
 السنة القسم اسم المشرف عنوان الرسالة اسم الباحث ت

 بثينة نجيل شبيب 1
عزل وتشخيص بعض البكتريا والخمائر الممرضة المسببة لاللتهابات 

 المتكررة لعنق الرحم والمهبل عند النساء في مدينة كركوك
أ.د.اسما سميع افرام كرومي               

 أ.م.د. سناء حسين محمد الجبوري
 2021 علوم الحياة

 رغد خليل ابراهيم الجبوري 2
 Chenopodium)تاثير الوقائي لمسحوق بذور نبات الكينوا 

quinoawilld)  ومستخلصها الكحولي في اناث الجرذان المعاملة

 المضاد للسرطان Doxorubicin بعقار

 2021 علوم الحياة ا.د. صالح محمد رحيم العبيدي

 رفل محمود شاكر 3
تقييم بعض الجوانب الفسلجية والنسيجية لبذور نبات الكينوا في اناث 

 الجرذان المعرضة لفرط الدهون التجريبي
 2021 علوم الحياة أ.د.صالح محمد رحيم العبيدي

 ثائر جاسم محمد 4
دراسة بكتيرية وجزيئية النواع من العزالت البكتيرية وعوامل ضراوتها 

المسالك البولية الناث االطفال المراجعين في مستشفى  المسببة الخماج
 اطفال كركوك

ا.د.اسما سميع افرام كرومي              
 ا.م.د. ياسر حمد حمادة

 2021 علوم الحياة

 جنان قاسم عبدهللا 5
عزل وتشخيص بعض انواع البكتريا المسببة لتجرثم الدم من المرضى 

 العجز الكلوي في مدينة كركوك
 2021 علوم الحياة أ.د.اسما سميع افرام كرومي

 2021 علوم الحياة ا.د. هاجر علي شريف عالقة االصابة بالبكتريا الملوية البوابية والربو القصبي في مدينة كركوك هيمن ستار صالح 6

 2021 علوم الحياة ا.م.د. نعمة علي احمد الجلدية تاثير المواد الفعالة لنباتي المريمية والقراص على نمو الليشمانيا بان يوسف عمرخطاب 7



 مصطفى سمير حمدي 8
انتشار داء المقوسات الكوندية وتقييم بعض المعالم المناعية وهرمون 

 االستروجين في النساء المجهضات في مدينة كركوك

ا.م.د. نعمة علي احمد                     
 د.ازاد محمد كمال الدين

 2021 علوم الحياة

 هيرو عبدهللا عمر شيخ بزيني 9
عزل وتشخيص بعض المسببات البكتيرية المعوية والمبيضات في براز االطفال 

المصابين باالسهال وتاثير الصدمة الحرارية على العاثي البكتيري للسالمونيال في 
 مدينة كركوك

أ.م.د. نجاة عبدالقادر زمان                   
 أ.م.د.بري لطيف محمد

 2021 الحياةعلوم 

 2021 علوم الحياة أ.د.حسين فاضل حسن دراسة انتشار الطفيليات المعوية في القطط والكالب السائبة في مدينة كركوك صابرين يحيى غائب 10

 محمد عواد حسين عبد جميل 11
دراسة تاثير المركبات البندازول على عمليات االيضية للرؤيسات االولية للمشكوة 

 وتحديد النمط الجيني لها Echinococcus granulosisالحبيبية 
 2021 علوم الحياة أ.د.حسين فاضل حسن

 كول جمين مدحت عبدهللا حسين 12
عزل والكشف عن السالمونيال والبكتريا المعوية لمرضى التيفوئيد وتاثيراتها في 

 مسحات الدم في مدينة كركوك

         أ.م.د. ماجدة نوري ابراهيم       
 أ.د. اسما سميع افرام

 2021 علوم الحياة

 اميمة نوفل احمد العركوب 13
التحري عن الجراثيم والتشخيص الجزيئي لعزالت من العينات السرسرية المختلفة 

