبئُخ الَبثُت  دمحم يسًىد َىَظ 171

انكبسثىٌ انُبَىَخ انًسؼشح ثتمُُخ انتشرَز 

 ثبنجالصيب

اَىس يظطفً 

 د انفُؼٍعض

َبَىتكـُضَبء/ 6107 دكتىساِ

 َىنىخٍ

َىَظ ازًذ  171

 اعًبعُم خهُم

اعتخذاو ثعغ يشتمبد َىاتح طُبعُخ يسهُخ ـٍ 

 تطىَش االطجبغ انًسهُخ

اععذ ـُظم 

 خطبة

كًُُبء  6104 دكتىساِ

طُبعُخ / 

 ثىنًُش

دساعخ ثعغ انًتؽُشاد انكًُىزُىَخ نهًشػً  صَُخ ازًذ دمحم 177

 بٌ انجُكشَبط .انًظبثٍُ ثغشؽ

نُهً عجذهللا 

 يظطفً

انكًُُبء  6102 دكتىساِ

 انسُبتُخ

اًَبٌ َىعؿ رَىٌ  173

 عجذهللا

دساعخ تشخُظُخ وخضَئُخ عهً خشثىيخ انًهىَخ 

انًعضونخ يٍ   Helicobacter pyloriانجىاثُخ 

 اطبثبد انمشزخ انًعذَخ

ايُشح يسًىد 

 انشاوٌ

ازُبء  6107 دكتىساِ

 يدهشَخ

ىٌ عجذ ـبتٍ رَ 174

 انشزًٍ

دساعخ انتؽُشاد انُغدُخ انًشاـمخ نإلطبثخ 

انتدشَجُخ ثبنطفُهُبد انًغججخ نإلعهبل وانًسذثخ 

 ـٍ ركىس انفئشاٌ انجُغ

لظٍ يسًىد  

 زبيذ انذخُم

عهىو زُبح /  6102 دكتىساِ

 زُىاٌ



ارجـــوان خضر  175
 الـٌاس

وستراكودا تكوٌن دراسة الطبالٌة الحٌاتٌة ال
فً  (انالماسترختٌالمتؤخر_  انمبانٌاتانجٌرو )الك

 منطمة سد بخمة، شمال شرلً العراق   

نسرٌن مال هللا 
 عزٌز

طبالٌة  7115 ماجستٌر
ومتحجرات 

 دلٌمة

إنهبو عجذ هللا عهٍ  176

 انغهُى

انتؽُشاد انُغدُخ وانكًُىزُىَخ ـٍ ثعغ اعؼبء 

ركىس اندشراٌ انغهًُخ وانًعبيهخ ثدشع يختهفخ 

 وثغٍُثعمبس انذوكغىس

زًذ خُذاسٌ 

 خًعخ

عهىو زُبح /  6104 دكتىساِ

 زُىاٌ

دعاء حسان ٌحٌى  172
 حسٌن

ت راالتمدٌر الطٌفً للمٌترونٌدازول فً المستحض
 الصٌدالنٌة

اسٌل نمٌر عبد 
 اؼا

كٌمٌاء  7115 ماجستٌر
 تحلٌلٌة

عطاء طارق علً  178
 الخلٌلً

من حاالت  Shigellaعزل وتشخٌص جراثٌم 
ي عن التنوع الوراثً لبعض اإلسهال والتحر

عزالتها باستخدام مإشرات التضاعؾ العشوائً 
 المتعدد األشكال

 محمود امٌرة
 دمحم

علوم حٌاة /  7118 ماجستٌر
احٌاء 

 مجهرٌة

لماء سعٌد عبد هللا  179
 عمر

عزل وتنمٌة األوستٌوكالسٌن ودراسة عاللته 
 ببعض المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة لداء السكر

ذكرى علً 
 علوش

 كٌمٌاء حٌاتٌة 7118 دكتوراه

رنا فالح عبد  131
 الواحد

التمدٌر الطٌفً للبرومهكسٌن فً مستحضراته 
 الدوائٌة

  الكٌمٌاء            7115 ماجستٌر سالم علً دمحم
 تحلٌلٌة/ 

التشخٌص الجزٌئً لبعض مسببات التلوث  إٌالؾ دمحم جاسم 131
 الموصلالبكتٌري لمٌاه اآلبار المنزلٌة فً مدٌنة 

امٌرة محمود 
 دمحم

احٌاء  7118 ماجستٌر
 مجهرٌة

هبة مشعل عواد  137
 مناحً

دراسة فً عملٌات إعادة تدوٌر لنفاٌات 
البولٌمرات البالستٌكٌة الموجودة فً المطامر 

 الصحٌة.

فوزي حبٌب 
 جبرائٌل

كٌمٌاء  7118 دكتوراه
 صناعٌة

إٌناس حازم حمٌد  133
 الخفاؾ

بٌئة الترسٌبٌة لتكوٌن باالمبو الطبالٌة الحٌاتٌة وال
األعلى( فً طٌة آزمر  –)الكرٌتاسً األسفل 
   شمال شرق العراق

ماجد مجدي عبد 
 المجٌد

علوم األرض  7118 دكتوراه
/ متحجرات 

 وطبالٌة

احمد عزالدٌن  134
 ذنون ٌونس

( المستمرCO2 استخدام اللٌزر الجزٌئً )لٌزر 
برمنؽنات  فً الفصل لخلٌط 

( وداٌكرامات KMnO4)البوتاسٌوم

 ((K₂Cr₂O₇البوتاسٌوم

أنور مصطفى 
 عزت الفٌضً

الفٌزٌاء/الجز 7118 ماجستٌر
 ٌئٌة واللٌزر

هٌثم لممان شهاب  135
 الحٌالً

 لبعض والجزٌئٌة الكٌموحٌوٌة التؤثٌرات تمٌٌم
 طفٌلً على المتجانسة ؼٌر الحلمٌة المركبات
 الحً الجسم خارج األحشائٌة اللشمانٌا

هاب عبد الو
 جعفر الحمدانً

علوم الحٌاة /  7118 دكتوراه
 فرع الحٌوان

حمٌد مهدرس  136
 رحٌل نزال

تؤثٌر المستخلصات الكحولٌة ألجزاء شجرة 
فً بعض   .Melia azedarach Lالسبحبح 

 Culexجوانب األداء الحٌاتً لبعوض الكٌولكس 
pipiens molestus Forskal 

(Diptera : Culicidae) 

منٌؾ عبد 
 طفىمص

فرع الحٌوان  7112 ماجستٌر
 / حشرات

الطبالٌة الحٌاتٌة للفورامنٌفرا الطافٌة والبٌئة  عكاب عبٌد عبد هللا 132
،  1-الترسٌبٌة لتكوٌن كومٌتان فً بئر خشاب 

 منطمة حمرٌن، شمال شرلً العراق

ماجد مجدي عبد 
 المجٌد

جٌولوجً /  7118 ماجستٌر
متحجرات 

 وطبالٌة

علً زهــــــرة  138
 حسٌن

 -دراسة رسوبٌة لتكوٌن لمجولة )البارٌمً 
 األلبً( فً مماطع مختارة من شمالً العراق

/ علم االرض 7115 ماجستٌر نبٌل ٌوسؾ دمحم
 الرسوبٌـــات

سرور سبهان  139
 ٌوسؾ

تحضٌر وتشخٌص عدد من معمدات عناصر 
السلسلة االنتمالٌة االولى مع لٌكاندات داي 

 ثاٌوكاربامٌت

 ابراهٌم
 عبدالرحمن

كٌمٌاء/  7118 ماجستٌر
 العضوٌة

رنا طارق ٌحٌى  141
 لاسم

تضمٌن الدلائك النانوٌة ألكاسٌد النحاس 
والخارصٌن فً بادرات وكالس نبات الخرنوب 

 البري

هناء سعٌد عبد 
 هللا

علوم حٌاة  7114 دكتوراه
 )نبات(

 التمٌٌم البكترٌولوجً والجزٌئً لتؤثٌر بعض بٌمان علً كرٌم 141
 الدلائك النانوٌة على فعالٌة المضادات الحٌوٌة  

