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 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
دراسة شضفضة لبعس قػاعج شف  ٕٓٓٓ التخبضة ماجدتضخ أسضا اكبخ تػفضق ٔ

الججيجة السذتقة الششيايجريغ 
 شحشتيا –كمعقجات انتقاؿ 
 

عبج الخحسغ  -د
 خزخ

نػري  -د
 يػسف

عبج الباري ميجي  ٕ
 ماىػد

التقجيخ الشػعي كالكسي لبعس  ٕٔٓٓ التخبضة دتضخماج
السبضجات الحذخية كالعذبضة 

باستخجاـ الكخكماتػغخافضا الدائمة 
الصػر  –ذات األداء العالي 
 السعكػس

 

سخمج  -د
 بيجت ديكخاف

عراـ  –د 
 داكد  فضرل

عبج هللا سمضع  ٖ
 خدعل

دراسة شضفضة لبعس قػاعج شف  ٕٔٓٓ التخبضة ماجدتضخ
مغ الدالدضمجييايج السذتقو 

 كبعس األمضشات االركماتضة
 

عبج الخحسغ  -د
 خزضخ

يػسف  –د 
 كاضع

دمحم مرجؽ دمحم  ٗ
 نػري 

التخبضة  ماجدتضخ
 لمبشات

إيجاد شخيقة تحمضل مثمى نػعضة  ٜٜٜٔ
ككسضة لبعس السبضجات الحذخية 
كالعذبضة بتقشضة كخكماتػغخافضا 

 سائل –الغاز 
 

سياـ  -د
 تػفضق امضغ

بخاىضع عمي ا -د
 خمضل

 ماجدتضخ ىشاء دمحم نػري  ٘
 
 

التخبضة 
 لمبشات

تحزضخ تذخضز كدراسة  ٕٔٓٓ
الفعالضة البايػلػ جبو لسذتقات 

 الثايادايازكؿ
 

احسج  -د
 شياب حسج

فاضل  –د 
 محدغ عبج

عصا هللا بخجذ  ٙ
 دخضل الجبػري 

 تحزضخ كدراسة ٕٔٓٓ التخبضة ماجدتضخ
األشضاؼ كالفعالضة البايػلػجضة 

س معقجات ايػنات العشاصخ لبع
االنتقالضة كغضخ االنتقالضة مع 

قػاعج شف السذتقة مغ 
 الدالضدضل الجييايج

 
 
 

عبج الخحسغ  -د
 خزخ

حدضغ  -د
اسساعضل   عبج 

 المة
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 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
كسغ ندىاف  ٚ

 حدضغ العاصي
 
 

تقضضع فعالضة كعدؿ متشاضخات  ٕٕٓٓ التخبضة ماجدتضخ
إنديع االديشػسضغ دي امشضد 

(ADA مغ السرػؿ الصبضعضة )
كالسرػؿ السرابة بفقخ الجـ 

 كالتياب السفاصل الخئػي 
 

عبج السشعع  -د
حسج مجضج 

 الدامخائي

غدق جبار  ٛ
 الذخيفي

التخبضة  ماجدتضخ
 لمبشات

دراسة كضسضائضة حضاتضة  ٜٜٚٔ
لقاعجي الكمي لمفػسفاتضد ا

كالفػسفاتضد القاعجي ذي الػزف 
الجديئي العالي السشقي مغ 

أمراؿ دـ األشخاص السرابضغ 
 بالجاء الدكخي 

 

سامي عبج  -د
 السيجي السطفخ

فخاح غالي  -د
 الرالحي

سمػى عبج الدتار  ٜ
 جبار

التخبضة  ماجدتضخ
 لمبشات

تحزضخ كتذخضز معقجات  ٜٜٚٔ
تشاسقضة لبػلضسخات عزػية 

ثشائي مخكباتػ  ٕ-٘كع  مذتقة
ٚ-ٖ-ٗ 

 

احسج  -د
 شياب حسج

مطيخ  -د
 يػنذ ميجي

 فػزي حسضج جسعة ٓٔ
 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٔٓٓ التخبضة ماجدتضخ
السخكبات الججيجة لسذتقات 

