
      

 11/8/7118ولغاٌة  1/9/7112جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من  

 قسم الكٌمٌاء/ ماجستٌر

 التقدٌر رقم وتارٌخ االمر الجامعً اسم المشرف عنوان االطروحه االسم الرباعً للطالب ت

 جٌد جدا   9/8/7118فً  1/11/18682 أ.د. كامل حسٌن علوان المغذٌات فً نماذج المٌاهتصمٌم نظام جرٌان متوقف لتقدٌر  محمد ذٌاب خلٌف 1

 جٌد 16/8/7118فً 1/11/19169 أ.م.د.فائزة عبدالكرٌم ناصر تحضٌر وتشخٌص بعض مركبات االزو ودراسة فعالٌتها الباٌولوجٌة  عبٌر محمد جبار  7

تحضٌر وتشخٌص ودراسة طٌفٌة وكهربائٌة لبعض معقدات الفثالوسٌانٌن  جودت كاظم آٌات 1
 واشباهها وتشوٌبها بمشوبات عضوٌة والعضوٌة 

 جٌد 18/2/7118فً  1/11/16168 أ.د. نزار عبد االمٌر حسٌن

صبغتً استخدام البورسلٌنات العراقٌة والطٌن خاوه كمواد مازة جدٌدة الزالة  مٌثاق ابراهٌم عبود عبد الرضا  6
 من محالٌلها المائٌة  Bالمثلٌن االزرق والرودامٌن 

 جدا   جٌد 71/8/7118فً  1/11/17896 أ.د. طارق زباري جاسم 

تحضٌر وتشخٌص ودراسة باٌولوجٌة لبعض معقدات الثاٌوسٌنات المعوضة  سهاد رجب كرٌم 8
 بلٌكاندات قواعد شف ثنائٌة السن

 جٌد 71/8/7118فً  1/11/17166 أ.د. مؤٌد ٌوسف كاظم 

 جٌد 71/6/7118فً  1/11/11796 أ.م.د.عهود جبار عبٌد تحضٌر وتشخٌص مركبات بنزوثاٌوزول ودراسة صفاتها البلورٌة السائلة  سجى عبد الحسٌن طالب حمادي  6

تحضٌر وتشخٌص ودراسة االطالق المسٌطر علٌه للكلوكوزامٌن  اكرم عبد السالم عبد الحسٌن مطر  2
 ٌد المحمل على الجسٌمات الشحمٌة الهالمٌة خارج الجسم الكمً هٌدروكلورا

 جٌد 77/6/7118فً  1/11/11181 أ.م.د نادٌة عاشور حسٌن 

ٌة ودراسة تطبٌقاتها فً وتخلٌق انابٌب اوكسٌد التٌتانٌوم وجسٌمات الفضة النان احمد مكً صداع  8
 التحلٌل الدوائً والفعالٌة الباٌولوجٌة 

 جٌد 18/6/7118فً 1/11/11116 أ.م.د. زٌنب طه ٌاسٌن 

تقٌٌم التأثٌر المنخفض لفرط سكر الدم لمستخلصات ورٌقات نخٌل القنطار  رنٌن سالم سوادي  9
 ضد مرض السكر 

 جٌد 18/6/7118فً  1/11/11118 أ.د. عباس دواس مطر 

متناظرة وغٌر متناظرة ودراسة صفاتها البلورٌة  تحضٌر وتشخٌص دٌمرات ابتهال حمٌد شهٌب 11
 السائلة 

 جٌد 11/7/7118فً  1/11/6988 أ.م.د. عهود جبار عبٌد

 

   

  



 11/8/7118ولغاٌة  1/9/7112جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من  

  قسم الفٌزٌاء / دكتوراه

 التقدٌر رقم وتارٌخ االمر الجامعً اسم المشرف عنوان االطروحه االسم الرباعً للطالب ت

 The chemisorptions of Hgdrogen and ALKali ATorns اباذر رحمان احمد جابر 1
on Grophene With and Without Decordtion 

 أ.د. شاكر ابراهٌم عٌسى
                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ.د. جنان مجٌد عبد السادة المخ 

 جٌد جدا   18/2/7118فً  1/16/16128

 

 

 11/8/7118ولغاٌة  1/9/7112جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من 

 قسم الفٌزٌاء / ماجستٌر

 التقدٌر رقم وتارٌخ االمر الجامعً اسم المشرف عنوان االطروحه االسم الرباعً للطالب ت