اسراءؼانم 
 السمان

االحٌاء  7115 دكتوراه
 المجهرٌة

 CuOعلىى األكاسىىٌد  ZnOدراسىة تىؤثٌر إضىىافة  أٌاد جٌاد جرجٌس 147
لمحضىىرة بطرٌمىىة مٌتالورجٌىىا ا MgOو  FeOو 

المسىىاحٌك علىىى الخصىىائص المٌكانٌكٌىىةوالتجانس 
 التوصٌلٌة الكهربائٌة والمدرة الكهروحرارٌة و

 

رعـد أحمـد 
 رسـول

فٌزٌاء الحالة  7112 دكتوراه
 الصلبة

هناء رمضان عبد  143
 الكرٌم

التؤثٌرات الوراثٌة لبعض مبٌدات االدؼال فً                                           
 Aspergillus amstelodamiفطر 

ساهً جواد 
 ضاحً

أحٌاء  7114 دكتوراه
 مجهرٌة



  

سجى حسٌن علً  144
 عبد

لٌاس دالئل الفشل الكلوي واالمراض الكلوٌة 
 الحادة فً االدرار

سراب داإد 
 سلٌمان الشماع

 كٌمٌاء حٌاتٌة 7118 ماجستٌر

 سعٌد دمحم إٌمان 145
 جلود مصطفى

 النباتٌة المنتجات لبعض والطارد السمً التؤثٌر
 Culex pipiens  الكٌولكس  بعوض   ضد

molestus  Forskal     (Diptera : 
Culicidae) 

 عبد منٌؾ
 مصطفى

علوم حٌاة /   7117 ماجستٌر
 علم الحٌوان

 جاسم اسود دمحم 146
 الجبوري

 والبٌدوجٌنٌة الجٌوكٌمٌائٌة العوامل بعض اهمٌة
 مختارة مناطك ترب وتطور تكوٌن فً المإثرة

 العراق شمال من

 محمود سالم
        الدباغ هللا عبد

 االرض علوم 7111 دكتوراه
 جٌوكٌمٌاء/ 

 عبد رشٌد دمحم نزار 142
 هللا

 من الؽربً للنصؾ والتكتونً التركٌبً التحلٌل
   العراق شمالً -المحدبة جٌاكارا طٌة

 سعد إبراهٌم
 الجمٌلً إبراهٌم

/ أرض علوم 7111 ماجستٌر
 جٌولوجٌا

 تركٌبٌة

 لدو حسن ٌاسر 148
 جمعان

 التراٌاسً اتلطبم البالٌنولوجٌة الطبالٌة) 
 1-حجر تل بئري فً المبكر الجوراسً ـ المتؤخر

 ( العراق شمال 1- لند و

 نادر داإد عامر
 النعٌمً

/  جٌولوجً 7111 دكتوراه
 متحجرات

 وطبالٌة

 نجٌب مصدق زٌنب 149
 شنشل

 ثنائً الجٌوكهربائً المماومً التصوٌر تطبٌك
 المستشفى لمشروع المولعً التحري فً البعد

 جامعة فً التدرٌسٌٌن اسكان ومشروع التعلٌمً
 " الموصل

 حمٌد نبٌل
 الصائػ

 علوم 7111 ماجستٌر
-األرض

 الجٌوفٌزٌاء

 ناٌؾ ؼانم أحمد 151
 العزاوي

 و بعشٌمة لطٌتً التكتونً و التركٌبً التحلٌل
   العراق شمالً – المحدبتٌن الفاضلٌة

 سعد إبراهٌم
 ألجمٌلً إبراهٌم

/ جٌولوجً 7111 ماجستٌر
 ٌولوجٌاالج

 التركٌبٌة

 طارق هدٌل 151
 االشالش سعدون

 للفلفل المؽلً والمستخلص الكولٌسترول تاثٌر
 الفسلجٌة المعاٌٌر من عدد على االحمر

 المحلٌة االرانب لذكور والنسجٌة والكٌموحٌوٌة

 محمود منتهى
 المطان داإد

/ حٌوان 7117 ماجستٌر
 فسلجة
 حٌوان

 ٌاسٌن حسٌب 157
 شرؾ

 االزوتة باستخدام للسلفاداٌازٌن الطٌفً التمدٌر
 الدوائٌة مستحضراته بعض فً وااللتران

دبلوم  دمحم علً سالم
 عالً

/ الكٌمٌاء 7117
 التحلٌلٌة

 عباس الرحمن عبد 153
 سلٌمان

 للسٌلٌلوز المسبمة البٌولوجٌة المعالجة تؤثٌر 
 الحراري التكسٌر عملٌة ظروؾ على

 عبدالمادر عماد
 الدبونً

/ كٌمٌاء 7117 ٌرماجست
 صناعٌة

 والكوالجٌن االٌالستٌن على العمر تمدم تاثٌر علً خلٌل ؼزوة 154
 فً والفسلجٌة الكٌموحٌوٌة المتؽٌرات وبعض

 البٌض االرانب ذكور رئات

 داود سراب
 سلٌمان

/ حٌاة علوم 7117 ماجستٌر
 حٌوان

 عبدهللا حسٌن عمار 155
 فارس

 ''Kinetics and Mechanism of the 

Synthesis of Some Exocyclic α,β- 

Unsaturated Ketones and their 

Reactions with Bromine. Synthesis 

of Some Novel Isoindole 

Derivatives                                            '' 

 الوهاب عبد
 الحمدانً جعفر

/  كٌمٌاء 7117 دكتوراه
 كٌمٌاء

 عضوٌة

التؤثٌرات الفسلجٌة والنسجٌة لعصٌر اللٌمون  سعٌداٌمان دمحم  156
ومستخلص بذور الكمون فً االرانب المسمنة 

 تجرٌبٌا

منتهى محمود 
 داود

 علم الحٌوان 7112 دكتوراه

 عبد هللا وعد   للمٌترونٌدازول الطٌفً التمدٌر ابراهٌم حمٌد والدة 152
 بشٌر العزٌز

 الكٌمٌاء 7117 ماجستٌر
 التحلٌلٌة/

 علً سعد هىس 158
 الجواري

 من عدد على البروم إضافة حركٌة دراسة
 الجالكونات) المشبعة ؼٌر– بٌتا،ألفا الكٌتونات

 دمحم المجٌد عبد
 الدباغ

/  الكٌمٌاء 7117 ماجستٌر
 الفٌزٌاوٌة

 هادي ولٌد هدى 159
 صالح

 الترنارٌا الفطر فً المٌالنٌن  
  انتاج على الوراثٌة الترناتا السٌطرة

 وادج ساهً
 ضاحً

/ حٌاة علوم 7117 ماجستٌر
 احٌاء

 مجهرٌة

 دمحم خلؾ شٌماء 161
 سلطان

رافد كمال جمٌل  الجدٌدة االكرٌدٌن مشتمات بعض تحضٌر
 سعدهللا

/ الكٌمٌاء 7117 ماجستٌر
 العضوٌة

 هللا عبد عمران 161
 محمود

( األوسط الماٌوسٌن) الفتحة تكوٌن أوستراكودا
 محافظة( رآؼجل،  دربندٌخان) ممطعً من

 العراق شرلً شمال،  السلٌمانٌة

 خضر صالح
 خلؾ

 /االرض علوم 7117 ماجستٌر
 متحجرات

 وطبالٌة

 حسٌن كوثر   المهمة االٌبوبروفٌن مشتمات بعض تحضٌر عمر مإٌد زهراء 167
 النعٌمً ٌوسؾ

 /الكٌمٌاء 7117 ماجستٌر
 العضوٌة



ٌن والكوالجٌن تاثٌر تمدم العمر على االٌالست  علً خلٌل ؼزوة 163
وبعض المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة والفسلجٌة فً 

 رئات ذكور االرانب البٌض

 داود سراب
 سلٌمان

/ الحٌاة علوم 7117 ماجستٌر
 حٌوان

 رَىٌ ؼبصٌ سَبٌ 164

 انجُبء َىَظ

 ثبنُؼىزبد انتشكُجٍ انتسكى تمُُى

 ثبعتخذاو انعشاق شًبنٍ ـٍ انهبَذسوكبسثىَُخ

 انُبئٍ انتسغظ تمُُبد

 ثكش لبدس ُمَج

 انعضاوٌ

/ االسع عهىو 6106 دكتىساِ

 خُىنىخُب

 -تشكُجُخ

 َبئٍ تسغظ

زٌاد ذنون داإد  165
 مصطفى الرسام

اصابات المجاري البولٌة المتسببة عن 
Alcoliyenes SPP  وعاللتها بالتثبٌط

 المناعً لدى مرضى داء السكر .

