
 / موصل  التربٌة للعلوم الصرفةلٌة جدول ك      

اسم  عنوان األطروحة اسم الطالب ت
 المشرؾ

 التخصص السنة الشهادة

ؼزوان  ٔ
ثامر 

خضٌر 
 محمود

كفاءة بعض المفترسات كبدائل فً مكافحة األطوار ؼٌر  تمٌٌم
 الكاملة للبعوض

Culex pipiens molestus Forskal 
(Diptera: Culicidae) 

 هللا عطا
 فهد مخلؾ

 علوم الحٌاة 2ٕٔٓ ماجستٌر

نور مزاحم  ٕ
 حازم

تحلٌل االنصهار للهالٌدات الملوٌة والمبنً على جهد طالة الشبٌكة 
 ومعادلة الحالة

جنان فخر 
 الدٌن احمد

فٌزٌاء /  2ٕٔٓ ماجستٌر
 صلبة

وسام  ٖ
إبراهٌم 

 إسماعٌل 

د شٌؾ دراسة ثٌرموداٌنمٌكٌة تؤٌن عدد من األوكزٌمات ولواع
 نظرٌاً بإستخدام برامج النمذجة الجزٌئٌة

دمحم محمود 
 حسٌن

 الكٌمٌاء 2ٕٔٓ ماجستٌر
 الفٌزٌاوٌة

نور حازم  ٗ
 ثلجً  دمحم

دراسة نظرٌة لحساب ثوابت التؤٌن لعدد من مشتمات األحماض 
  األمٌنٌة بؤستخدام طرائك مٌكانٌن الكم  

محمود 
 شاكر سعٌد

الكٌمٌاء  2ٕٔٓ دكتوراه
 وٌةالفٌزٌا

عالء  ٘
طلعت 
 حسٌن 

الوالع البٌئً لوادي عكاب شمال مدٌنة الموصل واستخدام االشعة 
 الشمسٌة لمعالجة مٌاه المجاري

عبد العزٌز 
ٌونس 

 طلٌع

 علم النبات 2ٕٔٓ ماجستٌر

رؼدة حمٌد  ٙ
 علً خلؾ

استخدام مخلفات معمل إنتاج السكر )الموالس( كوسط زعري 
لى النمو وعدد من المكونات وتؤثٌر بعض الظروؾ الزرعٌة ع

 Chlorella vulgarisالحٌوٌة لطحلب 

ٌوسؾ 
جبار 

 اسماعٌل 

علم النبات /  2ٕٔٓ ماجستٌر
 طحالب

شٌماء  2
ؼازي 
 ٌونس

التاثٌر التثبٌطً لمستخلصات بعض النباتات على بعض انواع 
 الجراثٌم المعزولة من اصابات مرضٌة مختلفة

عبد الرزاق 
خضر 
 محمود

احٌاء  2ٕٔٓ ماجستٌر
مجهرٌة / 

 بكترٌا

رؼد نواؾ  8
جرجٌس 

 الزٌدي

و  A. tumefaciensاألنتمال االفمً للجٌنات لكل من بكترٌا 
S. meliloti  وثبات تعبٌر جٌناتT-DNA  فً نبات الجْت

M.sativa 

نجوى 
ابراهٌم 

 البرهاوي

تمنٌات  2ٕٔٓ دكتوراه
 حٌاتٌة

نسرٌن  9
إسماعٌل 

 دمحم 

لخمائر من بعض االخضراوات عزل وتشخٌص االعفان وا
والفواكه فً االسواق المحلٌة لمدٌنة الموصل ودراسة تاثٌربعض 

 العوامل الحٌوٌة علٌها

رافعة لادر 
 جرجٌس

علوم حٌاة  2ٕٔٓ ماجستٌر
 /علم النبات

 

هبة محمود  ٓٔ
 خضر

تحسٌن االستجابة المناعٌة ضد اإلصابة بداء الجٌاردٌا فً ذكور 
 م األمواج فوق الصوتٌةالجرذان البٌض باستخدا

اسماء عبد 
 العزٌز علً

فرع الحٌوان                 2ٕٔٓ ماجستٌر
 الطفٌلٌات

آالء عبد  ٔٔ
اللطٌؾ 
 صالح 

دور األسبارتام فً إحداث التشوهات العٌانٌة واآلفات النسجٌة 
 Musmusculusالمرضٌة فً بعض أعضاء الفئران البٌض 

 وأجنتها

هانً مال 
 هللا حمودي

 علم الحٌوان 2ٕٔٓ تٌرماجس

دمحم ٌحٌى  ٕٔ
 ضمرة عبد

تطوٌر طرائك طٌفٌة ومطٌافٌة االمتصاص الذري فً التحلٌل 
 الدوائً باستخدام تفاعالت متنوعة

ضٌاء نجم 
عبدهللا 
 الصبحة

  الكٌمٌاء               8ٕٔٓ دكتوراه
 التحلٌلٌة

عبدهللا  ٖٔ
حسٌن 
 جاسم 

ة ألوراق نباتات الخروع تؤثٌر المستخلصات المائٌة والكحولٌ
والداتورة  والباذنجان فً حٌوٌة الرإٌسات األولٌة للمشوكات 

 الحبٌبٌة  من أصل أؼنام فً الزجاج وداخل الجسم الحً  

إبراهٌم 
أحمد عبد 

 هللا 

 علم الحٌوان  2ٕٔٓ ماجستٌر
 

سهٌل  ٗٔ
 ٌاسٌن طه

 التكامل الرجعً لتحسٌن الحلول العددٌة للمعادالت التفاضلٌة
 االعتٌادٌة الصلبة

بشٌر دمحم 
 صالح خلؾ

 الرٌاضٌات ٕ٘ٔٓ ماجستٌر

رٌا ؼالب  ٘ٔ
 سعدهللا

التؽٌرات المرضٌة والتشوهات الخلمٌة الناجمة عن اإلعطاء 
 التجرٌبً لبعض المواد المسكنة والمخدرة فً الفئران وأجنتها

هانً مال 
هللا 

 الحمدانً

علم الحٌوان            2ٕٔٓ دكتوراه
ة انسج/

 واجنة

ٌونس  ٙٔ
حازم ذٌاب 

 عبدهللا

اكرم حسان  حول معادلة تكاملٌة تفاضلٌة ؼٌر خطٌة من الرتبة االولى
 محمود

رٌاضٌات           2ٕٔٓ ماجستٌر
 معادالت/

زهٌر  2ٔ
 جرجٌس 

تمٌٌم كفاءة أداء بعض محطات معالجة مٌاه الصرؾ الصحً فً 
 مدٌنة كركون

طاووس 
دمحم كامل 

 احمد

 بٌئة/ نبات  2ٕٔٓ ماجستٌر

زٌنة رعد  8ٔ
 محمود

الخصائص الدٌنامٌكٌة الحرارٌة للهالٌدات الملوٌة تحت ضؽوط 
 عالٌة

جنان 
 فخرالدٌن

 فٌزٌاء ٕٗٔٓ ماجستٌر

علً طارق  9ٔ
 عبد الفتاح

)انتاج السكر المتعدد البولٌوالن من موالس البنجر السكري 
 Aureobasidiumبوساطة عزلة محلٌة من الفطر  

دمحم بشٌر 
اسماعٌل 

 علوم الحٌاة/  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 علم النبات



pullulans ) لاسم 

دمحم نافع  ٕٓ
 عبدالرزاق

تمدٌر أدنى معٌار للمسافة التربٌعٌة ؼٌر المتحٌزة ِلمركبات التباٌن 
   ِلنموذج ثنائً االتجاه المختلط بوجود التداخل مع التطبٌك .

