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86,16انثىعراقيةدآتوراه3/11/142422/01/2013روجان غانم محمد ايوباالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل١
دراسة لبعض االوجه المناعية لمرضى السكري في مدينة الموصل

81,8ذآرعراقيةماجستير3/11/153923/01/2013عمر سيف الدين داؤد سليمانجيو آيمياءعلوم االرضالعلومالموصل٢

بتروآيميائية والوضع التكتوني للصخور المتحولة الرسوبية والنارية األصل لتتابع قنديل ، 
بنجوين ، شمالي شرق العراق

85,38انثىعراقيةماجستير3/11/154023/01/2013شيالن صدقي سليم حميداالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٣

المستضدات المرتبضة بالضراوة ومدى انتشارها في عزالت بيئية وممرضة  في جرثومة 
Rhodococcus equi

87,1ذآرعراقيةماجستير3/11/157023/01/2013محمد احمد سليمان عبد اهللاجيو آيمياءعلوم االرضالعلومالموصل٤

ترافق بايروآسينايت – بيردوتايت في معقدي ماوات – بنجوين االوفيواليتي، شمال شرق 
العراق: محددات معدنية وجيوآيميائية على أصولها التكتونية

80,71انثىعراقيةماجستير3/11/160327/01/2013داليا عبد االله محمد رحاوياالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٥
انتاج حامض الكلوتاميك بوساطة بعض الجراثيم المعزولة من انواع مختلفة من الترب في 

محافظة نينوى

77,743انثىعراقيةماجستير03/11/340720/02/2013مروة ثامر عبد الرزاق داؤدالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل٦
تحضير وتشخيص عدد من معقدات فلزات السلسلة االنتقالية األولى وغير االنتقالية مع ليكاندات 

حاوية على الكبريت آذرة مانحة (ثنائي ثايوآاربميت)

83,449ذآرعراقيةدآتوراه03/11/340820/02/2013مؤيد عبداهللا احمد محمودفيزياء البالزماالفيزياءالعلومالموصل٧
دراسة خواص التفريغ الراديوي السعوي في غاز االرآون

84,699ذآرعراقيةدآتوراه03/11/512712/03/2013احمد يونس اعويد خلفالفيزياء البالزماالفيزياءالعلومالموصل٨
تأثير الترددات الصوتية Hz 10000-200 والضغط وشدة المجال في بالزما التفريغ التوهجي 

في غاز االرآون

86,2ذآرعراقيةدآتوراه03/11/513012/03/2013ربيع خلف حسن محمدجيولوجيا ترآيبيةعلوم االرضالعلومالموصل٩
التطور التكتوني لجزء من حوض الفورالند الزاآروسي خالل الكريتاسي المبكر – االيوسين 

المبكر شمالي العراق

75,73انثىعراقيةدبلوم عالي03/11/534114/03/2013رؤى نايف لطفي رضاالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل١٠
التقدير الطيفي للميتوآلوبرامايدهيدروآلورايد في المستحضرات الصيدالنية

81,928ذآرعراقيةدبلوم عالي03/11/534214/3/3/2013محمد سعد اهللا يونس ججوالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل١١
التقدير الطيفي لحامض بارا-امينو البنزويك باستخدام تفاعل االزوتة واالقتران مع آاشف ٦،٤،٢-

 ثالثي هيدروآسي حامض البنزويك

العلومالموصل١٢
الفيزياءالفيزياء

78,75ذآرعراقيةماجستير03/11/673731/03/2013زياد عطية داؤد مجدل
(ZnO) تاثير اشعة آاما والنيترونات على الخواص الفيزياوية الغشية

83,846ذآرعراقيةدآتوراه03/11/830118/04/2013مجاهد عبد الواحد سعد اهللا جرجيسجيو آيمياءعلوم االرضالعلومالموصل١٣

المصدر الصخري والوضع التكتوني لتكاوين شرانش، تانجيرو وآولوش اعتمادًا علـــــى 
الخصائص الجيوآيميائية للعناصر في مقاطع مختارة من شمالي وشمال شرقي العراق.

87,2أنثىعراقيةدآتوراه03/11/839823/04/2013خلود ناجي رشيد عبدعلم الحيوانعلوم الحياةالعلومالموصل١٤
التغيرات النسجية وبعض التغيرات النسجية الكيميائية في الجهاز البولي لذآور الفئران المعرضة 

للتدخين المنفعل

86,783ذآرعراقيةدآتوراه03/11/840223/04/2013عز الدين صالح حسن عليجيولوجيا ترآيبيةعلوم االرضالعلومالموصل١٥
Evaluation of the Rocm Mass at the Bekhme Dam Site North East Iraq

76,689أنثىعراقيةماجستير03/11/841223/04/2013رضوى دحام عبد الهادي مصطفىالكيمياء الحياتيةالكيمياءالعلومالموصل١٦
عزل المكونات الفعالة من نبات الغافث  ودراسة تأثيرها في الفئران السليمة والمعرضة للسكر 

التجريبي والكرب التأآسدي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

         قسم االحصاء
    اسماء الطلبة المتخرجين من الدراسات العليا



78,466ذآرعراقيةماجستير03/11/850624/04/2013محمد حازم احمد داؤدمتحجرات علوم االرضالعلومالموصل١٧

دراسة متحجرات النانو الكلسية لتتابعات الباليوسين – األيوسين في بئر ظفرية(١) وسط العراق

75,11ذآرعراقيةماجستير03/11/877329/04/2013الحكم أنس محمود محمد علياالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل١٨

 Theoretical Study on Some Hydrotropes and Surfactants Using DFT and
QSAR Calculations