ازُبء  6114 يبخغتُش 

 يدهشَخ

عصام جمال الدٌن  166
 نوري

دراسة طٌؾ األشعة فوق البنفسجٌة للتداخل بٌن 
عدد من لواعد شٌؾ مع كاشؾ اإلزاحة اللنثانً 

Eu(fod)3 فً الساٌكلوهكسٌن 

سعد هللا توفٌك 
 سلٌمان

الكٌمٌاء  7114 دكتوراه
 الفٌزٌاوٌة

امل محسن علً  162
 عبدهللا

تحضٌر ودراسة عدد من معمدات الفلزات 
ع بعض لٌكاندات االنتمالٌة وؼٌر االنتمالٌة م

الهٌدرازونات والمشتمة من ادوٌة االٌبوبروفٌن 
 والنابروكسٌن والداٌكلوفٌنان

عامرة جهاد 
 احمد

الكٌمٌاء /  7118 دكتوراه
 الالعضوٌة

علً مٌسر  168
 عبدالجبار مجٌد

( II( والنحاس)IIتحضٌر وتشخٌث معمدات النٌكل)
( مع الداي IV( والبالتٌن)IIوالبالدٌوم)

 مٌت وبعض االحماض االمٌنٌة  ثاٌوكاربا

إحسان 
عبدالؽنً 
 مصطفى

كٌمٌاء ال  7118 دكتوراه
 عضوٌة

علً زهٌر  169
 عبدالمادر

استخدام طرٌمة المسح الزلزالً األنكساري 
التصوٌري وتمنٌة التحلٌل متعدد المنوات للموجات 

السطحٌة فً عملٌة التمٌٌم الجٌوتكنٌكً لمولع 
 شمك األمل فً كركون

ٌز بشار عز
محمود 

 الجرٌسً

علوم األرض/  2018 ماجستٌر
 جٌوفٌزٌاء

زهراء خٌرالدٌن  121
 محً

استخدام بعض المركبات العضوٌة فً التثبٌط 
الزوائؾ الزنجارٌة المعزولة  الجٌنً لجرثومة 

 من جروح الكسور المفتوحة

محسن أٌوب 
 عٌسى

احٌاء  7118 دكتوراه
 مجهرٌة

 Studies of phase transitions in mixed عماد ٌونس حسان   121

single Bilayer phospholipid 

biomimetic  membranes by Nano-

Viscosimetry    

La Trobe 

University 

 كٌمٌاء 7112 دكتوراه

 Effect of synthesis parameters on احمد مظفر دمحم   127

the structural  

characteristics and photo-catalytic 

activity of ordered mesoporous 

titania 

Rostock كٌمٌاء  7118 دكتوراه
 الالعضوٌة

 Determination of the Size عالء حسٌن جلٌل  123

Distribution of Charged 

Nanoparticles via Capillary 

Electrophoresis under Variation of 

Counter-Ion Type and 

Concentration 

Marburg كٌمٌاء 7118 دكتوراه 

أحالم حسٌن    124
 صالح ٌونس

بعىىىىض الفحوصىىىىات المصىىىىلٌة وفحوصىىىىات الىىىىدم 
 لمرضى التهاب المفاصل الرثوانً

أدٌبة ٌونس 
 شرٌؾ

االحٌاء  7112 ماجستٌر
 المجهرٌة

بٌوتٌل برومٌد بطرٌمة  -N-نتمدٌر الهٌوسٌ احمد حسٌن علً 125
 التوصٌلٌة

دبلوم  دمحم ٌحٌى التمر
 عالً

اء الكٌمٌ 7111
  التحلٌلٌة 

دراسة فعالٌة بكترٌا العصٌات اللبنٌة كؤحٌاء  احمد طالل حكمت 126
ودورها فً تثبٌط   Probioticsعالجٌة

  البكترٌا المرضٌة المسببة للتسمم الؽذائً 

محسن اٌوب 
 عٌسى

أحٌاء  7111 ماجستٌر
 مجهرٌة

ة انالرسوبٌة والطبالٌة التتابعٌة لتكوٌنً إنج رحمة صائل عبد 122
منطمتً زاخو وعٌن سفنً / دراسة وممدادٌة فً 

   ممارنة

سالم لاسم 
 عبدهللا

علوم األرض  7111 ماجستٌر
 / الرسوبٌات  

تحضٌر وتشخٌص عدد من معمدات العناصر  أحمد عبد المحسن 128
األنتمالٌة وؼٌراألنتمالٌة مع اللٌكندات الحاوٌة 

 على الكبرٌت والناٌتروجٌن

نبٌل هادي 
 بطرس

الكٌمٌاء  7111 تٌرماجس
 /الالعضوٌة

 



اسراء أسعد  129
 جرجٌس

نفثٌل أمٌن -1تطوٌر طرائك طٌفٌة لتمدٌر 
باستخدام تمنٌتً الدٌازومتري والحمن الجرٌانً 

 التطبٌك على ماء النهر –

 بدعسمٌر 
 الرحٌم سعٌد

الكٌمٌاء  7116 ماجستٌر
 التحلٌلٌة

إسراء صبحً  181
 عباس

ات السلسلة تحضٌر وتشخٌص عدد من معمد
االنتمالٌة األولى وؼٌر االنتمالٌة متعددة النوى 

ؼٌر المتجانسة مع لٌكاند )أمٌل زانثٌت 
 البوتاسٌوم(

سعد عز الدٌن 
 المختار

كٌمٌاء  7111 ماجستٌر
 الالعضوٌة

المكورات العنمودٌة جراثٌم انتشار سالالت  اسراء طه لاسم 181
اٌسٌن الذهبٌة المماومة للمضاد الحٌوي الفانكوم

 فً هذه المماومة CO2-روتؤثٌر اللٌز

هٌام عادل 
 ابراهٌم

احٌاء  7117 ماجستٌر
 مجهرٌة

من  Leptospiraعزل وتشخٌص جراثٌم  االء حسٌن طه 187
 حاالت مرضٌة مختلفة فً مدٌنة الموصل

امٌرة محمود 
 دمحم الراوي

احٌاء  7112 ماجستٌر
 مجهرٌة

والبٌئات الترسٌبٌة لتتابعات التحلٌل السحنً  رافع ابراهٌم عبد 183
األٌوسٌن األعلى فً طٌة  -لكمبانٌان المتؤخر 

 شمال العراق –شٌخان 

عبد العزٌز 
 محمود مصطفى

 الجٌولوجً/ 7112 دكتوراه
 رسوبٌات

الطبالٌة الحٌاتٌة للفورامنٌفرا الطافٌة لتكوٌن  االء محمود سعٌد 184
كولوش )البالٌوسٌن( فً منطمة دهون ـ شمال 

 راقالع

ماجد مجدي عبد 
 المجٌد

علوم ارض  7112 ماجستٌر
 المتحجرات

هدٌرؼازي دمحم  185
 ادٌب

 –المنشؤٌة التكتونٌة لحوض الموالس األلبً 
 شمال العراق

جٌولوجٌا  7112 دكتوراه نزار دمحم سلٌم
 تركٌبٌة

أمجد عبد هادي  186
 جاسم

تمدٌر بعض األحماض األمٌنٌة باستخدام طرٌمة 
 هربائًالتوصٌل الك

دبلوم  ٌاسر عمر حمٌد
 عالً

كٌمٌاء  7111
 تحلٌلٌة

انتصـار احمـد  182
 سلٌمـان

وتشخٌص عدد من معمدات بعض ٌر ضتح
-2-العناصر االنتمالٌة مع هجٌن البنزوثاٌازول

ثاٌونٌت ولٌكاندات ثنائٌة الفوسفٌن وتفاعلها مع 
 الٌود

نبٌـل هـادي 
 بطـرس اٌشـوع

الكٌمٌاء  7116 ماجستٌر
 عضوٌةالال

التىىىىؤثٌر األلٌلوبىىىىاثً لنبىىىىاتً الفلفىىىىل والباذنجىىىىان  إٌمان طه ٌاسٌن 188
 ومستوٌات الرطوبة فً نمو نوعٌن من الحنطة