دمحم نذٌر 
اسماعٌل 

 لاسم

 اضٌاتالرٌ ٕٗٔٓ ماجستٌر

سعدهللا  ٕٔ
جاسم 

 سلٌمان

هٌثم عبد  لٌاس دالة التوزٌع الطالً لاللكترونات خلؾ المطب السالب
الحمٌد 

 احمد

 الفٌزٌاء ٕٗٔٓ ماجستٌر

صفا  ٕٕ
إسماعٌل 

 حمدون

عمار     RNAتطبٌمات اعداد كاتالن فً البناء الثانوي لــ
صدٌك 
 محمود

 الرٌاضٌات ٕٗٔٓ ماجستٌر

صفاء دمحم  ٖٕ
 محمود

 نوح

 Aporrectodeaتأثير بعض ملوثات التربة في حيوية دودة االرض  

caliginosa .وأثرها في تركيبها النسجي 

عدنان 
موسى 

 دمحم

علم  ٕٗٔٓ دكتوراه
 الحٌوان   

فاطمة  ٕٗ
ابراهٌم 
 سلطان

فصل وتشخٌص عدد من النواتج الطبٌعٌة ألزهار بعض النباتات 
زرٌة مع الفٌنازٌن المعزول من الطبٌة وتؤثٌراتها االحٌائٌة والتآ

ضد بعض أنواع  Pseudomonas aeruginosaجرثومة 
 األحٌاء المجهرٌة الممرضة

اٌاد جاجان 
 خورشٌد

 نواتج طبٌعٌة ٕٗٔٓ دكتوراه

اٌناس  ٕ٘
طالل دمحم 

 حٌدر

مواعد ل ثنائٌة النوىتحضٌر وتشخٌص عدد من المعمدات الجدٌدة 

مٌن والسالسالدٌهاٌد مع شٌؾ المشتمة من الفنٌلٌن ثنائً األ

( II( والنحاس )II( والنٌكل )II( والكوبلت )IIآٌونات الحدٌد )

 (II( والكادمٌوم )IIوالخارصٌن )

خلؾ 
ابراهٌم 

 خلو

 كٌمٌاء 8ٕٔٓ ماجستٌر

نوار طالل  ٕٙ
 حامد عزٌز

دراسة تؤثٌر البعض من المستخلصات النباتٌة والكٌمٌائٌة على 
 رضة لإلنسانبعض األنواع البكتٌرٌة المم

 من الناحٌة الباٌولوجٌة الجزٌئٌة 

خالد دحام 
 احمد

 علوم حٌاة/  2ٕٔٓ دكتوراه
 علم النبات

 

زٌنة مشعل  2ٕ
شعبان 
 عبدهللا

أطٌان السمكتاٌت المحلٌة، تطعٌمها بؤوكسٌد الكروم الثالثً 
 وإستخدامها كحفازات لفصل زٌت الزٌتون العرالً البكر

رجب عواد 
 بكر

الكٌمٌاء  8ٕٔٓ دكتوراه
 الالعضوٌة

طالل صالح  8ٕ
 حسن ال

تطوٌر طرائك طٌفٌة لتمدٌر الثاٌمول والدابسون والتتراساٌكلٌن 
 باستخدام تفاعل االلتران االزوتً

دمحم سلٌم 
 سلٌم

الكٌمٌاء  2ٕٓٓ ماجستٌر
 التحلٌلٌة

فاطمة  9ٕ
نشوان 

 نذٌر

 دراسة تشرٌحٌة نسجٌة وكٌمٌائٌة نسجٌة ممارنة للجهاز الهضمً
 فً ثالثة أنواع من الفمرٌات تعود لثالثة أصناؾ مختلفة 

علً اشكر 
 عبد 

 علوم حٌوان  2ٕٔٓ ماجستٌر

عمرة  ٖٓ
ناصر 
 ٌونس

ستخدام انواع مختلفة من العوامل االحٌائٌة فً مكافحة 
 Sclerotinia sالفطرالمسبب لمرض العفن االبٌض

clerotiorum على الباذنجان 

عصام داإد 
 سلٌمان

علوم الحٌاة/  2ٕٔٓ ماجستٌر
 علم النبات

طه ٌاسٌن  ٖٔ
 حسن

دمحم نذٌر  استخدام التحلٌل الطٌفً فً تمدٌر دالة الفارٌوكرام مع التطبٌك
إسماعٌل 

 لاسم

 الرٌاضٌات 2ٕٔٓ ماجستٌر

ابتسام دمحم  ٕٖ
شعبان 
 محمود

 تـحضــٌر بعـض الـمركبات الحلمٌة ؼــٌر المتجانسة المشـتمة مـن
 ـــــــــورالالفــــٌرفــــ

دمحم سلمان 
عبد 

 العجٌلً

حلمٌة ؼٌر  8ٕٔٓ دكتوراه
 متجانسة

رؼٌد سعٌد   ٖٖ
 شمعون

دراسة الفعالٌة المضادة الماٌكروبٌة لعزالت الراٌزوبٌا المحلٌة  
 تجاه عزالت من البكترٌا المرضٌة

رعد 
حسانً 
 سلطان

احٌاء  8ٕٔٓ ماجستٌر
 مجهرٌة

أبرار لاسم  ٖٗ
مصطفى 

 مجٌد

إلٌجاد المظاهر الجانبٌة آلثار جسٌمات ألفا  D-Lارتباط طرٌمة 
عند درجات حرارة لشط  CR-39ومعلماتها فً الكاشؾ النووي 

 مختلفة

سعٌد حسن 
 سعٌد

الفٌزٌاء                8ٕٔٓ ماجستٌر
 النووٌة / 

رواء ججً  ٖ٘
 سالم زاكً

دراسة تشخٌصٌة ووراثٌة جزٌئٌة للبكترٌا المعزولة من التهابات 
 المناة التنفسٌة فً االنسان

خالد دحام 
احمد 

 الجٌرو

احٌاء  ٕ٘ٔٓ ماجستٌر
 مجهرٌة

آالء سعٌد  ٖٙ
 شٌت

دراسة وراثٌة و جزٌئٌة لبكترٌا من جنس ال 
Xanthomonas  المعزولة من بعض العوائل النباتٌة المصابة

 فً مدٌنة الموصل

خالد دحام 
 احمد

علوم الحٌاة/  2ٕٔٓ دكتوراه
 / نبات  

ة احٌاء وراث
 مجهرٌة

 



شهاب  2ٖ
 احمد حسن

اكرم حسان  حول معادلة تكاملٌة معٌنة بثالثة متؽٌرات
 محمود

 الرٌاضٌات 8ٕٔٓ ماجستٌر

مٌسرة  8ٖ
 زهٌر ؼثٌث

المتؽٌرات  فً بعضالمستخلص المائً للفلفل األحمر  تؤثٌر
على  المؽذاةالفسلجٌة والكٌموحٌوٌة للدم فً الجرذان 

 الكولٌسترول

م عبدالكرٌ
حسٌن 

 اسماعٌل

علم الحٌوان               8ٕٔٓ ماجستٌر
 فسلجة/ 

اٌمان  9ٖ
محمود 
 حسن 

المتجانسة  تحضٌر وتشخٌص بعض المركبات الحلمٌة ؼٌر
ؼٌر  -β,αالكاربونٌل  الخماسٌة والسداسٌة لمشتمة من مركبات

 المشبعة وتمٌٌم الفعالٌة الباٌولوجٌة لبعض منها

عبد 
 الوهاب

 جعفر

الكٌمٌاء  8ٕٔٓ دكتوراه
 العضوٌة

ٌونس  ٓٗ
حازم 

 إسماعٌل 

Diagnostics and Simulation-Based Methods for 

Validating GaussianProcess Emulators 

Univers

ity of 

Sheffiel

d 

 الرٌاضٌات 8ٕٔٓ دكتوراه

علٌاء رعد  ٔٗ
 مشعل

 Silybum marianumدعم استحداث كالس نبات الكلؽان 
Lرٌض لنوعٌن من اللٌزر. وتماٌزه بالتع 

شفاء 
مهدي 
 صالح 

 / علوم الحٌاة 8ٕٔٓ ماجستٌر
 نبات 

دمحم خزعل  24
 صابر 

التحوٌرات الرٌولوجٌة السفلت المٌارة باستخدام الموجات فوق 
 الصوتٌة

خالد احمد 
 عوٌد

 الكٌمٌاء 2ٕٔٓ ماجستٌر

زهراء  ٖٗ
اسماعٌل 

 خضٌر 

 خلفاتتؤثٌر الرش بالمحالٌل المائٌة لعدد من الم
 العضوٌة فً نمو وإنتاجٌة نبات الكزبرة