دراسة نظرٌة للخواص االلكترونٌة والمغناطٌسٌة للحجم والسطح  نهاٌة هادي عبد الوهاب علوان  1
 MnBi HgTeوالحد الفاصل M=vcrlmn))   MBiللمركبات 

 جٌد 79/2/7118فً  1/11/12618 أ.د. جبار خلف شوكت 

الخواص البصرٌة والكهربائٌة ومحدد القدرة البصري لبعض الصبغات  رغد جبار صدام جمٌغ  7
 العضوٌة المشوبة الغشٌة البولٌمر 

أ.د. عماد الدٌن حسٌن علً 
 السعٌدي

 جٌد 78/6/7118فً  1/11/18112

اٌبوكسً النقً والمشوب بمضادات  –تحضٌر خلطة البولً ٌورثٌن  محمد جاسم سلطان حنظل 1
 لمٌكانٌكٌة والخواص العازلٌة محلٌة ودراسة الخواص ا

 جٌد 77/6/7118فً  1/11/11127 أ.د. خالد ابراهٌم عجٌل 

دراسة نظرٌة للحركة االرتجاجٌة فً الكرافٌن احادي الطبقة واالنابٌب  عالء محمد حسن علً  6
 النانوٌة آحادٌة الجدران 

 جٌد 12/6/7118فً  1/11/9869 أ.م.د. ماجد محمد جاسم حمزة 

دراسة نظرٌة فً التأثٌرات البرمٌة الحرارٌة للنقطة الكمٌة فً مجال  جمال جاسم محمد رٌمان 8
 مغناطٌسً 

 جدا   جٌد 7/7118/ 71فً  1/11/8686 أ.د. جنان مجٌد عبد السادة المخ 

دراسة نظرٌة للخصائص االلكترونٌة للكرافٌن واالنابٌب النانوٌة  نجالء باقر كمر 6
 ران تحت تأثٌر التشوٌة المٌكانٌكً المرنالكربونٌة االحادٌة الجد

 جٌد 17/11/7112فً  1/11/76182 أ.م.د. ماجد محمد جاسم

 جٌد 11/11/7112فً 1/11/71961 أ.د. نوري حسٌن نور الهاشمً  انشتاٌن -دراسة نظرٌة لسلوك دالة الموجة فً تكثٌف بوز  صدام جاسم محمد 2
 



 

 11/8/7118ولغاٌة  1/9/7112/ ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من  جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه

 دكتوراه/  علوم الحٌاةقسم 

 التقدٌر رقم وتارٌخ االمر الجامعً اسم المشرف عنوان االطروحه االسم الرباعً للطالب ت

 Lnduction of mesenchy mal stem cells bo ازل ناصر بدر ناصر 1
diffenebiation into chondro cytes by using three 
diffonent culture media 

أ.د.علً عبد اللطٌف عبد 
 الحسن

 أ.م.د. احمد مجٌد حمزة 

 جدا   جٌد 76/6/7118فً  1/16/11686

 Polyhy droxy alKan ofes produeing by bacteria from نورس نوري جابر حبٌب  7
different sonrcec in Basrah city. 

 جدا   جٌد 78/1/7118فً  1/16/8117 أ.م.د. مٌثم اٌوب عبد القادر 

 Preve lance of bla NDM-1x blaOxA-48 amvng dreg اسماعٌل جمعه عباس زٌارة  1
resistane gram negative bacteni isdeten from clinical 
snmylc in Basrah govre nurata  

 جدا   جٌد 6/7/7118فً  1/16/6121 أ.م.د. مٌثم اٌوب عبد القادر 

 Lsolation of lipase produeing baetevin from some soi هناء جعفر  جبار  6
lfru  Basrah g orernerate  

 جدا   جٌد 11/17/7112فً  1/16/79681 أ.م.د. مٌثم اٌوب عبد القادر 

والهٌدروكاربونات النفطٌة الكمٌة دراسة تأثٌر بعض العناصر الثقٌلة  انعام مهدي غضبان  8
على المعاٌٌر الحٌاتٌة والكٌم حٌوٌة فً السرطان  النهري فً شط 

 Chiromentes boulengeri(Calman1920)العرب

 أ.د. منال محمد اكبر
 أ.م. عبد الكرٌم طاهر ٌسر 

 جدا   جٌد 17/17/7112فً  1/16/79178

دراسة تشخٌصٌة وبعض الجوانب الحٌاتٌة لعائلتٌن من رتبة  محمد شاكر صالح 6
 العقربٌات فً محافظة البصرة 