 في مستشفيات نينوى

أ.م.د نجدت بهجت مهدي                
 أ.م.د.هيام عادل ابراهيم

 2021 علوم الحياة

 الكاكئيديار كاظم كريم  14
الفعالية التثبيطية لجسيمات الفضة النانوية المخلقة ببكتريا ضد بعض انواع 

 البكتريا المرضية والخاليا السرطانية للرئة
 2021 علوم الحياة ا.د. هاجر علي شريف



 ايناس احمد زينل البياتي 15
في بكتريا الزائفة Quorum sensingالتحري عن استشعار النصاب 

 pseudomonas aeruginosaالزنجارية 
 2021 علوم الحياة ا.د. هاجر علي شريف

 تاثير مركبات االزول على نمو وايض طفيلي اللشمانية الجلدية سفين احمد ابراهيم 16
أ.د.حسين فاضل حسن                   

 أ.د.قاسم سكران عباس
 2021 علوم الحياة

 فاطمة صالح حسن  17
في المرضى المشكوك  Aالتحري عن االصابة بفيروس التهاب الكبد نمط 

 باصابتهم في محافظة كركوك باستخدام بعض الطرق المصلية والكيمو حيوية

أ.م.د. نجاة عبدالقادر زمان                
 ا.د. هاجر علي شريف

 2021 علوم الحياة

 عمر عبود حسين فدعوس  18
تأثير تركيز سكر الدم التراكمي في عدد من المتغيرات الدمية والكيمو حيوية لدى 

 مرضى السكر من النوع الثاني في مدينة كركوك
 2021 علوم الحياة أ.د. سهلة خورشيد عباس

 علي ابراهيم محمد صالح  19
عزل وتشخيص الطفيلي االميبا الحالة للنسيج والمبيضات لمرضى السرطان في 

 كركوك مدينة

أ.د. سعدية شهاب حمد                 
 أ.م.د.بري لطيف محمد

 2021 علوم الحياة

 ليث علي محسن ابراهيم  20
من  entamoeba histolyticaعزل وتشخيص االميبا الحالة للنسيج 

 مرضى مستشفيات كركوك وعالقتها بمتغيرات االجهاد التأكسدي

. سعدية شهاب حمد                         أ.د
 ا.د. صالح محمد رحيم العبيدي

 2021 علوم الحياة

 فاطمة وسيم عبدالعزيز  21
في نقل المسببات المرضية  Musca domesticaدور الذباب المنزلي 

 البكتيرية دراسة مسحية وتشخيصية في مدينة كركوك

             أ.د. برهان مصفى محمد       
 ا.د. هاجر علي شريف

 2021 علوم الحياة



 هبة علي شهاب الحمداني  22
وبعض االجناس البكتيرية لدى  rhinovirusالتحري عن الفيروس االنفي 

 المرضى المصابين بالتهاب اللوزتين ومرضى الربوا في مدينة كركوك

أ.م.د. نجاة عبدالقادر زمان                    
 سميع افرام كرومي ا.د.اسما

 2021 علوم الحياة

 هيام صباح حبيب الجبوري  23
 Linumالتحليل الوراثي الكمي والجزيئي لثمانية اصناف من بور نبات الكتان )

usitatissimum وهجنها الفردية ) 

أ.د.جاسم محمد عزيز                    
 ا.م.د. ياسر حمد حمادة

 2021 علوم الحياة

 ريم حمد عبدالوهاب  24
تنقية وتشخيص انزيم السيرلوبالزمين في امصال النساء المصابات في مشاكل 

 الحمل
 2021 علوم الكيمياء ا.د. اسراء غسان زينل

 فؤاد قادر عبدهللا 25
لدى  تشخيص طفيلي االبواغ الخبيثة وعالقته مع بعض المتغيرات الفسلجية

 المرضى المصابين بفقر الدم البحر االبيض المتوسط في مدينة كركوك

ا.م.د. نعمة علي احمد                     
 أ.د. سهلة خورشيد عباس

 2021 علوم الكيمياء

 بريهان جمعة ياسين 26
لقواعد شف ودراسة CU(II), Ni(II), CO(II)  تحضير وتشخيص معقدات 