علوم حٌاة /  7117 ماجستٌر صالح دمحم سعٌد
 نبات

تطبٌك التصوٌر المماومً الجٌوكهربائً ثنائً  زٌنب مصدق نجٌب 189
ى البعد فً التحري المولعً لمشروع المستشف

التعلٌمً ومشروع اسكان التدرٌسٌٌن فً جامعة 
 الموصل

نبٌل حمٌد 
 الصائػ

علوم  7111 ماجستٌر
-األرض

 الجٌوفٌزٌاء

دراسة تؤثٌر حجوم حبٌبات الحدٌد والفٌراٌت على  حال جورج شمعون 191
الخواص االمتصاصٌة للسطوح الماصة للموجات 

 Xالرادارٌة ضمن الحزمة 

ٌحٌى نوري 
 الجمال

الفٌزٌاء  7112 ماجستٌر
 /الصلبة

دراسة رسوبٌة للتتابعات الطبالٌة  بٌن تكوٌنً  عمار رمضان علً 191
جركس وبٌالسبً ضمن طٌة بٌخٌر فً منطمة  

 دهون / شمال العراق

عبد  رعبد الستا
 علً رالماد

جٌولوجً /  7112 ماجستٌر
 رسوبٌات

نوزت رشاد  197
 إسماعٌل

ٌوسٌن دراسة طبالٌة ورسوبٌة لتتابعات األ
الماٌوسٌن المبكر فً حوض سنجار  –األوسط 

 شمال ؼرب العراق

الطبمات  7112 دكتوراه   ٌوسؾ البنانبٌل 
 والمتحجرات   

دراسة ممارنة للخصائص الجٌوكهربائٌة لحمل  بشار عزٌز محمود 193
 (، شمال العراقM-1كبرٌت المشراق )

ثابت داإد 
 محضر

/ الجٌولوجً  7112 دكتوراه
 زٌاءالجٌوفٌ

دراسة ممارنة للخصائص الجٌوكهربائٌة لحمل  بشار عزٌز محمود 194
 (، شمال العراقM-1كبرٌت المشراق )

مروان متعب 
 احمد

/ الجٌولوجً 7116 دكتوراه
 الجٌوفٌزٌاء

 زعبد العزٌ رسوبٌة تكوٌن ِشرانش فً منطمة دهون رضوان خلٌل حٌدر 195
 محمود

 جٌولوجً 7112 ماجستٌر

ان عبد رؼد نبه 196
 المادر

تحسٌن كفاءة عزلة محلٌة  من فطر  
Trichoderma viride  فً إنتاج أنزٌم

 السلٌولٌز باستخدام عوامل فٌزٌاوٌة وكٌمٌاوٌة

رٌاض خلٌل 
 داإد البرهاوي

علوم  7116 ماجستٌر
 الحٌاة/النبات

نمٌة انزٌم الالٌكٌز من النوع البكتٌري  رفل مهٌدي ٌونس 192
Staphylococcus aureus  واستخدامه

 DNAفً ربط شظاٌا 

احٌاء  7117 ماجستٌر سعد ؼانم صالح
مجهرٌة / 

 جزٌئً

رإى كمـــال  198
 محمـــد الهاللـــً

وتشخٌص عدد من معمدات فلزات ٌر ضتح
السلسلة االنتمالٌة األولى وؼٌر االنتمالٌة مع 

لٌكاندات حاوٌة على  الكبرٌت كذرة مانحة 

سعد عز الدٌن 
 المختـار

 الكٌمٌاء 7116 ماجستٌر



 )الزانثٌت(

رإى مزاحم  199
 معٌوؾ

دمحم علً شٌت  اسٌتامول-تحضٌر مشتمات جدٌدة للبارا
 حسٌن

 الكٌمٌاء 7112 ماجستٌر

دراسة بكترٌولوجٌة لاللتهابات حول المسامٌر   زهراء خٌرالدٌن 711
 المستخدمة فً تثبٌت كسور العظام

أدٌبة ٌونس 
 شرٌؾ

أحٌاء  7111 ماجستٌر
 مجهرٌة

زهـراء عـادل بـدر  711
 مصطفـى

دراسة فولتامترٌة وثرموداٌنمٌكٌة للسلٌنٌوم 
بوصفه مضاداً لالكسدة مع السستٌن والسستاٌن 

 وترابطهم مع االلبومٌن

سعد هللا توفٌك 
 سلٌمان

الكٌمٌاء  7116 ماجستٌر
 الفٌزٌاوٌة

سحر سالم بطرس  717
 داإد

ودورها  عزل وتشخٌص االركٌا المولدة للمٌثان
فً انتاج الؽاز الحٌوي من فضالت االبمار 

 والدجاج
 

ادٌبة ٌونس 
 شرٌؾ

احٌاء  7111 دكتوراه
 مجهرٌة

سرى إبراهٌم  713
 خضر دمحم

التلوث الجرثومً للجبن األبٌض الطري فً 
 محافظة نٌنوى

أدٌبة ٌونس 
 شرٌؾ

احٌاء  7116 ماجستٌر
 مجهرٌة

سناء علً حسٌن  714
 احمد

ٌرٌة لتكاثؾ البنزوكائٌن  مع دراسة حركٌة تمد
ثنائً مثٌل أمٌنو بنزالدٌهاٌد وتحلله المائً -بارا

 ً  الماعدي مع تؤثٌر العوامل الفعالة سطحٌا

ً ــاح عـلــربـ
 خلٌــــل

الكٌمٌاء  7112 ماجستٌر
 الفٌزٌاوٌة

محاوالت فً عالج داء البوٌؽٌات الخبٌئة فً  سٌناء عبد هللا علً 715
 BALB/cة الفئران البٌض سالل

نبٌل عناد صالح 
 النعٌمً

الحٌوان/الط 7116 دكتوراه
 فلٌات

طرائك طٌفٌة لتمدٌر البرومهكسٌن  شٌالن علً عمر 716
 والسٌفادروكسٌل

 تطبٌمات فً مستحضرات صٌدالنٌة-

نبٌل صبٌح 
 عثمان

الكٌمٌاء  7112 ماجستٌر
 التحلٌلٌة

ؽٌر الحلمٌة ال تحضٌر عدد من المركبات شٌماء سعد محمود 712
 مشتمة من الكومارٌنالمتجانسة ال

عدنان عثمان 
 عمر

الكٌمٌاء  7112 ماجستٌر
 العضوٌة

تؤثٌر االعتبارات الهندسٌة على أداء التحلٌل  صبٌح لرٌالوس  718
 التفلوري باألشعة السٌنٌة  

مازن فضٌل 
 محرون

الفٌزٌاء  7112 ماجستٌر
 االشعاعٌة

تطبٌمات فً  -للباراسٌتامول التمدٌر الطٌفً  صفاء عبدالعلٌم  719
 مستحضرات صٌدالنٌة

نبٌل صبٌح 
 عثمان خضر

الكٌمٌاء  7116 ماجستٌر
 التحلٌلٌة

نبٌل صبٌح  التمدٌر الطٌفً للبنزوكائٌن علً دمحم حسٌن 711
 عثمان

دبلوم 
 عالً

كٌمٌاء  7111
 تحلٌلٌة

دراسة رسوبٌة لتكوٌن باالمبو فً منطمة  عمار حسن محمود 711
ًّ العراق –ة السلٌمانٌ  شمال شرل

