
    اسماء الطلبة المتخرجين من الدراسات العليا

ت
الجامعة/ 
الهيئة

الكلية/ 
الفرعالقسمالهيئة

اسم الطالب واللقب آما مدون 
موضوع االطروحة / الرسالةالمعدلالجنسالجنسيةالشهادةتاريخهرقم االمر الجامعيبالكامل  في االمر الجامعي

التقدير الطيفي للنيكلوساميد والنايترازيبام- تطبيقات في مستحضرات صيدالنية89,03ذآرعراقيةدآتوراه3/11/1966717/09/2013سعد حساني سلطان جرجيسالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل١

81,53ذآرعراقيةماجستير3/11/2180810/10/2013مصعب عسكر طه احمدالكيمياء الحياتيةالكيمياءالعلومالموصل٢
فصل وتنقية إنزيم الالآتوبيروآسيديز من حليب اإلبل والجاموس المحلي ودراسة تأثير 

مستويات األآسدة ومضاداتها

85,54انثىعراقيةدآتوراه3/11/2180910/10/2013زهراء محمد علي احمد مصطفىالكيمياء الحياتيةالكيمياءالعلومالموصل٣
Isolation and Purification Latent Metalloproteinase-1- from 
Patients with Rheumatoid Arthritis in Nineveh  Governorate

89,4انثىعراقيةدآتوراه3/11/2181510/10/2013نهال عزت جمعة آاملعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل٤
التالعب الفيزياوي والوراثي ألنسجة السمسم L.Sesamum indicum وتأثيراته في فعالية 

إنزيمات بناء نيوآليوتيد الثايمين والفوليت والزيت

83,4ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2181610/10/2013زياد ذنون داؤد مصطفىاالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٥
Virological and Immunological Study of Some Herpes Viruses 

Causing Periodontitis in Mosul

83,7ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2182010/10/2013ثائر محمد حسن مرعيعلم الحيوانعلوم الحياةالعلومالموصل٦

دراسة فسلجية، نسجية وكيموحيوية لتأثير التبخير ببذور نبات الحرمل علىعملية التكاثر في 

Chlorpromazine الجرذان البيض البالغة المعاملة  بعقار

92ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2185910/10/2013محمد محمود سليمان داؤدالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل٧
 ليكاندات ثنائية الهيدرازون وهيدرازون احادي االوآسيم ودراسة القدرة االستخالصية لبعض

"منها

85,8ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2197913/10/2013وليد سليمان اسود عباسرسوبياتعلوم االرضالعلومالموصل٨

The Role of Carbonate Host Rocks in the Genesis of Lead-Zinc 
Sulfide Deposits at Dure and Lefan Sections and Iron-Sulfide 
Deposit at Sinjar Section- Northern Iraq

83,7ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2198113/10/2013محمد عبد اهللا محمود طهاالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٩
دراسة جزيئية لتشخيص بعض الببتيدات المضادة للجراثيم المرضية المستخلصة من مصادر 

حيوانية ونباتية مختلفة

الطباقية الحياتية والبيئة الترسيبية لتكوين تانجيرو في منطقة بخمة شمال شرق العراق75,33ذآرعراقيةماجستير3/11/2356606/11/2013مثنى خليل ابراهيم حماديمتحجرات وطباقيةعلوم االرضالعلومالموصل١٠

84,533ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2357106/11/2013حسن احمد محمد حسينالكيمياء الالعضويةالكيمياءالعلومالموصل١١

Preparation and Characterization of Some Transition Metal 
Complexes of the First Series and Zinc, Cadmium, Mercury with 
Dithiocarbamate Ligands 

71,864أنثىعراقيةدبلوم عالي3/11/2357206/11/2013نادية عبد حمد ناييفالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل١٢
التقدير الهروآيميائي للميتوآلورراميد هيدروآلوريد باستخدام سائل ايوني آاره للماء وقطب 

عجينة الكاربون

اإلطالق المنتظم لألسمدة والمبيدات الزراعية المحملة في االنظمة البوليميرية وتشخيصها75,4ذآرعراقيةماجستير3/11/2440619/11/2013وجيه محمد جميل عبد الستار الكيمياء الصناعيةالكيمياءالعلومالموصل١٣

81,43أنثىعراقيةدآتوراه3/11/2455720/11/2013سهام جاسم عبد اهللا عليفيزياء الحالة الصلبةالفيزياءالعلومالموصل١٤
االستقصاء النظري لبعض الخواص الفيزياوية لعناصر ومرآبات وسبائك من الزمرة الرابعة 

تحت الضغط العالي

معدنيـة ومنشـأ صخور البكمتايـت في معقد بلفات، قلعة دزة، شمال شرقي العراق85,644ذآرعراقيةماجستير3/11/2459220/11/2013شريف ثمود شريف يونسجيوآيمياءعلوم االرضالعلومالموصل١٥

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

                       قسم االحصاء



84,1ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2591404/12/2013خالد محمود احمد قادرعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل١٦
تحري وتشخيص الفيروسات المصاحبة ألشجار ذات النواة الحجرية في محافظتي اربيل 

ودهوك

86,33ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2605608/12/2013حازم جمعة محمود مصطفىجيوآيمياءعلوم االرضالعلومالموصل١٧
المحتوى والعالقات بين العناصر الكيميائية الرئيسة واألثرية واألرضية النادرة في مياه نهر 

دجلة بأشكالها الذائبة والمعلقة بين منطقتي فيشخابور وبيجي للعام ٢٠١١

84,2ذآرعراقيةماجستير3/11/2605708/12/2013ساهر متي عبودي ابلحدعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل١٨
الفعل الجيني والتوريث لبعض الصفات الكمية في األجيال الثاني والثالث والرابع لتهجينين من 

الحنطة رباعية المجموعة الكروموسومية

81,73أنثىعراقيةدآتوراه3/11/2605808/12/2013هدى مسعود محمد حسينالحالة الصلبةالفيزياءالعلومالموصل١٩
Modeling the Propagation of Electromagnetic waves in Photonic 
Crystals and Photonic Crystal Fibers

77,2أنثىعراقيةدآتوراه3/11/2606008/12/2013سندس عادل ناجي علياالحياء المجهريةعلوم الحياةالعلومالموصل٢٠
التغايرات الوراثية والخلوية في بعض السالالت غير المتوافقة خضريا من الفطر 

Aspergillus amstelodami

التحليل الوراثي والجزيئي للحاصل ومكوناته الصناف من الحنطة الخشنة86,9أنثىعراقيةدآتوراه3/11/2606108/12/2013شيماء خليل عبد اهللا نجمعلم النباتعلوم الحياةالعلومالموصل٢١

دراسة نظرية لتأثير الضغط العالي في الخصائص الثرموداينميكية للذهب والفضة76,55ذآرعراقيةماجستير3/11/2751023/12/2013رائد هاشم يحيى قاسمالفيزياءالفيزياءالعلومالموصل٢٢

تأثير نسب مواد التقوية على الخواص الميكانيكية للمواد المتراآبة ذات أساس بوليمري85,16ذآرعراقيةدآتوراه3/11/2752823/12/2013ادريس عيدان غدير سليمانفيزياء الحالة الصلبةالفيزياءالعلومالموصل٢٣

83,23أنثىعراقيةدآتوراه3/11/2752923/12/2013غيداء خضر حنا ناصرالكيمياء التحليليةالكيمياءالعلومالموصل٢٤

Spectrophotometric and Modified Electrodes Voltammetric 
Determination for Ce (III) by Arsenazo III and Te (IV) by Chrome 
Azurol S and Application to Synthetic Alloys and Sea Water