مضشػ ثايازكؿ  ٔ-ٕالثايػيػريا ك 
األحادية كالثشائضة كتفاعميا مع 

 كمػريجات الحػامس
 

خالج مصشي  -د
 الجشابي

احسج  -د
 شياب الجشابي

الياـ ندىات  ٔٔ
 نعساف
 

التخبضة  ماجدتضخ
 لمبشات

ٜٜٜٔ 
 
 
 
 
 

تحزضخ كتذخضز بعس 
معقجات الفمدات االنتقالضة 

الحاكية عمى ىجضغ مغ لضكانجات 
الفػسفضشات الثالثضة 

 كاالكدادايدكؿ
 
 
 

صبحي  -د
 عصضة الجبػري 
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 ع السذخؼػػػػاس ػػػػافػػػػػػػػػشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت

 ماجدتضخ سػزاف جسضل عمي ٕٔ
 

التخبضة 
 لمبشات

ٜٜٔٚ 
 

التحػؿ االيدكمضخي لحامس 
السالضظ كبعس استخاقة ثشائضة 

 االلكضل
 

عبج السجضج  -د
 صالح حسج

غدكاف حدغ عبج  ٖٔ
 الػىاب

 ماجدتضخ
 

تحزضخ كدراسة الفعالضة  ٕٔٓٓ التخبضة
البايػلػجضة لبعس السذتقات 

ك  ٔ-ٗ-ٖ-ٔة مغ الججيج
تخايازكؿ  ٗ-ٕ-ٔكدادايازكؿ 

كالكػنضا زكالت في أنػاع مختمفة 
مغ الجخاثضع السقاكمة لمسزادات 

 الحضػية
 

خالج مصشي  -د
 دمحم الجشابي

م
ن
م
ن

 ف

 ماجدتضخ تغخيج عمػـ العقبي ٘ٔ
 
 

التخبضة 
 لمبشات

دراسة كضسضائضة حضاتضة لالنديع  ٕٓٓٓ
( ASTالشاقل لسجسػعة األمضغ )

تشاضخاتو السشقاة جدئضًا مغ ك م
إدرار السخضى السرابضغ بالعجد 

 الكمػي السدمغ
 

سامي عبج  -د
 السيجي السطفخ

فخاح غالي  -د
 الرالحي

إخالص محي  ٙٔ
 الجيغ

التخبضة  ماجدتضخ
 لمبشات

التػصضف الكضسضائي الحضاتي  ٕٓٓٓ
إلنديع التأكدج كاالختداؿ الالكتضت 

أي دي أمراؿ دـ السرابضغ -أة
 تذاء العزمة القمبضة الحادبأح

 

سامي عبج  -د
 السيجي السطفخ

فخاح غالي  -د
 الرالحي

نجى يمساز  ٚٔ
 زيغ العابجيغ

التخبضة  ماجدتضخ
 لمبشات

التحػيخات الكضسضائضة لمسصاط  ٜٜٙٔ
 الرشاعي كالبػلي )فشضل الكحػؿ(

 

احسج عبج  -د
 الحدغ الكاضي

خالج عبج الكخيع  ٛٔ
 دمحم
 

دراسة بايػكضسضائضة حػؿ تأثضخ  ٕٓٓٓ التخبضة ماجدتضخ
التجريب البجني عمى تغضضخ 

( CK-mmمدتػى الستشاضخ )
 ( عشج السعػقضغGOTكانديع )

 
 

حدضغ  -د
 فاضل

شالب  -د
 خساس
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 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
راسة التفاعالت العكدضة د ٕٓٓٓ التخبضة ماجدتضخ إياد سمضساف حسج ٜٔ