عبد العزٌز 
 محمود

علوم االرض  7111 ماجستٌر
 / رسوبٌات

عمـــار عبـد  717
 السـتار إبـراهٌـم

ونظرٌة لمركـب دراسـة كهـروكٌمٌائٌة  
االزوبنزٌن وتداخالته مع االلبومٌن والبٌلٌروبٌن 

طرٌمة ؼـٌر مباشرة لتمدٌر البٌلٌروبٌن فً  --
 اإلدرار

هٌثم عبد 
 اب عبدهللاالوه

الكٌمٌاء  7116 دكتوراه
 الفٌزٌاوٌة

تاثٌر تمدم العمر على االٌالستٌن والكوالجٌن  ؼزوة خلٌل علً 713
وبعض المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة والفسلجٌة فً 

 رئات ذكور االرانب البٌض

سراب داود 
 سلٌمان

علوم الحٌاة/  7117 ماجستٌر
 حٌوان

ؼٌداء صالح  714
 حسٌن

جزٌئٌة لتشخٌص الفطرٌات استخدام الطرق ال
مصاحبة للبذور مع اشارة خاصة للفطر 

Aspergillus flavus  وعزالته المنتجة
 لسموم االفال

علوم حٌاة /  7117 دكتوراه سعد ؼانم صالح
 نبات

الجهد األلٌلوباثً ألشجار الٌوكالبتوس والبرتمال  فاتن خلٌل ابراهٌم 715
 لزٌنةفً إنبات ونمو اربعة أنواع من نباتات ا

جنان عبد 
 الخالك سعٌد

علوم  7112 ماجستٌر
 حٌاة/نبات

على التؽٌرات  Eو  Cتؤثٌرات فٌتؤمٌنً  فاطمة لاسم دمحم 716
الكٌموحٌوٌة والمرضٌة النسجٌة  المحدثة بعمار 

الهاٌدروكسً ٌورٌا  فً ذكور الجرذان 
 السوٌسرٌة

حمد جنداري 
 جمعه 

علوم  7116 دكتوراه
حٌاة/فرع 

 حٌوان 

تاثٌر هرمون الشحمون الخصوي على فعالٌة  فرح بهاء ٌوسؾ 712
أنزٌمات دورة حٌاة الخلٌة فً االنمسام الخٌطً 

 واالختزالً لبوٌضات الفئران البٌض

حمد جنداري 
 جمعة

علوم  7111 دكتوراه
فرع \الحٌاة

 الحٌوان

فرح ٌونس حامد  718
 مالعلو

ارق ٌونس ط   الكرب التؤكسدي لدى الحوامل فً محافظة نٌنوى 
 احمد

الكٌمٌاء  7111 ماجستٌر
 الحٌاتٌة

لمـــاء ادرٌـــس  719
 سعٌـــد

تحوٌر المواصفات الرٌولوجٌة لالسفلت تؤثٌر 
المعالجة باالسفلتٌن واالسفلتٌن المإكسد على 

عماد عبد المادر 
 فائك

 الكٌمٌاء 7116 ماجستٌر



 كبرٌت-مزائج اسفلت 

تولوٌن -4ناٌترو)-3ات تحضٌر بعض مشتم لٌلى احمد عثمان 771
 سلفونانلٌد((

دمحم احمد عبد 
 الرزاق

 الكٌمٌاء/ 7112 ماجستٌر
 عضوٌة

مارال مرزا  771
 اسطٌفوا

النمذجه الحاسوبٌه لثنائً شوتكً مازج ألفضل 
 أداء عند الترددات الماٌكروٌه

الفٌزٌاء/  7112 ماجستٌر لٌث دمحم سعدون
 الحالة الصلبة

دمحم جاسم عٌسى  777
 حمدان

تحضٌر وتشخٌص عدد من البولٌمرات التناسمٌة 
 ,CuII, NiIIالحاوٌة على العناصر اإلنتمالٌة 

CoII   مع عدد من لٌكاندات الحوامض الكبرٌتٌة
 واألمٌنات 

 الكٌمٌاء 7112 ماجستٌر أكرم عزٌز دمحم

مروان عبداالله  773
 محمود 

دراسة هٌدرولوجٌة لممطع من نهر دجلة فً 
 مدٌنة الموصل

 

ادل علً بالل ع
 الحمدانً

 /علوم األرض 7111 ماجستٌر
هٌدروجٌولو

 جً

منى عبد الكرٌم  تصمٌم العدسات الكهروستاتٌكٌة المتعددة األلطاب مروة ثامر محمود 774
 محمود

 الفٌزٌاء/ 7112 ماجستٌر
بصرٌات 
 الكترونٌة

مظفر صدٌك عبد  775
 الكرٌم

فً فسلجة Artane تؤثٌر عمار اآلرتان 
وعدد من المتؽٌرات الدموٌة  العضالت

 والكٌموحٌوٌة فً دم ذكور الجرذان البٌض البالؽة

حسٌن اسماعٌل 
 آرتٌن

علم الحٌوان  7111 ماجستٌر
فسلجة  /

 الحٌوان  

تحضٌر بعض من المركبات الحلمٌة ؼٌر  ندى عبد هللا حسٌن 776
المتجانسة من مشتمات حامض المٌفٌنامٌن ذات 

   تولعةالفعالٌة البٌولوجٌة الم

كوثر حسٌن 
 ٌوسؾ

كٌمٌاء/  7111 ماجستٌر
 عضوٌة

نسرٌن صالح  772
 إبراهٌم

دراسة تصنٌفٌة لالوستراكودا من العصر الرباعً 
   من بعض مناطك جنوب العراق

صالح خضر 
 خلؾ

علوم األرض  7111 ماجستٌر
/ متحجرات 

 وطبالٌة

ل فحص الكالل للصلب الطري المطلً بالنٌك نوال اٌشوع متً 778
 واأللمنٌوم

 مإٌد عبدا هلل
 دمحم

فٌزٌاء الحالة  7111 ماجستٌر
 الصلبة

نور عبد السالم  779
 مصطفى

تاثٌر السمة السطحٌة للسلٌكون على عمل الخلٌة 
المحضرة بطرٌمة الترسٌب ZnO/Siالشمسٌة 

 الكهروكٌمٌائً

نوفل ٌوسؾ 
 جمٌل

فٌزٌاء/الحالة  7112 ماجستٌر
 الصلبة

دراسة التؤثٌر الوراثً للمضاد الفطري  هبة خالد محمود 731
Griseofulvin  فً الفطرAspergillus 

amstelodami 

ساهً جواد 
 ضاحً

علوم  7116 ماجستٌر
حٌاة/احٌاء 

 مجهرٌة

دراسة ممارنة للثبات الحراري لبعض حوامض  هبة مشعل عواد 731
األمٌن ومعمداتها الفلزٌة وبعض سبائكها مع 

 راتنج االٌبوكسً

 ءالكٌمٌا 7111 ماجستٌر ز دمحمأكرم عزٌ
الصناعٌة / 

 بولٌمر

هشام خالد ٌونس  737
 ٌوسؾ

ئٌة األنواع الثالثة بتروؼرافٌة ومعدنٌة وجٌوكٌمٌا
لعمدي والسلٌناٌت وااللٌافً( فً ا من الجبسوم)
 شمالً العراق -تكوٌن فتحة

زكً عبد الجبار 
 محمود

علوم األرض/  7111 ماجستٌر
 جٌوكٌمٌاء   

دراسة زرعٌة ومصلٌة وجزٌئٌة لبعض مسببات  ى ٌحٌى لاسمٌسر 733
ذلت الرئة الالنمطً لدى االطفال فً محافظة 

 نٌنوى

أدٌبة ٌونس 
 شرٌؾ

علوم الحٌاة/  7117 دكتوراه
أحٌاء 

 مجهرٌة

ٌونس جاسم عبد  734
 هللا

الحساسٌة المتماحلة لمحسسات اختبار الجلد 
زل وعاللتها بالعدٌد من المتؽٌرات االخرى وع

 Mycoplasma pneumoniaeوتشخٌص 
 من بعض المتحسسٌن .

