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8‚81ذآرعراقيةدآتوراه03/11/916705/05/2013اويس موفق حامد محمد سعيدعلم الحيوانعلوم الحياةالعلومالموصل١
دراسة آيموحيوية ووراثية لالطفال حديثي الوالدة المصابين بالكالآتوسيميا من جراء طفرات 

الجين GALT في محافظة نينوى

06‚76انثىعراقيةماجستير03/11/918106/05/2013نغم عادل عمر يوسفرسوبياتعلوم االرضالعلومالموصل٢
دراسة رسوبية لتتابعات تكوين شيرانش لمناطق مختارة من شمال شرقي العراق

5‚88انثىعراقيةماجستير03/11/918206/05/2013حال زيد نجم حمندياالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٣

دراسة جرثومية وجزيئية في بعض انواع جنس المكورات المعوية المقاومة لبعض المضادات 
الحيوية والمعزولة من مصادر بيئية مختلفة

التقدير الطيفي للبيريليوم32‚77ذآرعراقيةدبلوم عالي03/11/918306/05/2013احسان مؤيد محمود محمدالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل٤

76,28انثىعراقيةماجستير3/11/1041621/05/2013رغد مؤيد عبد القادر مصطفىالكيمياء الصناعيةالكيمياءالعلومالموصل٥

تحضير بعض انواع بوليمرات االزو ودراسة صفات توصيلها الكهربائي وخزنها الضوئي

األستخدام التحليلي لمعقد ازرق بروسيا في تقدير الهيدروآسي يوريا في الكبسول77,928انثىعراقيةدبلوم عالي3/11/1041721/05/2013رشا ناظم محمود سعيدالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل٦

80,08ذآرعراقيةماجستير3/11/1171603/06/2013صفوان محمد مصطفى حسينالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل٧

تحضير وتشخيص معقدات امالح الثوريوم(IV) واليورانيوم (VI) والخارصين الثنائي وعدد من 
عناصر السلسلة االنتقالية االولى مع الهيدرازونات

تحضير عدد من مشتقات حامض البنزيليك الحلقية غير المتجانسة الجديدة78,971ذآرعراقيةماجستير3/11/1171503/06/2013بسام طه خليل محمدالكيمياء العضويةالكيمياءالعلومالموصل٨

76,636ذآرعراقيةماجستير3/11/1179304/06/2013اياد طارق علي الظاهرالكيمياء الفيزياويةالكيمياءالعلومالموصل٩

ادراسة لسلوك الكهروآيميائي لاليروآروم بالك تي على اقطاب آل من قطرة الزئبق المعلقة 

،الكرافيت والكرافيت المحور وتصميم متحسس لتقدير ايون النيكل(II) ومركب اليوريا

83,966ذآرعراقيةماجستير3/11/1183105/06/2013محمد علي محمد سليمانرسوبياتعلوم االرضالعلومالموصل١٠
الموديل الرسوبي والخصائص البتروفيزيائية لتكوين أفانا في آبار مختارة من حقل آرآوك

78,20أنثىعراقيةدبلوم عالي3/11/1183405/06/2013ايمان عصام فخري محمودالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل١١

تقدير بعض األحماض االمينية الحاوية على مجموعة جانبية مشحونة بإستخدام طريقة التوصيل 

الكهربائي

77,464أنثىعراقيةدبلوم عالي3/11/1183705/06/2013عبير مزعل طلفاح برهوالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل١٢
التقدير الطيفي لليتريوم في نماذج مائية

87,881أنثىعراقيةدآتوراه3/11/1183805/06/2013فرح طارق سعيد محمدالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل١٣

تحضير وتشخيص عدد من معقدات العناصر االنتقالية والخارصين مع (بنزايميدازول-٢ ثايو) 
الكان وامالحها الهاليدية االيونية واستخدامها في ازالة مرآبات الكبريت من وقود الديزل

77,528أنثىعراقيةدبلوم عالي3/11/1183905/06/2013هند احمد زامل موسىالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل١٤
التقدير الطيفي للسلفاميثوآسازول باستخدام تفاعالت أالزوته واالقتران في بعض مستحضراته 