Coriandrum sativum 

سعد الدٌن 
 ماجد

 علوم الحٌاة/  ٕٙٔٓ ماجستٌر
 علم النبات

 

والء  ٗٗ
فاروق 
 فتحً 

التؽٌرات النسجٌة المرضٌة المحدثة بعمار السٌسبالتٌن فً )الكلٌة 
 Musوالرئة والخصى والملب( للفؤر االبٌض السوٌسري 

musculus 

شهلة عبد 
 هللا حسن

 علوم الحٌاة /  8ٕٔٓ ماجستٌر
 علم الحٌوان

راوٌة  ٘ٗ
إبراهٌم بكر 

 بشٌر

عمار  حول شفرة مورس المعدلة والمتجانسة لنظرٌة التجزئة
صدٌك 
 محمود

 رٌاضٌات 8ٕٔٓ ماجستٌر

ٌونس  ٙٗ
ذنون 
 ٌونس

تولٌد النبضات الفوضوٌة والتحكم بها وتزامنها وتطبٌماتها 
ر ثنائً شبه الموصل مع التؽذٌة الكهروضوئٌة باستخدام لٌز

 والضوئٌة الراجعة 

لٌس 
عبدالستار 

 النعٌمً

 دكتوراه
 

 فٌزٌاء اللٌزر 8ٕٔٓ

اٌمن نبٌل  2ٗ
 ٌاسٌن مراد

دمحم سلمان  تحضٌر بعض الهٌدرازٌدات الجدٌدة ومشتماتها
 العجٌلً

الكٌمٌاء  ٕ٘ٔٓ ماجستٌر
 العضوٌة

ٌاسٌن  8ٗ
 احمد دمحم

ن المركبات الحلمٌة ؼٌر المتجانسة المشتمة من تحضٌر عدد م
 لواعد شٌؾ المعوضة بالتراي مٌثوبرٌم

ناطك ؼانم 
 احمد

 كٌمٌاء ٕ٘ٔٓ ماجستٌر

نعم حازم  9ٗ
 سلٌم

 دكتوراه دمحم سلمان  ودراسة بلمرتها  تحضٌر بعض المركبات ثنائٌة االستٌلٌن
 

كٌمٌاء/  2ٕٓٓ
 عضوٌة

حنٌن  ٓ٘
محسن 

 علً

   رارٌة من متراكبات بولٌمرٌة هجٌنة ودراسةتحضٌر عوازل ح 
 خصائصها المٌكانٌكٌة والحرارٌة 

رعد أحمد 
 رسول

 الفٌزٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

ؼفران  ٔ٘
ذنون 
 صدٌك

عن طرٌك  تحضٌر بعض المركبات الحلمٌة ؼٌر المتجانسة
 تفاعالت الكاربو ثنائً اٌماٌد

دمحم سلمان 
 العجٌلً

الكٌمٌاء  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 العضوٌة

اٌمان  ٕ٘
طارق 
 فتحً  

دمحم نذٌر  تمدٌر بٌز فً النماذج الخطٌة المختلطة باستخدام معاٌنة جبس  
 إسماعٌل

 الرٌاضٌات ٕٙٓٓ ماجستٌر
 /االحصاء

مهند  ٖ٘
ٌمظان 

 صالح احمد

 اوكساداٌازول -4,3,1تحضٌر عدد من معوضات 
 تراٌازول-4,2,1ثاٌاداٌازول و -4,3,1و 

خالد 
محمود 

 داإد

الكٌمٌاء  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 العضوٌة

دمحم عبد هللا  ٗ٘
 محمود

تؤثٌر بعض العوامل الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة على عدد من أنواع 
Corynebacterium  المعزولة من حاالت مرضٌة شبٌهة

  بالخناق

عبدالرزاق 
خضر 
 محمود

 علوم الحٌاة ٕٙٓٓ ماجستٌر

هدى سالم  ٘٘
 بشٌر

 Gossypium  ممارنة مدى استجابة صنفٌن من المطن
hirsutum   ًلتراكٌز من مادة  االٌثاٌل مٌثان سلفونٌت ف

 بعض الصفات المظهرٌة واالنتاجٌة والنوعٌة    
 

دمحم علً 
 دمحم

علوم  8ٕٓٓ ماجستٌر
 حٌاة/نبات

عامر  ٙ٘
ٌونس 

تحضٌر عدد من المركبات خماسٌة الحلمة ؼٌر المتجانسة  
 الباٌولوجٌة المتولعةالمشتمة من الثاٌمول ذات الفعالٌة 

احمد خضر 
 احمد

الكٌمٌاء  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 العضوٌة



 عثمان

مإٌد  2٘
مهٌدي 

 فتحً

عمار  Pحول جبر شور من نوع 
صدٌك 
 محمود

 الرٌاضٌات 2ٕٓٓ ماجستٌر

درٌعً بدر  8٘
عبد هللا 
 الزٌدي

المباحث الصوتٌة والصرفٌة لما خالؾ فٌه حمزة والكسائً سائر 
 المراء السبعة

حسن 
 سلٌمان
 حسٌن

 اللؽة العربٌة ٕٙٓٓ ماجستٌر

سناء  9٘
محمود 
 حسٌن

دراسة الخواص الضوئٌة والكهربائٌة الؼشٌة ثنائً اوكسٌد 
 CVDبطرٌمة الترسٌب البخاري الكٌمٌائً  المحضرة المصدٌر

مٌخائٌل 
عٌسى 
 منصور

 دكتوراه
 

فٌزٌاء الحالة  ٕٙٓٓ
 الصلبة

دمحم عبد  ٓٙ
الهادي 

 جاسم

ت الدهنٌة وتركٌب احماضها الدهنٌة فً مصل تمدٌر نسبة المكونا
 الدم لمرضى داء السكر

ٌسار ٌحٌى 
 حسٌن

 دكتوراه
 

الكٌمٌاء  ٕٙٓٓ
 الحٌاتٌة

زٌنب حسن  ٔٙ
 سلٌمان

تحضييٌر بعييض المركبييات الحلمٌيية ؼٌيير المتجانسيية المشييتمة ميين 
 ( أون1H)-ٕ-مركبات البرٌمٌدٌن

ناطك ؼانم 
 أحمد

 الكٌمٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

بد هللا دمحم ع ٕٙ
 محمود

تؤثٌر بعض العوامل الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة على عدد من أنواع 
Corynebacterium  المعزولة من حاالت مرضٌة شبٌهة

  بالخناق

الرزاق  عبد
خضر 
 محمود

 علوم الحٌاة 8ٕٓٓ ماجستٌر

احمد  ٖٙ
انتصار 
 ؼثٌث 

 خوارزمٌة لحل مسائل المٌم الحدودٌة ؼٌر الخطٌة
 التصحٌح التراجعً  با ستخدام طرٌمة 

لٌس 
اسماعٌل 

 ابراهٌم

 الرٌاضٌات 8ٕٓٓ ماجستٌر

جؽرافٌة  2ٕٓٓ ماجستٌر دمحم ازهر  توطن الصناعات النسٌجٌة الرئٌسة بمحافظة نٌنوى احمد طالل ٗٙ
 التصادٌة

جنان فخر  ٘ٙ
 الدٌن احمد

دراسة تؤثٌر الضؽط والحرارة وحساب المٌم المثلى لكرونشن 
 لبعض المواد

ن دمحم عدنا
 حسٌن

 دكتوراه
 

الفٌزٌاء  2ٕٓٓ
/الحالة 
 الصلبة

نصٌر  ٙٙ
صباح عبد 

 هللا إلٌاس

جوزٌؾ  الجرٌان اللزج فً بعض األؼشٌة الرلٌمة
ؼانم عبد 

 األحد

  الرٌاضٌات ٕٙٓٓ ماجستٌر
 التطبٌمٌة

عاصم  2ٙ
سلمان عبد 

 هللا

دراسة الصفات الفٌزٌائٌة والتركٌبٌة لعدد من نماذج نٌنفاٌت 
لٌة المطعمة بعدد من معمدات الكروم ومجال استخدامها فً المح