باسمة احمد 
 عبدهللا الٌاس

احٌاء  7111 ماجستٌر
مجهرٌة 
 ومناعة

فرح خلٌل إبراهٌم  735
 الطائً

زٌنة عبد المنعم  دراسة هورمونٌة لتؤثٌر السمنة على عمم النساء
 الجوادي

 كٌمٌاء حٌاتٌة 7118 ماجستٌر

احمد عبدالستار  736
 دداإ

 تحضٌر وتشخٌص معمدات جدٌدة الٌونات
,Co2+,VO2+ Cd2+,Zn2+,Ni2+  مع

أمٌنو انثراكوٌنون  –7أصباغ اآلزو المشتمة من 
الحلمة وتمٌٌم فعالٌتها  و المركبات ؼٌر متجانسة

   البكتٌرٌة  

تماضر حمدون 
 محمود

الكٌمٌاء/الع 7118 ماجستٌر
 ضوٌة

محسن علً احمد  732
 سلطان

ً لألنواع التابعة لعائلة التصنٌؾ الجزٌئ
Micrococcaceae  المعزولة بٌئات مختلفة

 ودراسة صفاتها المظهرٌة والباٌوكٌمٌائٌة

اسراء ؼانم 
 حازم السمان

علوم الحٌاة/  7118 دكتوراه
أالحٌاء 

 المجهرٌة
 



سٌوگً سامح  738
 هداٌت دمحم

تشٌٌد وتمٌٌم الفعالٌة الباٌولوجٌة لبعض كٌتونات 
 ٌرازونٌل ومشتمات الباٌرولٌدٌنالبرٌمٌدنٌل با

عبد الوهاب 
 جعفر حمدي

الكٌمٌاء  7118 دكتوراه
 العضوٌة

عمر ؼٌاث دمحم  739
 لاسم

التحري المظهري والجٌنً عن الؽشاء الحٌوي 
 Staphylococcus aureusفً جرثومتً 

 Pseudomonas aeruginosaو
 المعزولتٌن من إصابات مختلفة

محسن أٌوب 
 عٌسى

علوم حٌاة/  7118 دكتوراه
أحٌاء 

 مجهرٌة

تحدٌد النظم الجٌنٌة المتحكمة بعدة صفات كمٌة  ل عبد المطلب منا 741
 .Triticum aestivum Lفً حنطة الخبز 

نجٌب لالوس 
 ٌوسؾ

نبات / وراثة  7118 دكتوراه
 كمٌة

 –التمدٌر الطٌفً ؼٌر المباشر للباراسٌتامول  دمحم سعدهللا ٌونس 741
 ضرات صٌدالنٌةتطبٌمات فً مستح

نبٌل صبٌح 
 عثمان

الكٌمٌاء  7118 ماجستٌر
 التحلٌلٌة

دلشاد صالح  747
 اسماعٌل

تؤثٌر الذهب بؤبعاد جزٌئٌة تحت ظروؾ فٌزٌائٌة 
فً نشاط بكتٌرٌا العنمودٌات الذهبٌة و  مختلفة

 إٌشٌرشٌا المولون

أنور مصطفى 
 عزت

الفٌزٌاء  7118 دكتوراه
 الطبٌة

ساالر علً مولود  743
 حسٌن

 شىبه لمركىب الثرموداٌنمٌكٌىة الخصىائص دراسىة
 تحىت الطالىة حزم تركٌب وحسابGaN الموصل
 العالً الضؽط

عدنان دمحم 
 الشٌخ حسٌن

فٌزٌاء الحالة  7115 دكتوراه
 الصلبة

عزل وتنمٌة هرمون الكوبٌبتٌن ودراسة بعض  نوري دمحم عزٌز 744
   المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة لدى مرضى الملب 

لً ذكرى ع
 علوش

الكٌمٌاء  7115 دكتوراه
 الحٌاتٌة

شٌماء ٌونس  745
 ابراهٌم

تحضٌر عدد من المشتمات الجدٌدة للبنزٌن ثنائً 
 أمٌن

الكٌمٌاء/الع 7118 ماجستٌر رافد كمال جمٌل
 ضوٌة

نبٌل صبٌح  التمدٌر الطٌفً للكلورامفٌنٌكول سإدد رائك جمال 746
 عثمان

الكٌمٌاء /  7118 ماجستٌر
 ةالتحلٌلٌ

عباس حسٌن  742
 روستم احمد

تاثٌر محتوى الكالثبوم على خواص المركب فائك 

  التوصٌل 

بسام محمود 
 مصطفى

الفٌزٌاء  7115 دكتوراه
 الحالة الصلبة

عند  TORCHدراسة مناعٌة وجزٌئٌة لمسببات  انمار احمد داإد 748
 النساء المجهضات فً العراق

 

باسمة أحمد 
 عبدهللا

وم الحٌاة / عل 7118 دكتوراه
االحٌاء 

 المجهرٌة

التمدٌر الطٌفً للمٌزاالزٌن فً بعض مستحضراته  االء طه عزٌز مطر 749
   الصٌدالنٌة

سعد حسانً 
 سلطان

 الكٌمٌاء/ 7118 ماجستٌر
 التحلٌلٌة

شوان حسٌن  751
 صوفً خانه

Bimolecular and Physiological Study 

of Some Antiaging Factors in 

Animal Cell Senescence Markers in 

Aged Rats 

اسماعٌل صالح 
 كاكةًٌ

علم الفسلجة  7115 ماجستٌر
الجزٌئٌة 
 الحٌوانٌة

 Comparative study on األرلم زٌاد طارق 751

biodegradation of some synthetic 

polymers blended with some 

different naturally occurring 

polymers  

فوزي حبٌب 
 ئٌلجبرا

الكٌمٌاء  7111 ماجستٌر
 الصناعٌة/

 بولٌمر  

إسراء أحمد دمحم  757
 علً

    التراح جهد مطور لوصؾ بعض خصائص
 مكونات النكلٌونات             

منٌب عادل 
 خلٌل

 فٌزٌاء نووٌة 7112 دكتوراه

اسراء عبد  753
 الجبارحمادي

دراسة اطٌاؾ المشتمة لالشعة فوق البنفسجٌة 
تطبٌمات لتمدٌر –كبات الدوائٌة لعدد من المر
 كمٌات ضئٌلة

عصام جمال 
 الدٌن

 الكٌمٌاء 7112 ماجستٌر

اسراء عبد الجبار  754
 حمادي

Derivative UV spectroscopic studies 

of some: multi-component drugs, 

application to components 

determination 

عصام جمال 
 الدٌن

الكٌمٌاء/  7111 دكتوراه
 لفٌزٌاوٌةا

راوٌة زؼلول سعٌد  755
 الخٌاط

Kinetic Studies of the Formation 

Process of some Synthesized 

Pyrrolidines from Chalcones and 

Schiff Base. 

عبد المجٌد دمحم 
 الدباغ

كٌمٌاء  7111 دكتوراه
 فٌزٌاوٌة

 ,The Effect of Structure سعد فاضل محمود 756

Temperature and Moisture Content 

on the Electrical Conductivity of 

Some Copoly (ester-amide) 

Polymers 

يوسف عبد هللا 
 شهاب

 الكٌمٌاء/ 7112 دكتوراه
 الفٌزٌاوٌة



سعٌد عبدالمادر  752
 سعٌد

Synthesis Of Various Heterocyclic 

Compounds From α,β -   

Unsaturated Ketones 

الكٌمٌاء  7111 دكتوراه بدٌع علً احمد
 العضوٌة

 Kinetic Studies of the Formation of عمر عادل شرٌؾ 758

Some Newly Synthesized 

Heterocycles Using Spectroscopic 

and Chromatographic Techniques 

عبد المجٌد دمحم 
 مصطفى

الكٌمٌاء  7111 دكتوراه
 الفٌزٌاوٌة

اوس زاهد ٌونس  759
 ٌحٌى

ة السلون الكهروكٌمٌائً لعدد من أَدوٌة دراس
مرضً الضؽط والسكر الفعالة كهربائٌاً وتداخلها 

 مع بعضها بعضاً 

عامر ذنون 
 عبدالرحمن

 الكٌمٌاء/ 7119 ماجستٌر
 الفٌزٌاوٌة

رؼدة سعد فاصل  761
 سلو

الطبالٌة الحٌاتٌة لمتحجرات النانو الكلسٌة  
 راق،شمالً الع(K-116)لتكوٌن علٌجً فً بئر  

عمر احمد 
 مولود

متحجرات  7119 ماجستٌر
 وطبالٌة

تصمٌم وتنفٌذ محاكً شمسً هجٌن باستخدام  طه مصطفى خضر 761
(  ( Hi Power LED-Halogenمنظومة 

 لؽرض تطبٌمات الخالٌا الشمسٌة.