الدوائية

83,88ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1191605/06/2013عبد اهللا ادريس مصطفى نجمالبصريات االلكترونيةالفيزياءالعلومالموصل١٥

تصميم وتصنيع قاذف الكتروني ذو حزمة الكترونية مبأرة في المجهر االلكتروني               
 Design and Fabrication of Electron Gun with Focusing Electron Beam for

the Electron Microscope

80,7أنثىعراقيةماجستير3/11/1202206/06/2013عبير حازم شهاب احمداالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل١٦
دراسة بكتريولوجية عن مسببات التهاب المجاري البولية عند الحوامل في مدينة الموصل ودراسة 

بعض المتغيرات المناعية لديهم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

         قسم االحصاء
    اسماء الطلبة المتخرجين من الدراسات العليا



85,83ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1210306/06/2013عطااهللا محمد شيت محمود احمدالكيمياء العضويةالكيمياءالعلومالموصل١٧

 Synthesis of Some Heterocyclic Compounds From N-Aryl and N-Pyridyl
Anthranilic Acid Derivatives

75,60ذآرعراقيةماجستير3/11/1217509/06/2013اسالم آمال سعيد محمدالكيمياء الصناعيةالكيمياءالعلومالموصل١٨
إنتاج وقود الديزل الحيوي من مزيج زيوت بعض البذور المحلية

84,9أنثىعراقيةدآتوراه3/11/1233110/06/2013معن حسن عبد اهللا احمدالجيوفيزياءعلوم االرضالعلومالموصل١٩
 Contribution To The Geology Of Parts Of The Folded Zone Of Iraq From

Gravity Evidences

87,9أنثىعراقيةدآتوراه3/11/1233210/06/2013االء حسين طه ايوباالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٢٠

دراسة جزيئية لتنميط جرثومة Clostridium perfringensالمعزولة من حاالت التسمم الغذائي 
في مدينة الموصل.

81,61أنثىعراقيةماجستير3/11/1334825/06/2013صفاء عبد القادر حميد مجيدعلم الحيوانعلوم الحياةالعلومالموصل٢١
التأثيرات الكيموحيوية والنسجية اليض صبغة الميالنين وعالقتها ببعض االمراض في ذآور 

االرانب

81,33ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1337725/06/2013محمد علي مال اهللا حسينرسوبياتعلوم االرضالعلومالموصل٢٢
دراسة رسوبية وطباقية لتتابعات الكريتاسي األعلى الكامباني المتأخر- الماسترختي( في مناطق 

مختارة ) من شمالي العراق

84,03أنثىعراقيةدآتوراه3/11/1337925/06/2013بنان برهان سعيد احمدالديوه جيالكيمياء العضويةالكيمياءالعلومالموصل٢٣
-Synthesis of Sulfhydryl Donor Compounds Containing 1,2-Dithiole-3

Thione Moeity

85,19ذآرعراقيةماجستير3/11/1338025/06/2013نبيل الحسين عثمان حمودةالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل٢٤
 Determination of Teicoplanin via Spectrophotometry and High

Performance Liquid Chromatography

76,29أنثىعراقيةماجستير3/11/1338125/06/2013ندى فاضل حنا جبرائيلالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل٢٥

تحضير وتشخيص عدد من معقدات فلزات السلسلة االنتقالية االولى والخارصين مع ليكندات 
حاوية على الكبريت آذرة مالحة "الزانثيت"

81,12ذآرعراقيةماجستير3/11/1338725/06/2013عمر الياس خضر حسين،الجيوآيمياءعلوم االرضالعلومالموصل٢٦
معدنية وجيوآيميائية وترآيز غاز الرادون  للرواسب الحديثة في مناطق الفوالق لمدينة الموصل 

وجوارها / شمال العراق

81,5أنثىعراقيةماجستير3/11/1338825/06/2013ايمان طه محمد حسينعلم الحيوانعلوم الحياةالعلومالموصل٢٧
تأثير الملوثات البيئية على بعض المتغيرات  الفسلجية والكيموحيوية في العاملين في الصناعة 