 تصفٌة مشتمات نفط المٌارة الثمٌل

رجب عواد 
 بكر

 دكتوراه
 

 كٌمٌاء  2ٕٓٓ
 عضوٌة ال

مٌمات  8ٙ
زؼلول 
 حمدي

 ةمعدن الفلسبار الطبٌعً دراسة الخواص الفٌزٌاوٌة والتركٌبٌ
 ومجال استخدامه

رجب عواد 
 بكر

 كٌمٌاء/ 2ٕٓٓ ماجستٌر
 ال عضوٌة

حمزة نامك  9ٙ
 حمٌد

المركبييات البروتٌنٌيية الفعاليية ميين بييذور فييول الصييوٌا  بعييض عييزل
ودراسيية تؤثٌراتهييا فييً الفئييران المصييابة بييداء السييكر المسييتحدث 

 والكرب التؤكسدي 

ناهدة سعٌد 
 امٌن

الكٌمٌاء  2ٕٓٓ ماجستٌر
  الحٌاتٌة 

ٌمان لٌس  2ٓ
 سعدهللا

الكلوتامٌن والبرولٌن فً  مٌنٌةتؤثٌر أشعة كاما على األحماض األ
 محالٌلهما المائٌة

خالد ٌونس 
 الٌامور

 الكٌمٌاء  ٖٕٓٓ ماجستٌر
 

دمحم واجد  2ٔ
 دمحم

عبــاس  الطرٌمة الفردٌة المتوازٌة
ٌـونــس 

  البـٌـاتــــً

 الرٌاضٌات ٕٗٓٓ ماجستٌر

نؽم ناظم  2ٕ
حبٌب 
 انطوان

دوائٌة وامزجتها تطوٌر طرائك طٌفٌة فً تمدٌر بعض المركبات ال
النمطة  –الثنائٌة والثالثٌة بتطبٌك طرٌمة االضافة المٌاسٌة 

 المشتركة

ضٌاء نجم 
 عبد هللا

 دكتوراه
 

كٌمٌاء  8ٕٔٓ
 تحلٌلٌة

ؼزوان  2ٖ
كبالن 
 ٌونس

تؤثٌر التؽذٌة الضوئٌة المرتدة والحمن الضوئً على التضمٌن 
 التماثلً المباشر فً اللٌزر شبه الموصل

مصعب 
 صالح دمحم

 فٌزٌاء ٕ٘ٔٓ ماجستٌر

تمٌم احمد  2ٗ
 لاسم

تحضٌر وتشخٌص عدد من معمدات االٌونات الفلزٌة ثنائٌة التكتفإ 
 لبعض اللٌكندات المشتمة من االوكساداٌازول

 

عامرة 
 جهاد احمد

كٌمٌاء ال  ٕٙٔٓ ماجستٌر
 عضوٌة

فوز عبد  2٘
السالم 

 خلٌل

 pneumoniae بكترٌا لجٌنات االفمً االنتمال تؤثٌر دراسة

Klebsiella    بتمنٌة الجوي للنٌتروجٌن المثبتة (SOEing) PCR 

gene 

عبد الرزاق 
خضر 
 محمود

 دكتوراه
 

 علوم حٌاة             ٕٙٔٓ
 نبات



باسمة  2ٙ
إدرٌس 

 إسماعٌل

استخدام تحلٌل التمٌٌز بالتطبٌك على المرحلة الرابعة فً لسم 
 الرٌاضٌات

 

خولة 
مصطفى 

 صادق

 رٌاضٌات 8ٕٔٓ ماجستٌر

اٌمان  22
جاسم عبد 

 هللا

استخدام المستخلصات الكحولٌة لبعض منتجات نحل العسل 
كمضادات حٌوٌة طبٌعٌة ضد لفطرٌات المسببة لتعفن ثمار الخضر 

 فً مدٌنة الموصل.

عصام داإد 
 سلٌمان

أحٌاء  8ٕٔٓ ماجستٌر
 مجهرٌة

فادٌة  28
حكمت 
 فاضل

ت اسييتمرار المعمييدات تعٌييٌن ودراسيية العوامييل المييإثرة علييى ثوابيي
المشييتمة ميين دوائييً الباراسييٌتامول وحييامض السالسييٌلٌن وبعييض 
االٌمٌنات االروماتٌة الهاٌدروكسٌلٌة مع كاشيفً البارانياٌتروانٌلٌن 

 وملح حامض السلفانٌلٌن المإزوتٌن

دمحم محمود 
 حسٌن

كٌمٌاء  2ٕٔٓ ماجستٌر
 فٌزٌاوٌة

أحمد علً  29
 حمادي

مصادر مختلفة باستخدام اشعة  تحضٌر الكاربون المنشط من
 الماٌكروٌؾ

خالد احمد 
 عوٌد

علوم كٌمٌاء  ٕٔٔٓ ماجستٌر
 / الصناعٌة

ازهار  8ٓ
عباس 
 عاشور

 مصل دم النساء  داء المموسات وعاللته بالجذور الحرة فً 
 والفئران البٌض

نبٌل عناد 
 صالح

 دكتوراه
 

علوم  2ٕٓٓ
حٌاة/علم 

 الحٌوان

اسراء  8ٔ
محمود 

 صالح

 Vignaثاث المماومة فً كالس ونباتات اللوبٌا          استح
unguiculata (L.) Walp .  السالسلٌن للفطر  بحامض

Rhizoctonia solani 

عدنان 
محمود عبد 

 هللا

زراعة  ٕٔٔٓ ماجستٌر
األنسجة 
وأمراض 

 النبات

إسماعٌل  8ٕ
رمضان 

 دمحم

ي تؤثٌر التسخٌن فً االمتصاصٌة الضوئٌة لكاشؾ األثر النوو
PM-355 المشعع بجسٌمات ألفا 

 احمد خلؾ 
 محٌمٌد

الفٌزٌاء  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 النووٌة

اكرام عبد  8ٖ
المادر 
 صالح

جبر المسومات ذات المٌم الممٌدة للجبور األولٌة المضروبة كلٌاً 
 الخاصة

عامر عبد 
 اإلله دمحم

رٌاضٌات/تحل ٕٔٔٓ ماجستٌر
 ٌل دالً

بان عادل  8ٗ
 داإد الذهب

كسٌد الهٌدروجٌن على خواص الكاربون المنشط تؤثٌر بٌرو
 المحضر بالمعالجة الكٌمٌاوٌة

خالد أحمد 
  عبد هللا

 الكٌمٌاء  2ٕٓٓ ماجستٌر
 الصناعٌة

بتول هٌدو  8٘
 توما

دراسة أولٌة تشرٌحٌة، نسجٌة وبعض الجوانب الكٌمٌائٌة 
النسجٌة للجهاز التناسلً الذكري فً سرطان المٌاه العذبة 

Potamon magnum magnum  (Pretzman ) 

نبٌل عناد 
 صالح

 علوم حٌاة/  ٕٔٔٓ ماجستٌر
 علم الحٌوان

بشار طه  8ٙ
 خضٌر

دمحم نذٌر  التنبإ بواسطة االنحدار والكرٌكنن للبٌانات المكانٌة مع التطبٌك
 اسماعٌل

 رٌاضٌات /  ٕٔٔٓ ماجستٌر
احصاء 
 رٌاضً

حال نزار  82
 دمحم فاضل

ٌن حاالت الطالة فً حزمة كاما والحزمة معادالت مالئمة للعاللة ب
مع حسابات أنموذج  وممارنتها-األرضٌة مع عامل الالتناظر 

 فٌلٌبوؾ -دافٌدوؾ

عماد 
ممدوح 

 احمد

 الفٌزٌاء ٕٔٔٓ ماجستٌر

رشا حسٌن  88
 علً

على مستوى بعض المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة  األعشابتؤثٌر بعض 
 النوع الثانً  -فً دم مرضى السكري