عبد هللا ادرٌس 
 مصطفى

الفٌزٌاء /  7119 دكتوراه
 الحالة الصلبة

خٌص بعض معمدات اٌونات تحضٌر وتش ظفر عبدالؽنً عمر 767
 Co (II) ،Ni (II) ،Cu (II) ،Zn (II)العناصر

مع لٌكاندات الهاٌدرازونات وتمٌٌم فعالٌتها 
 البكتٌرٌة

عبدالؽنً دمحم 
 الظاهر

 الكٌمٌاء/ 7119 ماجستٌر
 الالعضوٌة

دمحم مجٌد صوفً  763
 زراري

 الگابرو صخور وجٌوكٌمٌائٌة نشوئٌة
 جبل فً بولفات لمعمد الجوفٌة والگرانٌتوٌد

 العراق شرلً شمال/  للعة دزة رش، شاخة

الٌاس دمحم 
 الٌاس

علوم االرض  7119 دكتوراه
 الجٌوكٌمٌاء -

التراح طرٌمتً احتمالٌة تشكٌل المسارات  هالة اكرم هادي 764
وتوظٌؾ أنموذج لطرة السائل لتحدٌد طالة 

انحالل ألفا للنوى الثمٌلة والنوى فائمة الكتلة 

 Z120  28للمدى

 فٌزٌاء 7119 ماجستٌر فراس دمحم علً

 تحضٌر وتشخٌص معمدات  اسراء مإٌد ٌونس 765
Zn(II),Cu(II),Ni(II),Co(II) 

ؼٌر N2O2مع لواعد شٌؾ رباعٌة السن 
ثنائً امٌنونفثالٌن  - 8,1والمشتمة من المتماثلة 

 وتمٌٌم فعالٌتها المضادة للبكترٌا

خنساء شاكر 
 نعمة

كٌمٌاء  7119 هدكتورا
 /العضوٌة

 Amplified, Synergistic (Photo) دمحم فتحً خلٌل  766

Catalytic Water-Splitting by 

ThinFilm Conducting Polymer 

Composit 

University 

of 

Wollongon

g 

كٌمٌاء  7119 دكتوراه
 عضوٌة

دنٌا ولٌد خالد  762
 المشلح

ثٌم دراسة بكترٌولوجٌة وجزٌئٌة لمجموعة جرا
ESKAPE   المعزولة من مصادر مرضٌة

 مختلفة

باسمة احمد 
 عبد هللا

احٌاء  7119 ماجستٌر
 مجهرٌة

موزة دمحم صالح  768
 عبدهللا          

 تحضٌر وتشخٌص معمدات 
Mn(II),Co(II),Ni(II),Cu(II) ثنائٌة النوى

مع لواعد شٌؾ رباعٌة السن الجسرٌة ؼٌر 
 لٌن ثنائً األمٌنفن –المتماثلة والمشتمة من مٌتا 

خنساء شاكر 
 نعمة هللا

الكٌمٌاء /   7119 ماجستٌر
 الالعضوٌة

صدام عٌسى  769
 مصطفى

تركٌبٌة طٌتً لره سرد المحدبة وجوبالغ 
الممعرة/شمال ؼرب محافظة السلٌمانٌة/ إللٌم 

 كردستان/ العراق

نبٌل لادر بكر 
 العزاوي

علوم األرض  7119 دكتوراه
/ الجٌولوجٌا 

 ة  التركٌبٌ

عزل وتشخٌص الفطرٌات من بعض األؼذٌة  رحمة طاهر لاسم 721
 المنتجة فً المعامل المحلٌة لمدٌنة الموصل

ورلاء سعٌد 
 لاسم دمحم

علوم حٌاة /  7119 ماجستٌر
 نبات

حكمت مصطفى  721
 مسٌب

 Agrobacteriumفً  Shoكلونة الجٌنات 
tumefaciens GV3101  وتوظٌــؾ الجٌنــات

 .Aالمندمجـــة فً  GUS، GFPاالخبارٌة 
rhizogenes R1000  1601مع ساللتٌها ،

فً التعدٌل الوراثً النسجة ونباتات  15834
 اللهانة

مزاحم لاسم 
 المالح

علوم حٌاة  7115 دكتوراه
)نبات( / 

تمانات حٌائٌة 
 النبات

علً سعدالدٌن  727
 عباس

دراسة التماثل والتجانس لخواص طبمة تحت 
جٌة مختارة فً محافظة االساس لطرق خار

 نٌنوى / شمالً العراق

مروان متعب 
 احمد

علوم االرض  7119 دكتوراه
 / الجٌوفٌزٌاء



نور حسٌن احمد  723
 دمحم

تحدٌد الفعالٌة التثبٌطٌة لبعض المواد تجاه بكترٌا 
Acinetobacter baumannii  المعزولة

من مصادر مختلفة والكشؾ عن جٌنات بعض 
 عوامل ضراوتها

عبد  ؼادة
 الرزاق دمحم

علوم حٌاة /  7119 ماجستٌر
احٌاء 

 مجهرٌة

تحضٌر وتشخٌص عدد من بولٌمرات الفوسفازٌن  حٌدر ابراهٌم حامد 724
المحملة بمركبات االزو ولواعد شٌؾ ودراسة 

 استخدامها كمواد مثبطة للحرٌك

اسعد فٌصل 
 خطاب

الكٌمٌاء  7119 دكتوراه
 الصناعٌة

 الجراثٌم بعض فً وعالجٌة تشخٌصٌة اسةدر فلٌحة حبٌب حسٌن 725
 االنثوي التناسلً إللتهاب الجهاز المسببة

محسن اٌوب 
 عٌسى

احٌاء  7115 ماجستٌر
 المجهرٌة  

 ٌحٌى لاسم رإى 726
 االُجار

 مع الكحول فٌناٌل بولً من هٌدروجٌالت تحضٌر
 ودراسة وصناعٌة ومونمرات طبٌعٌة بولٌمرات
 خزنها ولابلٌة ةوالحرارٌ الفٌزٌائٌة خواصها

 للماء والبروتٌن

فوزي حبٌب 
 جبرائٌل

الكٌمٌاء  7119 دكتوراه
 الصناعٌة

سحر محمود  722
 شهاب

تحضٌر وتشخٌص معمدات جدٌدة الٌونات 
VO(II)،Co(II)،Ni(II)،Zn(II) وCd(II) 

ثنائٌة االزو مٌثٌن المشتمة من  -ثنائٌة االزو
    الفنلٌن ثنائً االمٌن

تماضر حمدون 
 محمود

 كٌمٌاء 7119 ماجستٌر
 عضوٌة ال 

هند شاكر محمود  728
 احمد

تطوٌر طرائك طٌفٌة لتمدٌر المركب الدوائً 
الفوروسٌمٌد فً حالته النمٌة وفً مستحضراته 

 الصٌدالنٌة

 كٌمٌاء/ 7119 ماجستٌر فرحة خلؾ عمر
 تحلٌلٌة

سرى محمود  729
 ٌونس

تحدٌد مستوى بعض المتؽٌرات المناعٌة لمرضى 
 السكري النوع األول فً محافظة نٌنوىداء 

ادٌبة ٌونس 
 شرٌؾ

االحٌاء  7119 ماجستٌر
 المجهرٌة

هبة رافد كمال  781
 جمٌل

تؤثٌر النواتج الطبٌعٌة لنبات ذنب الخٌل على أنزٌم 
الالٌبوأوكسٌجٌنٌز المنمى جزئٌآ من مرٌض ربو 

