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87,3انثىعراقيةدآتوراه03/11/995610/05/2012فرح خالد يحيى سليمانعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل١
عزل وتشخيص عزالت  من   االآتينومايستات المنتجة للمضادات الحيوية ودراسة تاثيرها 

على بعض الفطريات

85,05انثىعراقيةماجستير3/11/1005213/05/2012رفل مهيدي يونس داؤداالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٢
  تنقية انزيم الاليكيز من النوع البكتيري Staphylococcus aureus واستخدامه في 

DNA ربط شظايا

التقدير الطيفي للبزموث في نماذج مائية وفي مستحضر بيطري78,89انثىعراقيةماجستير3/11/1010014/05/2012ايناس سمير ذنون محمودالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل٣

76,7ذآرعراقيةماجستير3/11/1010114/05/2012محمد ياسين خلف حسنالكيمياء العضويةالكيمياءالعلومالموصل٤
تشييد وتقييم  الفعالية البيولوجية لبعض الحلقات غير المتجانسة المندمجة الجديدة والمشتقة من 

٣- استيل آومارين

82,982انثىعراقيةدآتوراه3/11/1010214/05/2012ايمان عبد المنعم محمد صالحالكيمياء الفيزياويةالكيمياءالعلومالموصل٥

Theoretical and Electrochemical studies of biological active 
compound using modified electrodes with conducting polymer and 
C.N.T.  for determination of NADH –Approaching to biosensor for 

LDH and GDH

77,08انثىعراقيةدآتوراه3/11/1010314/05/2012زهراء عادل بدر مصطفىالكيمياء الفيزياويةالكيمياءالعلومالموصل٦

Electrochemical and Theoretical Studies for The Interaction of 
Selenium With some Sulfur Containing Amino Acid – Modification 
Electrodes and Biosensors for Trace Determination of Amino Acid 

and Selenium

تحضير ودراسة  مبادالت آالبية من فضالت بوليمرية80,25انثىعراقيةماجستير3/11/1138927/05/2012صبا حازم صديق حسنالكيمياء الصناعيةالكيمياءالعلومالموصل٧

تحضير وتشخيص بوليمرات جيالتينية متشابكة محبة للماء تستجيب للوسط ألحامضي80,442ذآرعراقيةماجستير3/11/1142228/05/2012احمد زآي احمد سلطانالكيمياء الصناعيةالكيمياءالعلومالموصل٨

التقدير الطيفي للميترونيدازول80,527انثىعراقيةماجستير3/11/1142328/05/2012والدة حميد ابراهيم منصورالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل٩

دراسة حرآية إضافة البروم على عدد من آيتونات ألفا،بيتا- غير المشبعة (الجالكونات)75,996انثىعراقيةماجستير3/11/1142428/05/2012سهى سعد علي احمدالكيمياء الفيزياويةالكيمياءالعلومالموصل١٠

88,616ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1142528/05/2012ريان غازي ذنون يونسجيولوجيا ترآيبيةعلوم االرضالعلومالموصل١١
تقييم التحكم الترآيبي بالنضوحات الهايدروآاربونية في شمالي العراق باستخدام تقنيات 

التحسس النائي

81,47انثىعراقيةماجستير3/11/1142628/05/2012رشا جياد عبد محمودالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل١٢
تقدير التتراسايكلين طيفيًا وبكروماتوغرافيا السائل عالي األداء - تطبيقات في مستحضرات 

صيدالنية

82,46انثىعراقيةماجستير3/11/1173330/05/2012زوزان عزالدين محمود عثمانالكيمياء الحياتيةالكيمياءالعلومالموصل١٣
تأثير إنزيم المايلوبيروآسيديز وعالقته ببعض المتغيرات الكيموحياتية لدى المصابين بداء 

السكر بنوعيه

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

         قسم االحصاء
        اسماء الطلبة المتخرجين من الدراسات العليا



90,20ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1198203/06/2012عمار حسين عبد اهللا فارسالكيمياء العضويةالكيمياءالعلومالموصل١٤

'' Kinetics and Mechanism of the Synthesis of Some Exocyclic α,β- 
 Unsaturated Ketones and their Reactions with Bromine. 