سعٌد ناهدة 
 حمودي

كٌمٌاء  ٕٓٔٓ ماجستٌر
 حٌاتٌة

رؼد سعٌد  89
 حبٌب

استخدام ظاهرة لفل الحمن الضوئً فً منظومة اتصاالت 
   فوضوٌة 

مزاحم 
إبراهٌم 
 عزاوي

 فٌزٌاء ٕٔٔٓ ماجستٌر

روعة سعد  9ٓ
 عبد هللا

شيييوهات الخلمٌييية العٌانٌييية واالفيييات النسيييجٌة المرضيييٌة ليييبعض ال
 اعضاء الجسم المحدثة بالتدخٌن السلبً فً اناث الفئران البٌض 

Mus musculus .الحوامل ونسلها 

هانً مال 
 هللا حمودي

 علوم حٌاة/  ٕٔٔٓ ماجستٌر
 علم الحٌوان

زهراء  9ٔ
 مإٌد

كوثر    تحضٌر بعض مشتمات االٌبوبروفٌن المهمة
 حسٌن 

 الكٌمٌاء/ ٕٕٔٓ ماجستٌر
 العضوٌة

شٌماء  9ٕ
 سمٌر

خالد  تحضٌر ودراسة بعض معوضات االزوالت
محمود 

 داإد

كٌمٌاء  ٕٓٔٓ دكتوراه
 عضوٌة

صفاء علً  9ٖ
 سالم

 

عبد العالً  حول حلمات بٌرنساٌد
 جاسم دمحم

 رٌاضٌات /  ٕٔٔٓ ماجستٌر
 جبر

بهجت  9ٗ
 بهنام حنو

العناصر النادرة على التصالٌة لشرات تؤثٌر إضافة بعض أكاسٌد 
 Fsx414االلومٌنا للطالء االلومٌنً لسبٌكة الكوبلت 

مإٌيييد عبيييد 
 هللا دمحم 

 

الفٌزٌاء  2ٕٓٓ دكتوراه
 الصلبة



صهباء  9٘
محفوظ 
 محمود

  MISالتؤثٌرات اإلشعاعٌة لجسٌمات ألفا فً الخواص الكهربائٌة 
 Au-Ta2O5-GaAsشبه موصل –عازل –لنبائط معدن

أطٌاؾ 
صبحً 
 الرَواس

الفٌزٌاء  2ٕٓٓ دكتوراه
/الحالة 
 الصلبة

عاتكة دمحم  9ٙ
 نوري دمحم

تحت الظروؾ الدٌمٌة والري التكمٌلً   Pixتؤثٌر معّوِق النمو 
فً النمو و مكونات الحاصل وبعض الصفات الفسلجٌة لصنفٌن 

 (.Hordeum vulgare L)من الشعٌر  

عبد العزٌز 
 شٌخو

 بات/الن 2ٕٓٓ ماجستٌر
 فسلجة بٌئٌة 

عامر  92
ٌونس 
 عثمان

تحضٌر عدد من المركبات خماسٌة الحلمة ؼٌر المتجانسة 
 المشتمة من الثاٌمول ذات الفعالٌة الباٌولوجٌة المتولعة

احمد خضر 
احمد 
 الخٌاط

 الكٌمٌاء  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 العضوٌة

عبد الكرٌم  98
 دهش علً

الخواص على  La و Srو  Tlاسة تؤثٌر التعوٌض الجزئً لـ در

 Bi2Ba2Ca2Cu3O10+والكهربائٌة للمركب  التركٌبٌة
 الفائك 

 التوصٌل الكهربائً عند درجات الحرارة العالٌة

ٌحٌى 
نوري 
 الجمال

فٌزٌاء الحالة  2ٕٓٓ دكتوراه
 الصلبة

عبد  99
الرحمن 

 عباس

تؤثٌر المعالجة البٌولوجٌة المسبمة للسٌلٌلوز على ظروؾ عملٌة 
 اريالتكسٌر الحر

عماد عبد 
المادر 

 الدبونً

كٌمٌاء/  ٕٕٔٓ ماجستٌر
 صناعٌة

عمار  ٓٓٔ
تحسٌن 

 زكر

، O2 ،N2)والؽيازات زر شبه موصل لبخار الماء متحسس من لٌ
NH3  ،NH4CL ) 

مزاحم 
ابراهٌم 
 عزاوي

 فٌزٌاء اللٌزر 2ٕٓٓ ماجستٌر

فائز محسن  ٔٓٔ
حامد 

 العبادي

ثوابت تؤٌن  دراسة بعض المتؽٌرات المحسوبة نظرٌا على
 وسرعة أكسدة عدد من األحماض االمٌنٌة

محمود 
 شاكر سعٌد

الكٌمٌاء  ٕٔٔٓ دكتوراه
 الفٌزٌاوٌة

فهد هاشم  ٕٓٔ
 دمحم

تؤثٌرات ثنائً اٌثاٌل الكبرٌتات واألشعة فوق البنفسجٌة فً إحداث 
الكٌمٌائً الحٌوي لبذور و كالس المحتوى  النمو و التؽٌٌرات فً

 .Helianthus annuus L نبات زهرة الشمس 

عبد هللا 
نجم عبد 

 هللا

تمنٌات  ٕٕٔٓ ماجستٌر
 حٌاتٌة

لمى عبد  ٖٓٔ
 المنعم بكر

عاللة تركٌبة  األحماض الدهنٌة و بعض المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة 
 لمصل دم عند النساء المصابات باحتشاء العضلة الملبٌة

أمٌرة 
عزٌز 
 محمود

الكٌمٌاء  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 الحٌاتٌة

ندا رٌاض لٌ ٗٓٔ
 الرحٌم عبد

المتجانسة  ىؽٌرالحلمٌة تحضٌر عدد من مشتمات المركبات 
 المشتمة من البنزاٌل أمٌن ودراسة تؤثٌرها الباٌولوجً

احمد خضر 
 احمد

علوم كٌمٌاء  ٕٔٔٓ ماجستٌر
 / عضوٌة

دمحم حسام  ٘ٓٔ
 علً حسٌن

 -8-ناٌترو  -5هٌدروكسً كوٌنولٌن و  -8تحضٌر بعض مشتمات 
 كوٌنولٌن ذوات الفاعلٌة الباٌولوجٌة المتولعة هٌدروكسً

 

دمحم علً 
 شٌت

الكٌمٌاء /  ٕٔٔٓ ماجستٌر
 العضوٌة

مروة  ٙٓٔ
صالح 
 عبدهللا

بالصودٌوم على الخصائص الفٌزٌائٌة ألؼشٌة  متؤثٌر التطعٌ
 CVDاوكسٌد الخارصٌن المحضرة بطرٌمة الـ 

مٌخائٌل 
عٌسى 
 منصور

 فٌزٌاء ٕٔٔٓ ماجستٌر

منى  2ٓٔ
سماعٌل إ

 إبراهٌم

تؤثٌر بعض األدوٌة المضادة لداء المموسات على مستوى بعض 
المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة فً دم الفئران البٌض المصابة تجرٌبٌاً 

  وفً النساء الحوامل 
 

لٌلى عبد 
هللا 

 مصطفى

 علم الحٌوان ٕٕٔٓ دكتوراه

مٌسـون  8ٓٔ
صالـح 
 أحمـد 

مدات انتمال الشحنة دراسة تؤثٌر المذٌب فً ثوابت اتزان مع
و  Pr(fod)3لمركبات السالٌسلدٌن انلٌن مع كاشفً االزاحة 

Eu(fod)3 بطرٌمة االشعة فوق البنفسجٌة 

لٌلى دمحم 
 نـجـٌـب

 الكٌمٌاء  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 الفٌزٌاوٌة

مٌعاد عادل  9ٓٔ
 جمال

( III( والحدٌد)IIتحضٌر وتشخٌص عدد من معمدات المنؽنٌز)
سة مع لواعد شٌؾ المشتمة من بعض ثنائٌة النوى المتجان