كالخػاص الزػئضة الكمفانضة 
لبعس أمالح البخيجيشضـػ في 

 السحالضل القصبضة
 

خالج مصشي  -د
 دمحم الجشابي

نيمة عبج  -د
 الحسضج

كامخاف شكخ  ٕٓ
 حدضغ

 ماجدتضخ
 

التخبضة 
 لمبشات

الفرل االمثل  ٜٜٛٔ
لالمضشػكاليكػسضجات باستخجاـ 

كخكماتػغخافضا الدائل عالي 
 (HPLCداء )األ

زيجاف جاسع  -د
 خمف

 
 
 

عمي سامي  ٕٔ
 إسساعضل

 

( IIIاستخالص األلسشضػـ ) ٕٔٓٓ التخبضة ماجدتضخ
( بػساشة بػلضسخ IIIكاالنجيـػ )

االثضخ التاجي )متفخ ثشائي 
 (ٙكخكاف  -ٛٔ -بشدك

 

سخمج  -د
 بيجت ديكخاف

عباس نػر  -د
 دمحم

التخبضة  ماجدتضخ عامخ نجع سعضج ٕٕ
 لمبشات

مالمح كضسضاء البشدكيغ  ٕٓٓٓ
الستزسشة تحزضخ بعس مخكبات 

 الفدفػر العزػية
 

عبج السجضج  -د
 صالح

د. احسج شياب 
 حسج

غداف بخىاف  ٖٕ
 يعقػب

التحػيخات الكضسضائضة لبعس مغ  ٜٜٜٔ التخبضة ماجدتضخ
البػلضسخات الحاكية عمى مجسػعة 

 االمايج
 

احسج عبج  -د
الحدغ 
 الكاضسي

ج دمحم غازي عب ٕٗ
 الكخيع

 ماجدتضخ
 
 

( Vاستخالص الفشاديـػ ) ٖٕٓٓ التخبضة
( مغ II( كالشضكل )IVكالثضتابشـػ )

مخمفات حخؽ الػقػد الثقضل 
بػساشة بػلضسخ االيثػ التاجي 

 -ٛٔ-))متعجد كثشائي بشدك
 (ٙ-كخكاف 
 
 
 
 

سياـ  -د
 تػفضق امضغ

مؤيج كاصج  -د
 جميػـ
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 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع دشةال الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
 ماجدتضخ نعضع تقي فضمي ٕ٘

 
تحزضخ كدراسة بعس راتشجات  ٕٔٓٓ التخبضة

 –الفضشػؿ فػراؿ كالفضتػؿ 
 فػرمالجييايػ السحػرة كضسائضا

 

احسج عبج  -د
 الحدغ

 ىشاء كائغ -د

احسج عبج الدتار  ٕٙ
 ارزقي الدامخائي

 ماجدتضخ
 

س مذتقات القػاعج تحزضخ بع ٖٕٓٓ التخبضة
الشتخكجضشضة الستاخخة مع الفمدات 

 كدراسة فعالضتيا الحضػية
 

نيمة عبج  -د
 الحسضج

رشضج حسضج  -د
 حدغ

كامخاف شكخ  ٕٚ
 حدضغ الجلػي 

دراسة حػؿ دكر بعس العشاصخ  ٕٗٓٓ التخبضة دكتػراه
في  Eك Cالشدرة كفضتامضشي 

انتذار إمخاض الغجة الجرقضة في 
 كسط كجشػب العخاؽ

 

سياـ  -د
 تػفضق امضغ

غداف بخىاف  ٕٛ
 يعقػب

تحزضخ كتذخضز مذتقات  ٕٗٓٓ التخبضة دكتػراه
االمايج لحمقة التخايازكؿ كبػلي 

 استخات حمقة االككداايازكؿ
 

احسج  -د
 اشياب حسج

خالج مصشي  -د
 دمحم

مالذ خمف رشضج  ٜٕ
 الجكري 

 

التخبضة  ماجدتضخ
 لمبشات

تحزضخ كتذخضز مذتقات  ٕٗٓٓ
ثا  ٗك ٖكٔلحمقة ججيجة 

يادايازكؿ كبمسختيا ذاتضا كمذتخكا 
 مع خالت الفايشضل

 