أ.م.د. مرتضى ٌوسف 
 مهدي 

 جدا   جٌد 8/11/7112فً  1/16/71866

 

 

 

 

 



 

 11/8/7118ولغاٌة  1/9/7112جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من 

 / ماجستٌر قسم علوم الحٌاة

 التقدٌر رقم وتارٌخ االمر الجامعً اسم المشرف عنوان االطروحه االسم الرباعً للطالب ت

على مستوٌات  piatensis spinulinaدراسة تأثٌر المستخلص االٌثولً لطحلب  قاسم منور مذكور انتصار 1

بفرط  الدهون وبعض المعاٌٌر الفسٌولوجٌة لذكور االرانب المختبرٌة المستحثة
 الكولٌسترول

 أ.م.د. فارس شاكر كاطع 
 أ.د. احمد محسن عذبً 

 جٌد جدا   18/2/7118فً  1/11/16196

دراسة شكلٌائٌة االسنان وتكوٌنها فً سمكة المولً تحت تأثٌر هرمون الكالسٌتونٌن  سارة طعمة رزاق فاضل 7
poeciliq latipinnq   ًاالسود الشراع 

 جٌد جدا   71/1/7118فً  1/11/2992 الحسنأ.م.د. علً عبد اللطٌف عبد 

للمستخلص االٌثانولً للطحلب  .Oدراسة بعض التأثٌرات الفسٌولوجٌة والنسٌجٌة فً  بان عبد المجٌد اسماعٌل  1

 Mus muselus limosaاألخضر المزرق للفئران المختبرٌة البٌض 
 أ.م.د. فارس شاكر كاطع 

 أ.د.احمد محسن عذبً
 جٌد 17/7/7118فً  1/11/6897

بعض الطحالب الخضراء المزرقة المعزولة من بعض المسطحات المائٌة فً  قابلٌة مروة عبد الكرٌم عبٌد  6
 محافظة البصرة / جنوب العراق على انتاج السموم 

 جٌد 71/1/7118فً  1/11/7117  أ.م.د. عماد ٌوسف عواد

فً بعض المعاٌٌر الفسٌولوجٌة والنسٌجٌة للفئران المختبرٌة  تأثٌر مبٌد المٌثداثٌون اٌمان حنش راهً  8
  Mus  museulus البٌض 

 جٌد جدا   71/1/7118فً  1/11/1861 أ.د. سامً جبر كاظم 

لعٌنة من مرضى السكري / النوع الثانً  GsTPIدراسة تعدد االشكال الوراثٌة لجٌن  حنٌن صباح عبد الصمد  6

 حافظة البصرة وعالقتها بصورة الدهون فً م

 جٌد 8/11/7112فً  1/11/71812 أ.د. فائزة عبد الوهاب احمد

( مع اشارة للنوع (M.npponeuseدراسة الجوانب من حٌاتٌة الروبٌان الدخٌل  انوار مالك جبار  2

M.affinis  من بعض المواقع المائٌة فً محافظة البصرة 

 جٌد جدا   8/11/7112فً  1/11/71666 أ.م.د. مرتضى ٌوسف مهدي 

 

 

 

 



 

 

 11/8/7118ولغاٌة  1/9/7112جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من 

 قسم الرٌاضٌات / ماجستٌر

 التقدٌر رقم وتارٌخ االمر الجامعً اسم المشرف عنوان االطروحه االسم الرباعً للطالب ت

 weak GalerKin finte elemeut Method for solving اسماء حمدان عنٌد رسن  1
diftusion- convectim prcblem 

أ.د. هاشم عبد الخالق 
 كشكول

 جٌد 78/6/7118فً  1/11/11618

 Anew metho dology fur solving non linenear partial تقٌة احمد جواد كاظم  7
differential eguations 

 جٌد 1/7118/ 71فً  1/11/2986 د.عبد الستار جابر علً .أ

 Some Bemstian typas of Nural NetworKs operaturs with ابتهال جاسم محمد ابراهٌم  1
APPli eaticm 

 جدا   جٌد 71/1/7118فً  1/16/2986 أ.م.د. علً جاسم محمد 

 جٌد 71/1/7118فً  1/11/2966 جابر محٌسن أ.م.امٌرة On Byesian panel Data Model سجى ٌاسٌن عبد الصمد عبد الواحد  6

 Some Cloasses of sequemces of linear positive operators ودٌان سعدون بانً  8
with applicatms 

 جٌد 8/11/7112فً  1/11/71819 أ.م.د. علً جاسم محمد

 

 