 األحماض االمٌنٌة وتمٌٌم فعالٌتها الباٌولوجٌة

عامرة 
 جهاد احمد

 الكٌمٌاء ٕٕٔٓ ماجستٌر

نجاة علً  ٓٔٔ
 نوري

مروان  تحضٌر ودراسة بعض التفاعالت النٌوكلوفٌلٌة للجالكونات
محمود 
 مصطفى

 الكٌمٌاء ٕٕٔٓ ماجستٌر

ندى حسٌن  ٔٔٔ
 حمد

ت االكسدة وااللتران التاكسدي فً التمدٌر الطٌفً    استخدام تفاعال
 لحامض المٌفٌنامٌن وتطبٌماته فً مستحضرات صٌدالنٌة

مروان دمحم 
 عبد هللا

الكٌمٌاء/التحل ٕٔٔٓ ماجستٌر
 ٌلٌة

عمر دمحم  ٕٔٔ
 صالح

تفاضلٌة خاصه من نوع  –الحلول التمرٌبٌة لمعادالت تكاملٌة 
 فرٌدهولم -فولتٌرا 

أكرم حسان 
 محمود

 رٌاضٌات 8ٕٔٓ ماجستٌر

صفوان  ٖٔٔ
عبد الستار 

 دمحمعلً

 دراسة ثٌرموداٌنمكٌة وحركٌة المتزاز عدد من أصباغ االزو على
 ًانواع مختلفة من األطٌان المنشطة حرارٌا

عماد عبد 
االله 

 الحٌالً

الكٌمٌاء  8ٕٔٓ دكتوراه
 الفٌزٌاوٌة



احمد  ٗٔٔ
 محمود دمحم

 Cucumisٌن نباتات البطٌخ ممارنة مظهرٌة وتشرٌحٌة ب
melo L.  المحولة وراثٌاً ببكترٌاAgrobacterium 

tumefaciens  و االعتٌادٌة مع تمدٌر المواد الفٌنولٌة 

سهلة دمحم 
 زٌدان

 النبات   8ٕٔٓ ماجستٌر

أنس  ٘ٔٔ
إحسان 

 بشٌر

تؤثٌر االشعاع الحراري والمجال المؽناطٌسً لمائع النٌوتونً 
 ى صفٌحة متمددة / متملصةوإنتمال الحرارة عل

عالء عبد 
الرحٌم 

 أحمد

 رٌاضٌات 8ٕٔٓ ماجستٌر

هبة شكر  ٙٔٔ
 محمود

الخوارزمٌة المعتمدة لحل المعادالت التفاضلٌة ذات الرتبة 
 الكسرٌة باستخدام طرٌمة هوموتوبً التحلٌلٌة مع تمرٌبات بادي

لٌس 
اسماعٌل 

 ابراهٌم

 رٌاضٌات 8ٕٔٓ ماجستٌر

لمٌاء لادر   2ٔٔ
 اسماعٌل

عامر  االستمرارٌة التلمائٌة للمشتمات الثنائٌة على جبور باناخ
عبداإلله 

 محـمد

 رٌاضٌات 8ٕٔٓ ماجستٌر

احمد  8ٔٔ
شهاب 

 احمد

لتمٌٌم مٌاه االبار فً بعض  WQIتطبٌك معامل نوعٌة المٌاه 
 احٌاء مدٌنة الموصل

عبد العزٌز 
ٌونس 

 طلٌع

 النبات   8ٕٔٓ ماجستٌر

منتهى  9ٔٔ
د محمو
 أحمد

للرش بالمحلول   Foeniculum vulgareاستجابة الشمار  
المائً لبذور الشعٌر المستنبتة وبعض المخلفات العضوٌة فً 

 النمو وحاصل البذور وبعض الصفات الفسلجٌة

سعدالدٌن 
ماجد 

 الحفوظً

 علوم الحٌاة 8ٕٔٓ ماجستٌر

اسامة دمحم  ٕٓٔ
 مجٌد طه

ٌوي من زٌوت بذور تحضٌر ودراسة صفات ولود الدٌزل الح
 ( والكاربون المنشطUrtica dioicaالمرٌص )

خالد سعٌد 
توفٌك 
 الصائػ

الكٌمٌاء                8ٕٔٓ دكتوراه
 الصناعٌة

نزار دمحم  ٕٔٔ
 حسن

دراسة الفعالٌة التثبٌطٌة لصبؽة الباٌوسٌانٌن المستخلصة من 
ؽة الزائفة الزنجارٌة على بعض الجراثٌم الموجبة والسالبة لصب

 كرام

أدٌبة 
ٌونس 
 شرٌؾ

 /علوم حٌاة  8ٕٔٓ ماجستٌر
احٌاء  

 مجهرٌة  

مصعب  ٕٕٔ
عبٌد حمد 

 بلو

أدٌبة  التحري عن التلوث الجرثومً لمٌاه الشرب فً محافظة نٌنوى
ٌونس 
 شرٌؾ

احٌاء  8ٕٔٓ ماجستٌر
 مجهرٌة  

مروان  ٖٕٔ
سالم 

 محمود

A Novel Centralised Road Traffic Congestion 

Algorithm based on VANET Technology 

Northa

mpton 

علوم  8ٕٔٓ دكتوراه
 الحاسوب

دمحم علً  ٕٗٔ
 احمد

و  A=100خصائص حاالت الطالة لبعض نوى متماثالت الكتل
50 >Z 

عماد 
ممدوح 

 احمد

 الفٌزٌاء ٕٙٔٓ ماجستٌر

مها زهٌر  ٕ٘ٔ
 ذنون

تاثٌر الرش بالمحلول المائً لعرق السوس وبعض المخلفات 
عضوٌة فً نمو وحاصل وتثبٌت النتٌروجٌن لنبات الحلبة ال

Trigonella Foenun- Graecun L. 

سعدالدٌن 
ماجد 

 الحفوظً

 علم النبات 8ٕٔٓ ماجستٌر

لٌنا عادل  ٕٙٔ
 صابر

استخدام تفاعالت االكسدة واالختزال فً التمدٌر الطٌفً لعدد من 
 نٌةالمركبات الدوائٌة وتطبٌماتها على المستحضرات الصٌدال

مروان دمحم 
 عبد هللا

 الكٌمٌاء   8ٕٔٓ ماجستٌر

دعاء باسم  2ٕٔ
عبد 

 الرحمن

 حٌاتٌة خنفساء اللوبٌا الجنوبٌة
 Callosobruchus  maculatus (Fab) 

(Coleoptera:Bruchidae المربآة على ؼذاء معامل )
 بالمستخلصات المائٌة لبعض النباتات الطبٌة

عدنان 
موسى 

 دمحم

  /لوم حٌاة ع 8ٕٔٓ ماجستٌر
علم 

 الحشرات

أنس  8ٕٔ
إحسان 

 بشٌر

تؤثٌر االشعاع الحراري والمجال المؽناطٌسً لمائع النٌوتونً 
 وإنتمال الحرارة على صفٌحة متمددة / متملصة

عالء عبد 
الرحٌم 

 أحمد

 رٌاضٌات 8ٕٔٓ ماجستٌر

عبد العزٌز  9ٕٔ
صبحً 

 عزٌز

ٌمٌاء النسج دراسة تشرٌحٌة ونسجٌة ممارنة للمناة الهضمٌة وك
 للمخاطٌن فٌها لنوعٌن من الطٌور

امٌر 
 محمود طه

 علم الحٌوان   9ٕٔٓ ماجستٌر

حامد  ٖٓٔ
حسان 

 حامد لاسم

دراسة تشرٌحٌة ونسجٌة ممارنة للعٌن فً ثالثة انواع من الطٌور 
 مختلفة التؽذٌة

امٌر 
 محمود طه

 علم الحٌوان   9ٕٔٓ ماجستٌر

لصً وٌس  ٖٔٔ
 حبش

خولة  كرانج فً تمدٌر االوزان المتؽٌرات الوهمٌةاستخدام طرٌمة ال
مصطفى 

 صادق

 رٌاضٌات 9ٕٔٓ ماجستٌر

 



إسراء  ٕٖٔ
راجح 
 محمود

 الجدٌدة ٌونٌةاأل معمداتالتحضٌر وتشخٌص عدد من 
Cd(ii),Zn(ii),Cu(ii),Ni(ii), 

Co(ii),Fe(ii),Mn(ii) الكوٌنولٌنٌوم  مع أمالح
 واالٌزوكوٌنولٌنٌوم(

جاسم دمحم 
 الٌاس

 الكٌمٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

سارة عامر  ٖٖٔ
 اسود

    تمٌٌم فعالٌة المواد النانوٌة فً حٌاتٌة خنفساء اللوبٌا الجنوبٌة
 (Coleoptera: Bruchidae) 

Callosobruchus maculatus( Fab.) 