احسج  -د
 اشياب حسج

نادية احسج صالح  ٖٓ
 دمحم الجبػري 

 ماجدتضخ
 

دراسة كضسضاكئضة حضػية الدرار  ٕ٘ٓٓ التخبضة
مخضى اإلخفاؽ الكمػي في 

 محافطة صالح الجيغ
 

جاسع دمحم  -د
 جشجؿ

بخكل سمضساف  ٖٔ
 مرصفى احسج

 

تحزضخ كتذخضز معقجات  ٕ٘ٓٓ التخبضة ماجدتضخ
بعس الفمدات االنتقالضة مع 

مذتقات االكزك الحمقضة غضخ 
الستجاندة كدراسة تأثضخىا 

 الحضػي 
 

نيمة  - -د
 عبج الحسضج

عمي صالح  -د
 حدضغ
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 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
ىاشع  كاضع خمف ٕٖ

 الشافعي
 

ستخالص كفرل إ ٕ٘ٓٓ التخبضة ماجدتضخ

سصة ابػ  (II)كالبالديػـ(II)الشحاس

              يثخ التاجي بػلضسخ األ

-كخاكف -ٛٔ-"متعجد ثشائي بشدك

ٙ 

سياـ    -د
 تػفضق امضغ

عباس نػر -د
 الذخيفي

 

أسساء أحسج دمحم  ٖٖ
 الخاشجي

ج تكػيغ كاستخالص السددك  ٕ٘ٓٓ التخبضة ماجدتضخ
ك  pdٔٗLٔ]أاليػني لسعقجي 

[BilٗLٔ  مع عقاري فػسفات
( كىضجرككمػريج CPالكمػدايغ )

( TFPHثالثي فمػبضخازيغ ) 
ةتقجيخىسا بتقشضة االمتراص 

الجديئي كتقجيخ العقاريغ بتقشضة 
 البخؽ الكضسضائي تقجيخًا مباشخاً 

 

سياـ    -د
 تػفضق امضغ

عمي ابخاىضع  -د
 خمضل

ٖٗ 
 
 
 
 

 قبذ ناجي رشضج
 

التخبضة  ماجدتضخ
 لمبشات

دراسة شضفضة لتقجيخ إيػاف  ٕ٘ٓٓ
( كإيػاف البالديػـ )  IIالشحاس ) 

II  باستخجاـ الكاشف )ٕ.BIS 
– ٘,٘( ٔ.ٖ.ٗ.OX-

adiazole- ٔ 
z-thiol) ETHane. 

 

عمي ابخاىضع  -د
 خمضل

عفخاء صابخ  ٖ٘
 شياب الدكبعي

التخبضة  ماجدتضخ
 لمبشات

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕ٘ٓٓ
( ٔٔقجات البالديـػ )مع

( الحاكية عمى ٔٔكالبالتضغ )
ىجضغ مغ لضكانجات ثشائضة 

الفػسفضغ كالسخكبات الحمقضة غضخ 
 الستجاندة الحاكية عمى الثضػف 

 
 
 

صبحي  -د
 عصة الجبػري 

مطيخ  -د
 يػنذ دمحم
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 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
مػى عبج الدتار س ٖٙ

 جبار الباجالني

 

تحزضخ كتذخضز مذتقات  ٕ٘ٓٓ التخبضة دكتػراه
االمايج كالسالئضسايج 

كااليتاكػنئضسايج لحمقة الجايازكؿ 
كبمسختيا بمسخة متجاندة 
 كمذتخكة مع االكخيل امايج

 

احسج  -د
 اشياب حسج

خالج مصشي  -د
 دمحم

عجناف عبج الشبي  ٖٚ
 حسادة

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕ٘ٓٓ التخبضة ماجدتضخ
 معقجات البالديػـ

(IIكالبالتضغ ) 
(II الحاكية عمى ىجضغ مغ )

