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تحديد قدرة بعض مواد البناء على توهين اشعة آاما الستعمالها آدروع75,80أنثىعراقيةماجستير11/3/19755/1/2014اسراء محمد حسن احمدالفيزياءالفيزياءالعلومالموصل١

93ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2917/1/2014عباس علي صالح علوانالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل٢
Synthesis and Physico-Chemical Properties Studies of Some New Transition 

Metal Complexes with Ligands Derived from Tryptamine 

92ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2927/1/2014ناصر ضياء شعالن حسينالكيمياء الحياتيةالكيمياءالعلومالموصل٣
تحضير وتشخيص ودراسة ثرمودينميكية لمعقدات جديدة لعدد من العناصر االنتقالية والخارصين مع قواعد شيف 

مشتقة من معوضات(4،3،1 - ثايودايزول)

دراسة تلوث نهر دجلة بالمخلفات المختلفة ضمن مدينة الموصل و تأثيرها في عدد من األسماك المحلية83انثىعراقيةدآتوراه3/11/94016/1/2014ايمان سامي ياسين حسينعلم الحيوانعلوم الحياةالعلومالموصل٤

تحضير مشتقات جديدة لإلندوميثاسين ودراسة الفاعلية الحيوية لعدد منها نظريًا84,81أنثىعراقيةدآتوراه11/3/216929/1/2014هيفاء يونس حسين درويشالكيمياء العضويةالكيمياءالعلومالموصل٥

86,5أنثىعراقيةدآتوراه11/3/217029/1/2014هبة خالد محمود محمداالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٦
عزل وتشخيص وتوصيف بعض انواع بكتريا اللستيريا المسببة لالصابات المشترآة بين االنسان والحيوان من 

التربة

81,722Theoretical High Pressure Study for NaCl-B1ذآرعراقيةماجستير11/3/217229/1/2014سيروان آريم جالل حمدالفيزياءالفيزياءالعلومالموصل٧

77,99ذآرعراقيةماجستير11/3/217629/1/2014احمد وليد نجم خليلالكيمياء العضويةالكيمياءالعلومالموصل٨
تحضير عدد من المرآبات الحلقية غير المتجانسة وبعض مرآبات النترات المشتقة من 4,3,2,1- رباعي 

هيدروآيزوآوينولين

86,96أنثىعراقيةدآتوراه11/3/217729/1/2014ميقات زغلول حمدي عبد اهللالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل٩

Synthesis and Characterization of  Mixed Ligand Complexes Containing 
Nickel(II),Copper(II), Palladium(II),Platinum(IV) and Gold(III) with some Amino 

acids and Dithiocarbamates or Dithiophosphates,  in addition to Triphenylphosphine 
Adducts with some of the Nickel(II) Complexes

87,130ذآرعراقيةدآتوراه11/3/227230/1/2014محمد وآاع عجيل احمدجيوآيمياءعلوم االرضالعلومالموصل١٠
Organic Geochemistry of Khabour and Akkas Formations (Ordovician- Silurian) 

of Akkas Field, Western Iraq 

 86,749Effect of preliminary bio -treatments on biomass liquefaction processesذآرعراقيةدآتوراه11/3/432126/2/2014حامد عبداهللا صالحالكيمياء الصناعيةالكيمياءالعلومالموصل١١

80,6أنثىعراقيةدآتوراه3/11/444427/2/2014سحر لقمان حامد علي السليماالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل12
دراسة في مقاومة الجراثيم المعزولة من حاالت مرضية مختلفة للمضادات الحيوية ببعض الطرق المظهرية 

والجزيئية

تحضير الوقود الحيوي (بايوديزل)من بعض المواد االولية المحلية79,155ذآرعراقيةماجستير3/11/44982/3/2014وسيم سمير عبداالحدالكيمياء الصناعيةالكيمياءالعلومالموصل١٣

الفيزياءالعلومالموصل١٤
فيزياء نظرية

الكثافات الكونية لكون معجل83,05أنثىعراقيةدآتوراه3/11/44862/3/2014سجى إسماعيل خليل

التقدير الطيفي لكبريتات السالبيوتامول - تطبيقات في مستحضرات صيدالنية38,444ذآرعراقيةماجستير3/11/45052/3/2014علي محمد اسعد العجيليالتحليليةالكيمياءالعلومالموصل١٥

عزل وتشخيص الفطريات الملوثة للمشروبات المنبهة والكشف عن سم األفال84,8أنثىعراقيةماجستير3/11/698730/3/2014يسرى عوني مجيد الراويعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل١٦

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

                       قسم االحصاء
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82,360ذآرعراقيةماجستير3/11/698330/3/2014وسيم محمد جميل حسن خانجيالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل١٧
تحضير وتشخيص عدد من معقدات  العناصر االنتقالية والخارصين مع ليكاندات قواعد شيف ذوات الحلقات 

الكبيرة المفتوحة والمغلقة

83,4أنثىعراقيةماجستير3/11/698830/3/2014خولة الياس سعيد الجبوريعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل١٨
 ومعلق خميرة الخبز الجافة في صفة حاصل الحبوب EM1 التأثير الفسيولوجي لكل من السماد الحيوي   :

.Triticum durum Desf ومكوناته في الحنطة الرباعية

طباقية دورة السينومانيان –الكامبانيان المبكر الترسيبية ضمن ابار مختارة في شمال العراق81,983أنثىعراقيةدآتوراه3/11/698030/3/2014غادة سامي عبدومتحجراتعلوم االرضالعلومالموصل١٩

.90Preparation of Laser Active Medium Using Sol-Gel Techniqueذآرعراقيةدآتوراه3/11/851715/4/2014محمد علوان حمزةالفيزياء الجزيئيةالفيزياءالعلومالموصل٢٠

79,888أنثىعراقيةماجستير3/11/851815/4/2014بسمة  بشار حسيباالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٢١
" Screening of Atopic Allergy and its Relationship with Respiratory Syncytial Virus 

Infections in Mosul"