 ودراسة بعض المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة

 /كٌمٌاء 7119 ماجستٌر دمحم بحري حسن
 حٌاتٌة

تشٌٌد مركبات حلمٌة ؼٌر متجانسة مشتمة من  ظفر أسامة دمحم 781
 معوضات األورثو أنلٌن

مإٌد سالم 
 نوري

 /علوم كٌمٌاء 7119 ماجستٌر
 عضوٌة

ساري وسمً   787
 ٌاسٌن

 تشٌٌد سلسلة من الباٌرولٌدٌنات المتعالدة
 أون مندمجة ولٌاس الفعالٌة -7-دووبٌرٌ

 المتولعة لبعضها.الباٌولوجٌة 

الوهاب  عبد
 جعفر حمدي

الكٌمٌاء/  7119 ماجستٌر
 العضوٌة

دمحم إحسان مجٌد  783
 الحمٌد عبد

تصمٌم متحسسات كهروكٌمٌائٌة / حٌوٌة نانوٌة  
، الهٌموؼلوبٌن و DNAمحورة مع البولٌمرات، 

انزٌم الٌورٌز للكشؾ عن األدوٌة السرطانٌة 
ل وتطبٌمها شائعة االستخدام فً مدٌنة الموص

 على مصل الدم البشري  

إٌمان عبدالمنعم 
 دمحم

الكٌمٌاء  7119 ماجستٌر
 الفٌزٌاوٌة

الرحٌم  مرٌم عبد 784
 مندٌل

الطبالٌة الحٌاتٌة لمتحجرات النانو الكلسٌة لتكوٌن 
 شمالً العراق (K-306)شرانش فً بئر 

عمر احمد 
 مولود البدرانً

علوم االرض  7119 ماجستٌر
/متحجرات 

 بالٌةوط

دراسة رسوبٌة لتكوٌن ناوكلٌكان " االكسفوردٌان  زٌنب جمال سلمان 785
جٌان المبكر" لمماطع سطحٌة ٌرٌكام-خرؤالمت

 مختارة فً شمال شرلً العراق

رافع ابراهٌم 
 عبدهللا

علوم األرض/  7119 ماجستٌر
 رسوبٌات

 كمرٌجٌان"  بارسرٌن دراسة رسوبٌة لتكوٌن موج علً حسٌن 786
ر" لمماطع سطحٌة مختارة فً شمال خؤالمت

 شرلً العراق

رافع ابراهٌم 
 عبد هللا

علوم األرض/  7119 ماجستٌر
 رسوبٌات

تحوٌر المواصفات الرٌولوجٌة  لألسفلت العرالً  ضحى نضال سعد 782
ببولٌمر ستاٌرٌن بٌوتاداٌٌن ستاٌرٌن ودراسة 

   بولٌمر المحضرة -توافمٌة مزائج أسفلت  

اٌمان اسماعٌل 
 احمد

كٌمٌاء  7119 ماجستٌر
 صناعٌة

رٌم مروان موسى  788
 كداوي

تؤثٌر عصٌري الرمان واللٌمون الحامض فً 
بعض المعاٌٌر الكٌموحٌوٌة والنسجٌة فً ذكرو 

 االرانب المحلٌة المصابة بالتحصً المستحدث

منى حسٌن علً 
 جانكٌر

علوم حٌاة /  7119 ماجستٌر
 حٌوان

مروة ثامر محمود  789
 حمودي

 وتبٌر مؽناطٌسٌةتصمٌم وتصنٌع منظومة حرؾ 
     للحزمة االلكترونٌة

عبد منى   
 محمود مالكرٌ

الفٌزٌاء/  7119 دكتوراه
البصرٌات 
 االلكترونٌة

مروة نزار عبد  791
 الفتاح

دراسة نظرٌة وكهروكٌمٌائٌة لهرمون 
الثاٌروكسٌن وتداخالته مع بعض المركبات 

محاولة لعمل  مختلفة،باستخدام ألطاب محورة 

سعد هللا توفٌك 
 سلٌمان

الكٌمٌاء  7119 دكتوراه
 الفٌزٌاوٌة



 متحسس هرمونً حٌوي

 Cinnamomumتاثٌر المرفة  زٌد شاكر محمود 791
zylanicum  وسٌلٌنات الصودٌوم فً عدد من

المتؽٌرات الفسلجٌة لألرانب المصابة بداء السكر 
 التجرٌبً

منتهى محمود 
 داود

م حٌاة / علو 7119 دكتوراه
 حٌوان

حسىىىىىىىىىام عبىىىىىىىىىدهللا  797
 عباس

تمدٌر بعض المعالم الوراثٌة لحاصل الحبوب 
ومكوناته فً حنطة الخبز باستخدام تحلٌل 

 متوسطات األجٌال

نجٌب لالوس 
 ٌوسؾ

علوم حٌاة /  7112 ماجستٌر
 وراثٌة كمٌة

 نبات الجمارلالمكونات الفعالة  ودراسة عزل سمٌر دمحم ٌاسٌن 793
على ذكور الجرذان المعرضة لألصابة وتؤثٌرها 

 بتسمم الكبد المستحدث برابع كلورٌد الكاربون

صبا زكً 
 محمود

علوم كٌمٌاء  7119 ماجستٌر
 /حٌاتٌة

دراسة تشخٌصٌة وتصنٌفٌة لطفٌلً  نرمٌن طارق فاضل 794
Microsporidia sp  من األشخاص

 المصابٌن باإلسهال فً مدٌنة الموصل

 سٌناء عبد هللا
 علً

علوم الحٌاة /  7119 اجستٌرم
 علم الحٌوان

دراسة مستوٌات بعض المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة  اٌمان سالم محمود 795
وعزل انزٌم امٌنواسٌلٌز من السائل االمنٌونً 

    لدى النساء الحوامل

لإي عبد علً 
 الهاللً

كٌمٌاء  7119 ماجستٌر
 الحٌاتٌة  

نىىىىىور مىىىىىازن عبىىىىىد  796
 الرحمن

ن المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة فً تمٌٌم دور عدد م
مصل دم المرضى الذٌن ٌعانون من مرض 

 السٌالٌن فً مدٌنة الموصل وضواحٌها

انعام احمد 
 حمزة

علوم حٌاة /  7119 ماجستٌر
 علم الحٌوان

أوستراكودا تكوٌن الفتحة )الماٌوسٌن االوسط(  زاهدة باسم لاسم 792
السلٌمانٌة شمال -فً ممطع تاكٌة، طٌة بازٌان

 لً العراقشر

نسرٌن مال هللا 
 عزٌز

علوم األرض  7119 ماجستٌر
/ متحجرات 

 وطبالٌة

احمىىد عبىىد المحسىىن   798
 احمد

تحضٌر وتشخٌص معمدات جدٌدة لعدد من 
العناصر االنتمالٌة وؼٌر االنتمالٌة مع لٌكاندات 

 ثنائً الهٌدرازون

عبد الؽنً دمحم 
 الظاهر

كٌمٌاء  7119 دكتوراه
 العضوٌة

Q (Co Q )دراسة كهروكٌمٌائٌة لمرافك االنزٌم  ؾى بشٌر شرٌند 799
ة باستخدام ألطاب  صلبة محورة مختلفة ومحاول

 لبناء متحسس مرافك إنزٌمً حٌوي

سلٌمان 
 الراوجً 

 

الكٌمٌاء  7119 دكتوراه
 الفٌزٌاوٌة

دالٌىىىىىىىىىىىا صىىىىىىىىىىىالح  311
 مصطفى

  Toxoplasmosisتشخٌص داء المموسات 
ٌم االدٌنوسٌن دي امٌنٌز مصلٌا ولٌاس فعالٌة انز

 لعدد من النساء الحوامل فً محافظة نٌنوى

ساجدة شرٌؾ 
 حسٌن

علوم الحٌاة /  7119 ماجستٌر
 علم الحٌوان

 التحري عن االنواع المختلفة لفطر نور احمد شهاب 311
Alternaria  ًالمسببة لمرض تبمع األوراق ف

 بعض نباتات الزٌنة فً مدٌنة الموصل

ورلاء سعٌد 
 سملا

نبات /  7119 ماجستٌر
 فطرٌات
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