Synthesis of Some Novel Isoindole Derivatives''

83,55أنثىعراقيةماجستير3/11/1205804/06/2012غزوة خليل علي ابراهيمعلم حيوانعلوم الحياةالعلومالموصل١٥
تأثير تقدم العمر على االيالستين والكوالجين وبعض المتغيرات الكيميوحيوية والفسلجية في 

رئات ذآور االرانب البيض

83,58أنثىعراقيةماجستير3/11/1205904/06/2012ايمان محمد طاهر عزيز بكراالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل١٦
عزل وتشخيص بعض انواع الجراثيم المحللة للمرآبات الهيدروآاربونية من ترب محافظة 

نينوى

تحضير بعض مشتقات االيبوبروفين المهمة79,44أنثىعراقيةماجستير3/11/1315518/06/2012زهراء مؤيد عمر عبد اهللالكيمياء العضويةالكيمياءالعلومالموصل١٧

تاثير المعالجة البيولوجية المسبقة للسليلوز على ظروف عملية التكسير الحراري87,05ذآرعراقيةماجستير3/11/1315618/06/2012عبد الرحمن عباس سليمان داؤدالكيمياء الصناعيةالكيمياءالعلومالموصل١٨

مورفوتكتونية الصدوع المضربية في نطاق الفورالند - العراق71,35ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1404227/06/2012عالء نبيل حمدون محمودترآيبيةعلوم االرضالعلومالموصل١٩

79,8ذآرعراقيةماجستير3/11/1404727/06/2012عمران عبد اهللا محمود محمدمتحجرات وطباقيةعلوم االرضالعلومالموصل٢٠
أوستراآودا تكوين الفتحة (المايوسين األوسط) من مقطعي (دربنديخان ، آغجلر) محافظة 

السليمانية ، شمال شرقي العراق

85,6ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1405227/06/2012خالص احمد حمد امين آريمعلم حيوانعلوم الحياةالعلومالموصل٢١
Occurrence of hard tick and its possible role in the transmission of 

pathogenic a gents

التأثير األليلوباثي لنباتي الفلفل والباذنجان ومستويات الرطوبة في نمو نوعين من الحنطة85,55أنثىعراقيةماجستير3/11/1405427/06/2012ايمان طه ياسين سلطانعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل٢٢

83,56ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1405527/06/2012سالم حامد حسين مرعيرسوبياتعلوم االرضالعلومالموصل٢٣
Facies Analysis and Sedimentary Environments of Gercus 

Formation in Selected Surface Sections, Northern Iraq.

83,33ذآرعراقيةماجستير3/11/1484408/07/2012محمد عبد اهللا احمد عبد اهللاعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل٢٤
دراسة تصنيفية مظهرية وتشريحية للحزازيات النامية في منطقة الجبال ومنطقة السهول العليا 

والتالل السفحية في العراق

75,58أنثىعراقيةماجستير3/11/1484508/07/2012امنة عدنان محمد شهابالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل٢٥
تحضير وتشخيص عدد من المعقدات  الحاملة لألوآسجين والمشتقة من معقدات قواعد شيف 

للكوبلت الثنائي

85,49ذآرعراقيةماجستير3/11/1484908/07/2012محمد عبد الغني محمد مصطفى االحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٢٦
التحري مصليا" وجزيئيا" عن إبشتاين بار فيروس Epstein-Barr Virus  في امصال 

مرضى السرطان في محافظة نينوى

82,46أنثىعراقيةدآتوراه3/11/1703206/08/2012غيداء صالح حسين نجمعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل٢٧

استخدام الطرق الجزيئية لتشخيص الفطريات المصاحبة للبذور مع اشارة خاصة للفطر 

Aspergillus flavus وعزالته المنتجة لسموم االفال

84,56أنثىعراقيةدآتوراه3/11/1761314/08/2012يسرى يحيى قاسم اميناالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٢٨
دراسة زرعيه ومصلية وجزيئية لبعض مسببات ذات الرئة الالنمطي لدى االطفال في محافظة 

نينوى


