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80,16انثىعراقيةماجستير3/11/2011616/09/2012اسراء طه قاسم عبد اهللاالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل١
انتشار سالالت جراثيم المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمضاد الحيوي الفانكومايسين 

وتأثير الليزر- CO2 في هذه المقاومة

87,03ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2221609/10/2012رمضان يوسف محمد يوسفعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل٢
 Agrobacterium rhizogenes R1601 التحور الوراثي لنبات الحمص بواسطة الناقل

واندماج البروتوبالست في مقاومة فطري الفيوزاريوم واالسكوآايتا

75,673ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2288215/10/2012زآي محمد حسن عليجيو آيمياءعلوم االرضالعلومالموصل٣
الشواذ الجيوآيميائية في الرواسب السطحية والترب وتأثيراتها البيئية والصحية في مناطق 

مختارة من شمالي العراق

77,079انثىعراقيةماجستير3/11/2393331/10/2012فادية ارشد سعدون محمدالكيمياء الفيزياويةالكيمياءالعلومالموصل٤
Exploration  of the Formation of Wormlike Micelles for Mixed 
Systems of Surfactants, with Hydrotrope and Inorganic Salts

التقدير الطيفي للهيدروآسي يوريا في مستحضر صيدالني78,495انثىعراقيةماجستير3/11/2411901/11/2012زينب وليد ماجد حسنالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل٥

التقدير الطيفي للميتوآلوبراميد هيدروآلوريد في مستحضراته الصيدالنية87,193انثىعراقيةماجستير3/11/2412001/11/2012ذرى زياد فتح اهللا حسنالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل٦

84,44انثىعراقيةماجستير3/11/2412101/11/2012سحر عبد اهللا فتحي عبد اهللالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل٧
- تطبيقات في  تقدير االوآسي ميتازولين طيفيًا وآروماتوغرافيا السائل عالي األداء

مستحضرات صيدالنية

87,332انثىعراقيةدآتوراه3/11/2442106/11/2012نغم محمد زآي داؤودالكيمياء العضويةالكيمياءالعلومالموصل٨
Design and Synthesis of Some New Derivatives of Nitric Oxide 
Donors 

اوستراآودا تكوين آولوش من طية بيرات، منطقة سد بخمة، شمالي العراق72,033ذآرعراقيةماجستير3/11/2448506/11/2012محمد عبد اهللا حسن حيدرمتحجرات وطباقيةعلوم االرضالعلومالموصل٩

82,603ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2607527/11/2012خليل حجي يوسف حبيبجيو آيمياءعلوم االرضالعلومالموصل١٠

المصدر الصخري والوضع التكتوني لسلسلة الطبقات الُحْمر باالعتماد على الخصائص 
الجيوآيميائية والمعدنية في منطقة جوارته- ماوات ضمن نطاق درز  زاآروس، شمالي شرق 

العراق

التقدير الطيفي للنتريت في نماذج اللحوم المعلبة والمياه79,44ذآرعراقيةماجستير3/11/2645502/12/2012عمار مسعود بالل حسينالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل١١

التقدير الطيفي للبزموث في نماذج مختلفة77,916ذآرعراقيةماجستير3/11/2693405/12/2012محمد محمود محمد خضرالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل١٢

85,60انثىعراقيةدآتوراه3/11/2693505/12/2012والء عبدالواحد عبدالعزيز عبد اهللاعلم حيوانعلوم الحياةالعلومالموصل١٣
دراسة بعض أالنزيمات والهرمونات والمتغيرات الكيمياوية في دم و نسج المصابين بأورام 

الغدة الدرقية الحميدة والخبيثة في مدينة الموصل وضواحيها

81,610أنثىعراقيةماجستير01/10/197305/12/2012هيف نصير عبد الفتاح شيتالكيمياء الفيزياويةالكيمياءالعلومالموصل١٤
دراسة السلوك الكهروآيميائي لاليروآروم االحمر – ب على اقطاب قطرة الزئبق المعلقة  

والكرافيت والكرافيت المطور وتصميم متحسس لتقدير االنديوم والكرياتينين

75,332ذآرعراقيةماجستير3/11/2693905/12/2012فالح محمد فخري درويشالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل١٥
تحضير وتشخيص معقدات بعض ايونات عناصر السلسلة االنتقالية  األولى مع ليكندات جديدة 

محضرة بطريقة األمواج الدقيقة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

         قسم االحصاء
    اسماء الطلبة المتخرجين من الدراسات العليا



79,246أنثىعراقيةماجستير3/11/2693305/12/2012اسراء مؤيد يونس جاسمالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل١٦

تحضير وتشخيص عدد من المعقدات ثنائية النوى المتجانسة اليونات 
Zn(II),Cu(II),Ni(II),Co(II),Mn(II) مع قواعد شيف جديدة مشتقة من الترفثالديهايد 

وااليزوفثالديهايد

81,582أنثىعراقيةماجستير3/11/2876726/12/2012مريم عبد الخالق صالح سلطانالكيمياء الحياتيةالكيمياءالعلومالموصل١٧
مستويات األآسدة ومضادات األآسدة  والفصل الجزئي إلنزيم آلوآونوالآتونيز (بروتين 

عالمة الشيخوخة -٣٠) لدى آبار السن

84,722أنثىعراقيةماجستير3/11/2877026/12/2012صفاء عبد الهادي عسكر خليلاالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل١٨
   Micrococaceae التصنيف العددي بطرائق التحليل العنقودي ألفراد عائلة المكيرات

المعزولة من مصادرها المختلفة

85,94أنثىعراقيةماجستير3/11/2877126/12/2012رشا وصفي سالم سلواالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل١٩
Determined Hepatitis D Associated with Hepatitis B in 
Thalassemic, Hemodialysis patients and Blood Donor in Mosul 

76,367ذآرعراقيةماجستير3/11/2877226/12/2012علي سالم ذنون يونسجيوآيمياءعلوم االرضالعلومالموصل٢٠
تحضير حجر االسنان (Dental Stone ) من الجبسوم الخام المحلي ومحلول آلوريد 

الكالسيوم