 استخدامها كعوامل مساعدة

           ا.م.د. حسن احمد حمد          
 م.د. لقمان ادريس محمود

 2021 علوم الكيمياء

 تحضير وتشخيص بعض مشتقات الكايتوسان وتقدير الفعالية البيولوجية لها صباح علي حسين العبيدي 27
             ا.د.احمد عبد الحسن        

 ا.م.د. محسن عمر محمد
 2021 علوم الكيمياء

 دنيا عباس محمود 28
عالقة الهوموسستين ببعض مضادات االكسدة لدى المصابات بسكري الحمل في 

 مدينة كركوك
 2021 علوم الكيمياء ا.د. سيران ستار صالح

 مزاحم عدنان خلف 29
تقييم مستوى التسكر في بروتينات البالزما البشرية في المرضى ذوي مضاعفات 

 داء السكري
 2021 علوم الكيمياء ا.د. اسراء غسان زينل



 احمد عبدالسالم عبد القادر 30
تاثير االبكتين على انزيمي الكالتاليز والسيريلوبالزمين لمرضى السكري النوع 

 الثاني المستحدث في الحيوانات التجريبية

ا.د. اسراء غسان زينل                   
 ا.د.غادة عبدالرحمن طاقة

 2021 علوم الجيولوجيا التطبيقية

 هيدروكيمائية وبيئية مياه ورواسب محطة اسالة مشروع ماء كركوك الموحد اشتي ابراهيم احمد الصالحي 31
أ.م.د. سوران نهاد صادق          

 أ.د.حسن احمد علي
 2021 علوم الجيولوجيا التطبيقية

 طارق حسن عابد الحمداني 32
االسفل بين مدينة التون كوبري وسد الديسس  دراسة هيدرولوجية نهر الزاب

 كركوك / شمال العراق
 2021 علوم الجيولوجيا التطبيقية أ.م.د. سوران نهاد صادق

 جنار محمد تقي 33
تاثيرات البيئية لمقالع الجيس على تربة وحبوب نبات الذرة الصفراء , شمال 

 غرب مدينة كركوك / العراق

. عباس رشيد علي                 أ.م.د
 أ.م.د.طورهان مظهر مفتي

 2021 علوم الجيولوجيا التطبيقية

 زمن روستم عمر علي  34
بتروغرافية وجيوكيميائية صخور الكابورضمن معقد بنجوين االوفيوليتي ،اقليم 

 كردستان شمال شرقي العراق
 2021 علوم الجيولوجيا التطبيقية أ.د.سرمد عاصي علي

 بناز اديب فتاح اغا  35
دراسة هيدروجيولوجية وبناء الموديل الرياضي لحوض شيواسورالثانوي، 

 كركوك شمال شرقي العراق
 2021 علوم الجيولوجيا التطبيقية أ.د.عمر صباح ابراهيم التميمي

 نجم خالد نجم ابو خمرة  36
لحوض ليالن الثانوي كركوك/شمال  رسم خرائط الضعف والتحليل المورفومتري

 شرق العراق

   أ.د.عمر صباح ابراهيم التميمي  
 د.ارسالن احمد عثمان

 2021 علوم الجيولوجيا التطبيقية

 سارة عماد ناصر  37
دراسة جيوكيميائية ومعدنية الطيان الجيوفاجيا وتاثيراتها الصحية لمواقع مختارة 

 شمال شرق العراق/
 2021 علوم الجيولوجيا التطبيقية أ.د.عباس رشيد علي



 TiO2/ZnOدراسة نظرية للخصائص االلكترونية للمركبين  احمد ثابت شحاذة عباس 38
    أ.م.د.عبدالهادي مردان غالب  

 أ.م.د.رافع عبدهللا منيف
 2021 علوم الفيزياء

 2021 علوم الفيزياء أ.د.احمد عبد ابراهيم عدد من العوامل على معدل الترسيب كريات الدم الحمراء تاثير شيرين قيس خالد 39