لضكانجات ثشائضة الفػسفضغ 
كالسخكبات الحمقضة غضخ 
الستجاندة الحارية عمى 

 الثايػيػريا

لسعاف  -د
 جشاب الحضالي

لضمى عبجالخحسغ  ٖٛ
 جبخ خزضخ

دراسة شضفضة لبعس معقجات  ٕ٘ٓٓ التخبضة ماجدتضخ
اؿ الذحشة الججيجة كالسذتقة انتق

 -ٗ-مضثػكدي  -ٖمغ 
ىضجرككدي بشدلضجييايج مع بعس 

 السدتقبالت االلكتخكنضة

عبج الخحسغ  -د
خزخ عبج 

 الحدضغ

ىاشع عبج الدتار  ٜٖ
 جبار الباجالني

 

 ماجدتضخ
 

نسط ججيج لتقجيخ أيػنات عجة  ٕٙٓٓ التخبضة
باستعساؿ فػتػمضتخ محمي معتسجا 

ي كصمة باعث عمى استعساؿ ثشائ
كمتحددات فػتػ سمضكػنضة 

 متعجدة.

عراـ دمحم  -د
 عمي شاكخ

عمي ابخاىضع  -د
 خمضل

 شحى يػنذ يحضى ٓٗ
 

 التخبضة ماجدتضخ
 

ٕٓٓٙ 
 

 تقجيخ  العشاصخ الثقضمة
 الدئبق ك البدمػث ك الكادمضـػ

بتقشضة الحقغ الجخياني 
كباستخجاـ أقصاب األغذضة 

 الرمبة.
 
 
 

تػفضق أمضغ     ٓد
 سخمجد. 

 بيجت ديكخاف
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 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
ٗٔ 

 إيساف أيػب ياس
 

التخبضة  ماجدتضخ
 لمبشات

 

تحزضخ بعس البػلضسخات  ٕٙٓٓ
لسذتقات السالضئضسايج الحاكية 

عمى مجامضع اآلزك ك بػلضسخات 
 تشاسقضة مع مجسػعة

 غضخ متجاندة الثايػؿ لحمقات

أحسج شياب ٓد
 حسج
 

 ميا صالح حدضغ ٕٗ
 

 دكتػراه
 

التخبضة 
 لمبشات

 

تحزضخ كبمسخة مذتقات  ٕٙٓٓ
األيسايجات )السالضئضسايج ، 

                          االيتاكػنئضسايج(
ذاتضة كمذتخكة مع االكخيل امايج  

لبعس مخكبات الدمفا كمذتقات 
 الثايازكؿ

 

د.احسج شياب 
 حسج

عبج الباري ميجي  ٖٗ
 ماىػد

دراسة مقارنة لتقجيخ بعس في  ٕٛٓٓ التخبضة دكتػراه
السدتحزخات الرضجالنضة بصخائق 
الحقغ الجخياني السقتخف بالبخؽ 

الكضسضائي كالكخمػتػ غػ افضا 
الدائمة ذات االداء العالي 

 كالسصضافضة الزػئضة
 

عمي  ٓد 
 ابخاىضع خمضل

د. سياـ تػفضق 
 امضغ

ٗٗ 
 ضغ عمػافلقاء حد

 الدامخائي جباره 
 

 

 ماجدتضخ
 

التخبضة 
 لمبشات

 

ٕٓٓٙ 
 العػامل السؤثخة  دراسة

عمى امتداز بعس إصباغ االزك  
 باستخجاـ

 مػاد مازة مختمفة
 

احسج سعضج د.
عثساف الجباغ               

د.عساد عبج  
االلو صالح 

 الحضالي

مشاؿ عجناف  ٘ٗ
 ابخاىضع

 
 

 التخبضة ماجدتضخ
 
 
 

لعالقة بضغ فعالضة انديع         ا ٕٙٓٓ
 (SOD )  كالتػزيع الجىشي بالجـ

 لسخضى الدكخ
 
 

فخاح غالي ٓد
 الرالحي
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 خمف الجبػري 
 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٓٔٓ العمػـ ماجدتضخ
كالبالتضغ  (II)ديػـ معقجات البال