عدنان 
موسى 

 دمحم

 علم حٌوان 9ٕٔٓ ماجستٌر

فنار دواس  ٖٗٔ
 محمود

لبذور نبات الكزبرة ضد جرثومتً األثر التثبٌطً للمادة الفعالة 
 المكورات العنمودٌة الذهبٌة واالٌشٌرٌشٌا المولونٌة الممرضة

اٌاد جاجان 
 الداإدي

علوم حٌاة              ٕ٘ٔٓ ماجستٌر
 النبات

دمحم حازم  ٖ٘ٔ
 صبري

دراسة الوالع البٌئً لمٌاه نهر الخوصر وتطبٌك بعض المودٌالت 
 الرٌاضٌة

عمر 
موسى 
 رمضان

الكٌمٌاء  9ٕٔٓ اهدكتور
 الصناعٌة

آالء علً  ٖٙٔ
حسٌن 
 ٌونس

تحوٌر الخواص الرٌولوجٌة إلسفلت بٌجً باستخدام مضافاٍت 
 مختلفة

عمار أحمد 
 حمدون

 الكٌمٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

شٌماء دمحم  2ٖٔ
طاهر 
 مهٌدي

عزل وتشخٌص بعض أنواع البكترٌا من عٌنات مرضٌة مختلفة 
زٌاوٌة والكٌمٌاوٌة كمطفرات ودراسة تؤثٌر بعض العوامل الفٌ

 Proteusعلى بكترٌا 

نجوى 
ابراهٌم 

 خلٌل

علوم حٌاة /  9ٕٔٓ ماجستٌر
احٌاء 

 مجهرٌة

ساره عبد  8ٖٔ
 اإلله ٌونس

توصٌؾ أنزٌم بولً أمٌن أوكسٌدٌز المنمى جزئٌاُ من دماغ 
 األؼنام ودراسة إمكانٌة تثبٌطه بعمار الكاربامازٌبٌن  

وثبة 
إدرٌس 

 علً توحله

 الكٌمٌاء 9ٕٔٓ جستٌرما

رؼد عامر  9ٖٔ
احمد 

 الحٌالً

ممارنة بعض المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة وتركٌب االحماض الدهنٌة 
 خالل فترة الصوم

دمحم 
عبدالهادي 

 جاسم

 الكٌمٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

لٌث ٌاسر  ٓٗٔ
 ٌاسٌن

وفاء حسن  ٕٗتؤثٌر النشاط الشمسً فً طبمة االٌونوسفٌر للدورة الشمسٌة 
 علً زكً

فٌزٌاء الفلن  9ٕٔٓ ماجستٌر
 والفضاء

مشتاق  ٔٗٔ
 سعد ٌونس

تعٌٌن ودراسة العوامل المإثرة على لٌم ثوابت االستمرار لبعض 
 لواعد شٌؾ بالطرائك النظرٌة

دمحم محمود 
 حسٌن

 الكٌمٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

صفاء اسعد  ٕٗٔ
 دمحم

فصل وتشخٌص بعض المركبات الفعالة من بعض السٌانوبكترٌا 
 المضاد فً البكترٌا المرضٌة محلٌا وتؤثٌرهالة المعزو

ٌوسؾ 
جبار 

 الشاهري

 علم النبات 9ٕٔٓ ماجستٌر

ٌونس  ٖٗٔ
سعدي 

 سعٌد

فصل وتشخٌص عدد من المركبات الفٌنولٌة لثالثة نباتات طبٌة 
 عرالٌة ودراسة تؤثٌرها فً بعض األنواع البكتٌرٌة المرضٌة

جاسم 
 فتحً علً

/  علوم الحٌاة 9ٕٔٓ دكتوراه
تمنٌات 
 حٌاتٌة

رٌان بشٌر  ٗٗٔ
محمود 

 جاسم

دراسة نظرٌة للعاللة بٌن ثوابت سرعة التحلل الحٌوي وبعض 
الخصائص التركٌبٌة المحسوبة بطرائك مٌكانٌن الكم لعدد من 
المركبات االروماتٌة الهٌدروكربونٌة متعددة الحلمات المسببة 

 للسرطان

زاهدة احمد 
 نجم

 الكٌمٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

نبؤ نجم  ٘ٗٔ
عبد هللا 

 دمحم

لدراسيية التركٌييب النييووي لنظييائر  IVBو BMتطييوٌر أنمييوذجً 
216-226Ra الزوجٌة-الزوجٌة 

عماد 
ممدوح 

 أحمد

 فٌزٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

سرى منٌر  ٙٗٔ
 ؼربً

تحضٌر مركبات الجالكونات من الباٌرازولٌن ومفاعلتها مع 
 الكواشؾ النٌوكلٌوفٌلٌة

مروان 
محمود 

 زكرٌا

 الكٌمٌاء 2ٕٔٓ تٌرماجس

عبد دلفٌن  2ٗٔ
 توفٌك هللا

SOME PROPERTIES OF g*i-CLOSED SETS   

IN TOPOLOGICAL SPACES AND SOME 

APPLICATIONS 

حجً 
موسى 

 حسن

 رٌاضٌات ٕ٘ٔٓ ماجستٌر

أحمد علً  8ٗٔ
 أحمد رشو

بوجود عاكسات بران الموزعة  ZnOتصمٌم لٌزر نانو واٌر 
DBR 

رافد أحمد 
 عبد هللا

 فٌزٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

لصً عبد  9ٗٔ
الحمٌد 
 الٌاس

 SnO2تحضٌر ودراسة الخصائص البصرٌة والتركٌبٌية ألؼشيٌة 
النمٌة والمطعمة باألنتٌمون والمحضرة بطرٌمة الترسيٌب البخياري 

 (APCVD)الكٌمٌائً 

سناء 
محمود 
 حسٌن

 فٌزٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

مٌسر  ٓ٘ٔ
فتحً 

 فاضل جواد

الزوجٌة وبعض -الزوجٌة         خصائص النوى 

 المتواترات

عماد 
ممدوح 

 أحمد

 فٌزٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر



امنة الٌاس  ٔ٘ٔ
احمد 

 الطائً

تحضٌر مركبات حلمة ؼٌر متجانسة مشتمة من معوضات 
 البرٌمٌدٌن

ناطك ؼانم 
 احمد

 الكٌمٌاء  9ٕٔٓ دكتوراه
 العضوٌة

دمحم ثامر  ٕ٘ٔ
 عبد الرزاق

 فلورومتري لعدد من المضادات الحٌوٌةوال التمدٌر الطٌفً 
باستخدام   واالٌنوكسابارٌن صودٌوم فً المستحضرات الصٌدالنٌة

 صبؽتً اٌفانز الزرلاء واألكرٌفالفٌن

إلهام سعد 
 هللا صالح

 الكٌمٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

همام طه   ٖ٘ٔ
سلطان 

 صالح

دراسة ثٌرموداٌنمٌكٌة وحركٌة إلمتزاز أصباغ آزو جدٌدة 
أمٌنوأنتٌباٌرٌن على الكاربون المنشط المحضر -ٗمن الُمشتمة 

من مزائج ))اسفلت:بولٌمر(( وتطوٌر الصفات الرٌولوجٌة لهذه 
 المزائج

عماد 
عبداالله 

 صالح

 الكٌمٌاء  9ٕٔٓ ماجستٌر
 الفٌزٌاوٌة

هالة  ٗ٘ٔ
شرٌؾ 

 حٌدر

تحضٌر وتشخٌص بعض معمدات العناصر االنتمالٌة لمواعد شٌؾ 
 ٌود االشعة السٌنٌة للمسحوقودراستها بتمنٌة ح