 حنين وليد حمد 40
 - AFORSباستخدام برنامج   Si/feSiمحاكاة وتحسين الخلية الشمسية 

HET 

أ.م.د.عايد       أ.م.د.رافع عبدهللا منيف      
 نجم صالح

 2021 علوم الفيزياء

 بشكو  فاتح محمود 41
بوكوليوبون للخصائص المستوى االرض  لالنوية –حسابات هارتري رفوك 

 زوجية الغنية بالنيرونات  -زوجية 
 2021 علوم الفيزياء أ.د.علي حسين تقي

 2021 علوم الفيزياء أ.د.علي اسماعيل صالح توليف وتوصيف مركب االيبوكسي وااللياف الطبيعية مزده رحمان كريم  42

 نجالء اوزار حسن  43
دراسة تاثير بعض عوامل االضطرابات غير الجذبية على مدارات االقمار 

 الصناعية الواطئة بوجود النشاط الشمسي

    أ.د.وفاء حسن علي            
 أ.م.د.احمد قادر عزت

 2021 علوم الفيزياء

 بريفان فاروق نامق  44
الطبيعي واالصطناعي في تربة بابا كركر وجبل بور من  تقييم النشاط االشعائي

 حقل نفط كركوك
 2021 علوم الفيزياء أ.د.علي حسين تقي

 النة هدايت محمد  45
تراكيز بعض العناصر المشعة والثقيلة في عينات من التربة ومياه االبار من حقول 

 نفط كركوك / شمالي العراق

        أ.د.احمد عبد ابراهيم        
 أ.د.حسن احمد علي

 2021 علوم الفيزياء



 ماردين جهاد احمد محمد  46
تصميم وتصنيع العدسة المغناطيسية الشيئية المستخدمة في المجهر االلكتروني 

 الماسح ودراسة خواصها البصرية
 2021 علوم الفيزياء أ.م.د. محمد عبدهللا حسين

 ايالف فرهاد بكر عمر  47
اليونسفيرية F2على الترددات الحرجة لطبقة  24تأثير النشاط الشمسي للدورة 

 فوق مدينتي كركوك واربيل

أ.د.وفاء حسن علي                    
 أ.م.د.جودت هدايت محمد

 2021 علوم الفيزياء

 جنان حسن مجيد  48
دراسة بعض معلمات اثار جسيمات الفا عند طاقات وزوايا السقوط المختلفة في 

 CR-39الكاشف النووي 
 2021 علوم الفيزياء أ.د.احمد عبد ابراهيم

 عبير نوزاد كاظم  49
( على خصائص التركيبية X-RAYواشعة ) CO2دراسة تأثير اشعة ليزر 

 النقية والمطعمة بالزنكPVAوالبصرية لالغشية 
 2021 علوم الفيزياء أ.م.د. خليل ابراهيم محمد

 سارة زينل نجم الدين  50
دراسة تأثير اشعة الليزة ثنائي اوكسيد الكاربون على خصائص التركيبية 

والبصرية لالغشية بولي فينيل الكحول المشوبة بالكلوريدالحديد وخالت الزنك 
 المائية

 2021 علوم الفيزياء أ.م.د. خليل ابراهيم محمد

 اسراء نوري  خلف 51
-Y+(Ba1(Al2Oدراسة الخواص التركيبية والمغنايسية للمتراكب )

xSrxFe12O19)1-Y النانوي 

أ.د.صباح جالل فتحي               
 أ.م.د.رافع عبدهللا منيف

 2021 علوم الفيزياء

 ضفاف حسين حسن كدرو 52
-Ni1دراسة الخواص التركيبية والكهربائية والمغناطيسية للمركب ) 

xSrxFe12O19جل-( والمحر بطريقة سول 
 2021 علوم الفيزياء أ.د.صباح جالل فتحي

 عزالدين محمود ابراهيم احمد 53
-B2O-PbOوزجاج البورات  SiO2-PbO-Na2Oتحضير زجاج السليكات 

Na2O كدروع لالشعاع 

حسين تقي                      أ.د.علي
 أ.د.علي اسماعيل صالح

 2021 علوم الفيزياء

 