(II)  الحاكية عمى مديج مغ
لضكانج الثايػسكاريغ كلضكانجات 

 ثشائضة الفػسفضغ
 

صبحي  -د
عصضة محسػد 

 الجبػري 
 

تحدضغ سمضساف  ٚٗ
 سعضج خمف

استخالص بػلضسخات االكتضع مغ  ٕٓٔٓ التخبضة ماجدتضخ
قذػر ركتاف السحسمة دكائضا 

كدراسة بعس خػاصيا 
 البايػلػجضة

 

 مي شةد. ع
 د. فارس شاىخ

مخمف محدغ  ٛٗ
 صمضيع الدامخائي

 

 التخبضة ماجدتضخ
 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٙٓٓ
مذتقات األككداديازكؿ الحاكية 

عمى مجامضع كضضفضة متعجدة 
 كدراسة الفعالضة البايػلػجضة ليا

 

خالج مصشي ٓد
 دمحم الجشابي

 

سضخاف ستار  ٜٗ
صالح صػفي 

 الجلػي 
 

 التخبضة ماجدتضخ
 

دراسة كفاءة األنطسة السزادة  ٕٙٓٓ
لؤلكدجة في الجدع لستالزمة 

فخط األكدجة لجى مخضى ارتفاع 
 ضغط الجـ

 

د. فخاح غالي          
أ.د. عمي 
إسساعضل 

 الُدشافي

أسخاء إسساعضل  ٓ٘
 ياسضغ  الصائي

 
 

التخبضة  ماجدتضخ
 لمبشات

 

دراسة كضسضائضة حضػيػة  ٕٙٓٓ
  -´٘لستشاضػػػخات  أنديػػع 

كمضػتايجيػػػد السشقاة جدئضػػػػا نضػ 
مػػػػغ أمرػػػاؿ  دـ مػػخضى فقػخ 

 الػجـ

د. فخاح غالي      
د. صباح 

 حدضغ خػرشضج
 

نػػاؿ عبجهللا  ٔ٘

 مختزى السجني

 

 ماجدتضخ
 

التخبضة 
 لمبشات

دراسة كضسضائضة حضاتضة ألنديع  ٕٙٓٓ
الالكتضت             

 دييايجركجضشضد
مغ ادرار  كتشقضة متشاضخاتو جدئضاً 

 السرابضغ بأمخاض الجياز البػلي
 
 

د. فخاح غالي      
د. صباح 

 حدضغ خػرشضج
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 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

دراسة تأثضخ السخكبات الفضشػلضة  ٕٙٓٓ
 ب   السدتخمرة مغ بحكر العش

Vitis vinifera L.  كالذاي
  .sinensis L األخزخ 

Camellia   عمى فدمجة الغجة
 المبشضة في إناث الفئخاف البضس

   Musالدػيدخية 

د. عمي 

إسساعضل                         

د. صباح 

 حدضغ خػرشضج

دراسة تأثضخ بعس الشباتات  ٕٙٓٓ التخبضة دكتػراه الياـ ندىاف نعساف ٖ٘
عمى مدتػى سكخ الجـ  الصبضة

في األرانب الدمضسة كالسرابة 
بجاء الدكخ السدتحػجث 

 باأللػكداف

د. حدضغ 

فاضل بضخقجار                     

د. صباح 

 حدضغ

لضمى عبج  ٗ٘
الخحسغ جبخ 

 خزضخ
 

دراسة شضفضة لبعس معقجات  ٕ٘ٓٓ التخبضة ماجدتضخ
انتقاؿ الذحشة الججيجة كالسذتقة 

-ٗ-مضثػكدي-ٖمغ 
ضجرككدي بشدلجييايج               ى

مع بعس السدتقبالت 
 االلكتخكنضة

 

عبج الخحسغ ٓد
خزضخ عبج 

 الحدضغ الصائي
 

٘٘ 
 

 فاضل داكد خالج
 

تحزضخ كدراسة بايػكضسضائضة  ٕٚٓٓ التخبضة ماجدتضخ
لبعس قػاعج مانخ الججيجة 

-ٔ,ٖ,ٗالسحتػية عمى حمقة 
 اككدادايازكؿ

 