عامرة 
 جهاد احمد

 كٌمٌاء   9ٕٔٓ ماجستٌر

االء جاسم  ٘٘ٔ
 دمحم

تحضٌر وتشخٌص عدد من ُمعمّدات امالح النٌكل الثنائً الحاوٌة 
   على مزٌج من اللٌكاندات وتشععٌها باللٌزر

زهور 
 فنحً داإد

 الكٌمٌاء   9ٕٔٓ ماجستٌر

ؼٌث لممان  ٙ٘ٔ
 صدٌك

صبحً  فً والفلورومتري للمٌزاالزٌن والتتراساٌكلٌنالتمدٌر الطٌ
محسن 
 جارهللا

 الكٌمٌاء   9ٕٔٓ ماجستٌر

احالم  2٘ٔ
 جاسم دمحم

التمدٌر الطٌفً للمٌزاالزٌن وكبرٌتات التربٌوتالٌن وكلوربرومازٌن 
 هٌدروكلورٌد فً المستحضرات الصٌدالنٌة

صبحً 
محسن 
 جارهللا

 الكٌمٌاء   9ٕٔٓ ماجستٌر

الصمد  عبد 8٘ٔ
 دمحم علً

التمييييدٌر الطٌفييييً والفلييييورومتري لعييييدد ميييين المركبييييات الدوائٌيييية 
باسييتعمال كاشييؾ التيياٌرون وصييبؽات النٌييل األزرق والييروز بنكييال 

 واألكرٌفالفٌن

الهام سعد 
 هللا صالح

 الكٌمٌاء  9ٕٔٓ دكتوراه
 التحلٌلٌة

رند رعد  9٘ٔ
 متً براز

بولٌمرٌييية عليييى دراسييية تيييؤثٌر أشيييعة المييياٌكرووٌؾ واالضيييافات ال
اسييفلت الييدورة واالسييتفادة منييه فييً مجيياالت التبلييٌط وانتيياج الفحييم 

 المنشط

خالد احمد 
 عوٌد

 الكٌمٌاء   9ٕٔٓ ماجستٌر

امل طه  ٓٙٔ
ٌاسٌن 

 رملة

 اللسييٌثٌن انييزٌم فعالٌية علييى الكييرافٌال مين مستخلصيية نييواتج تيؤثٌر
 والفئيران الملب مرضى من المعزول ترانسفرٌز اسٌل كولٌستٌرول
 الشراٌٌن تصلب فٌها المستحدث

امٌرة 
عزٌز 
 محمود

كٌمٌاء  9ٕٔٓ دكتوراه
 حٌاتٌة 

براء صالح  ٔٙٔ
 عبد المادر

تحضٌر وتشخٌص عدد من المعمدات احادٌة وثنائٌة النوى 
( IIالنحاس ) ( وIIالنٌكل ) ( وIIالكوبلت ) ( وIIألٌونات الحدٌد )

ة من لواعد مانخ ( مع مزٌج من اللٌكاندات المشتمIIوالخارصٌن )
 فٌنانثرولٌن – ٔ,ٓٔمع

أمال ٌونس 
 رضا

 الكٌمٌاء   9ٕٔٓ ماجستٌر

إسييييييييييييييراء  ٕٙٔ
راجيييييييييييييييح 

 محمود 

تحضيييييٌر وتشيييييخٌص عيييييدد مييييين المعميييييدات االٌونٌييييية الجدٌيييييدة 
Mn(II),Fe(II),Co(II),Ni(II),Cu(II),Zn(II),Cd(II)  ميييييع

 أمالح الكوٌنولٌنٌوم واالٌزوكوٌنولٌنٌوم

جاسيييييم دمحم 
 الٌاس

 الكٌمٌاء 9ٕٔٓ ٌرماجست

نجاة امٌن  ٖٙٔ
 سعٌد

البالزمٌييدي علييى DNAدراسيية تييؤثٌرنمٌع التميير وتحٌٌييد محتييوى 
 Exopolysaccharidesانتيياج متعييدد السييكرٌات الخييارجً 

 Sinorhizobiumفيييييييييييييييييييً بكتٌرٌيييييييييييييييييييا 
meliloti،Agrobacterium rhizogenes 

 Pseudomonas aeruginosaو

نجوى 
ابراهٌم 

 خلٌل

الحٌاة            علوم ٕ٘ٔٓ ماجستٌر
 / علم النبات

شهد منهل  ٗٙٔ
 دمحم

من الكيالس بمرحلية  .Lactuca sativa Lانتاج نباتات الخس 
 واحدة ودور الصدمة الحرارٌة فً محتواه البروتٌنً

لتٌبه 
 شعٌب دمحم

علوم الحٌاة            9ٕٔٓ ماجستٌر
 / علم النبات

انتصار  ٘ٙٔ
 عادل

ضٌاء نجم  دٌر بعض المركبات الدوائٌةتطوٌر طرائك تحلٌلٌة فً تم
 عبد هللا

الكٌمٌاء  9ٕٔٓ دكتوراه
 التحلٌلٌة

صالح  ٙٙٔ
 حكمت دمحم

دراسيية عملٌيية ونظرٌيية لثرموداٌنميين وحركٌيية المتييزاز عييدد ميين 
 اصباغ االزو على سطح الفحم المنشط التجاري

عماد 
عبداالله 

 صالح

الكٌمٌاء  9ٕٔٓ دكتوراه
 الفٌزٌاوٌة

 دمحم ٌونس 2ٙٔ
 احمد 

التييؤثٌرات النسييجٌة والكٌموحٌوٌيية للمركييب األبتنييائً السييتٌروٌدي 
 الستانوزولول على ذكور الجرذان البالؽة

انتصار 
رحٌم عبٌد 

 الكنانً

 علم الحٌوان   9ٕٔٓ دكتوراه

دمحم عرفات  8ٙٔ
 دمحم

فصل الزٌوت الثابتة والطٌيارة مين بعيض النباتيات الطبٌية العرالٌية 
عدد من البكترٌا المرضٌة الموجبة والسيالبة ودراسة تؤثٌرها على 

 لصبؽة كرام

مثنى جاسم 
 دمحم

علوم الحٌاة /  9ٕٔٓ دكتوراه
تمنٌات 
 حٌاتٌة



تمارة طالل  9ٙٔ
 فتاح

-ٕتحضٌر عدد من المركبات الحلمٌة ؼٌر المتجانسة المشتمة من 
 مثٌل حامض البنزوٌن-ٗحامض النفثوٌن و

امل نافع 
 علً

 الكٌمٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

براء باسل  2ٓٔ
 رمضان

دراسة تجرٌبٌة لتؤثٌر االمواج فوق الصوتٌة على حٌوٌية االكٌياس 
 العدرٌة والرإٌسات االولٌة فً الفئران البٌض

اسماء عبد 
 العزٌز علً

 علم الحٌوان 9ٕٔٓ ماجستٌر

احمد دمحم  2ٔٔ
 نوري

 دمحم سلمان تحضٌر عدد من مركبات االوكزازٌن الجدٌدة ودراسة تفاعالتها
 عبد 

 الكٌمٌاء 9ٕٔٓ ماجستٌر

سهٌلة  2ٕٔ
ٌعموب 
 ٌوسؾ

ضد   Mus/Musculusالتعدٌل المناعً فً الفئران البٌض ِ
اإلصابة بداء األكٌاس العدرٌة الثانوي المؤخوذ من الضؤن 

 Lactobacillusبإستخدام مزٌج بكتٌري لألنواع 
acidophilus, L. casei rhamnosus, and 

L.casei casei   

 أسماء
عبدالعزٌز 

 علً

 علم الحٌوان 9ٕٔٓ ماجستٌر

سٌماء  2ٖٔ
 بكرأحمد 

تمٌييٌم بعييض الجوانييب النسييجٌة والفسييلجٌة فييً بعييض االعضيياء 
الحشييوٌة فييً ذكييور الجييرذان البييٌض المعامليية بعمييار السٌسييبالتٌن 

 والدور الولائً للكٌورستٌن

علً اشكر 
عبد 

 المتٌوتً

 علوم حٌاة /  9ٕٔٓ دكتوراه
 علم الحٌوان

 