الدوائية

78,46أنثىعراقيةماجستير3/11/1343426/06/2013اسراء محمد هادي يوسفرسوبياتعلوم االرضالعلومالموصل٢٨
دراسة رسوبية لتكوين برسرين، الجوراسي األعلى (الكمريجيان المتأخر) في مناطق مختارة من 

شمالي العراق

80,48ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1446008/07/2013محمد سليم يوسف صالح خضرالجيوآيمياءعلوم االرضالعلومالموصل٢٩
دراسة جيوآيميائية وطباقية عالية الدقة لحد الكريتاسي/الباليوجين في مقاطع مختارة من شمالي 

العراق

73,7ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1461910/07/2013عمار جماد محمد سلطانرسوبياتعلوم االرضالعلومالموصل٣٠
تحليل الحوض الرسوبي لتتابعات تكويني سارآلو ومحيور (الباجوسي- الباثوني) في العراق

82,7أنثىعراقيةماجستير3/11/1476311/07/2013نور محسن قدري خليلعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل٣١
عزل وتشخيص الفطريات المحمولة بغبار العواصف الترابية وتأثيرها على تلوث البيئة في 

محافظة نينوى

85,9أنثىعراقيةدآتوراه3/11/1476411/07/2013رشا عزيز محمد احمدعلم الحيوانعلوم الحياةالعلومالموصل٣٢

 Isolation and Cultivation of Stem Cells from Different Sources of Albino
Mice and an Attempt to Treat the Induced Diabetes mellitus

86أنثىعراقيةدآتوراه3/11/1476711/07/2013نورست صباح عبد الوهاب داؤدرسوبياتعلوم االرضالعلومالموصل٣٣
Basin Analysis of Paleozoic Succession, Iraq

80,55أنثىعراقيةماجستير3/11/1476811/07/2013دعاء حسين عمر شهابالكيمياء الحياتيةالكيمياءالعلومالموصل٣٤
دراسة آيموحيوية النزيم الرايبونيوآليز في االصحاء والمصابات بأورام الرحم

89,7ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1574529/07/2013نشأت غالب مصطفى محمدعلم الحيوانعلوم الحياةالعلومالموصل٣٥
 Molecular and Gene study the Development of Neural Stem cells Isolated

from Mice Brain in Tissue Cultures



86,93أنثىعراقيةدآتوراه3/11/1575730/07/2013جهان عبد الوهاب محمد علي سليمالكيمياء الحياتيةالكيمياءالعلومالموصل٣٦
       Obestatin and its relation with diabetes mellitus

91,5ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1617205/08/2013امجد عبدالهادي محمد عليعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل٣٧
احتفاظ نباتات الجزر Daucus carota L. بمجموعة  rol-genes الناتجة من            

Agrobacterium rhizogenes R1601 انسجته المحولة وراثيًا ببكتريا

88,4ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1617305/08/2013محمد ابراهيم خليل ابراهيمعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل٣٨
التشخيص الجزيئي لعزلة محلية من الفطر Myceliophthora verrucosa  والتحري عن جين 

أنزيم الالآييز بإستخدام الكلونة وتقييم إنتاجه

87,0أنثىعراقيةماجستير3/11/1650913/08/2013مروة بدر فالح عبد الرحمنعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل٣٩
تأثير نوعية مياه نهر دجلة الخام في أداء وحدات محطات تصفية المياه في ُمحافظة نينوى

76,41ذآرعراقيةماجستير3/11/1790327/08/2013ماهر عبد الستار ابراهيم يحيىالكيمياء الحياتيةالكيمياءالعلومالموصل٤٠
دراسة آيموحيوية النزيم السوربيتول ديهايدروجينيز في مرضى السكري

74,13أنثىعراقيةماجستير3/11/1794428/08/2013رؤى مهند عبد الخالق سعيدمتحجرات وطباقيةعلوم االرضالعلومالموصل٤١
اوستراآودا تكوين جدالة وتداخالت تكوين افانا في منطقة زيروان – طية سنجار ، شمال غرب 

العراق