د. فخاس شاىخ 
 أيادد.  ماىخ

 سعجي حسضج

عبج السجضج  ٙ٘
 خػرشضج احسج

 

 دكتػراه
 

 التخبضة
 

 شخائق ججيجة لتقجيخ ٕ٘ٓٓ
 بعس السدتحزخات الرضجالنضة

 بتقشضات تحمضمضة مختمفة

د. سياـ تػفضق 
أمضغ                                  

د. عمي ابخاىضع 
 خمضل
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 شاكخ الجعفخي 
 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

 التقجيخ الصضفي لمباراسضتامػؿ ٕٚٓٓ
ك الدمفامضثػكدازكؿ ك 
االمػكدضدمضغ باألقتخاف 

التأكدجي  في السدتحزخات 
 الرضجالنضة

سخمج بيجت ٓد
 ديكخاف

 

أسضل شاكخ دمحم  ٛ٘
 حدغ الخبضعي

 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

تقجيخ عقاري أيدكنضازايج  ٕٚٓٓ
ككبخيتات الكمػرككػيغ باستخجاـ 
أقصاب انتقائضة غذائضة مرشعة 
كشخيقة تكػيغ السددكج األيػني 

 ٕ-[PdIٗ]مع 

د. سياـ تػفضق 
أمضغ                          

عمي إبخاىضع ٓد
 خمضل

عبج الخحسغ  ٜ٘
عباس شعسة 

 الدامخائي
 

 

 التخبضة ماجدتضخ
 

خ بعس السزادات الحضػية تحزض ٕ٘ٓٓ
الججيجة الحاكية عمى أحساض 
الفثالضسضظ كأمالحيا كإيسضجاتيا 

كدراسة الفعالضة البايمػجضة 
 لبعزيا

نبضل جساؿ  -د
 األصمي

ساىخة أحسج  ٓٙ
 محسػد دمحم

 العّداكي 
 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

بشاء اقصاب انتقائضة غذائضة  ٕٚٓٓ
لعقاري ثالثي بخكلجيغ 

ػشضكػتضغ امايج ىضجرككمػريج كال
كتقجيخىسا بالصخيقة الجيجية 
 كبصخيقة االمتراص الجديئي

 

.د. سياـ 
 تػفضق أمضغ             

عمي إبخاىضع ٓد
 خمضل

ٙٔ 
داني مشرػر ياقػ 

 كػركضذ

 

 التخبضة ماجدتضخ
 

ٕٓٓٛ 
عمى  العػامل السؤثَّخة  دراسة

امتداز بعس مّعػضات الفضشػؿ 
 مػاّد ماّزة كاالنضمضغ باستخجاـ
 مختِمفة

 
 
 
 
 

د. احسج سعضج 
عثساف   د. 

عساد عبج اإللو 
 صالح
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 احسج شاكخ ٕٙ

 مخمػص الجشابي

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٛٓٓ العمػـ ماجدتضخ
( الحاكية عمى IIمعقجات الدئبق )

ة ك ىجضغ مغ  لضكانجات أحادي
ثشائضة الفػسفضغ كالسخكبات 

الحمقضة غضخ الستجاندة الحاكية 
 عمى الثايػف 

 

د. صبحي 
عصضة محسػد 

 الجبػري 

شضخيغ بيجت  ٖٙ
 عايج يػسف

 تقجيخ عقاري  ٕٓٔٓ التخبضة ماجدتضخ
ىضجرككمػريج االمتخبتايمضغ ك 

ىضجرككمػريج االككديسضتازكلضغ 
باستخجاـ أقصاب غذائضة 

 انتقائضة كبالصخائق
 الصضفضة

 

د . سياـ 
 تػفضق أمضغ

 

ٙٗ 
 
 
 
 
 

دراسة كضسضائضة حضاتضة النديع  ٕٙٓٓ التخبضة ماجدتضخ تغخيج عمػـ العقبي
االلشضغ امضشػببتايجيد كمتشاضخاتة 

السشقاة جدئضا مغ إدرار السرابضغ 
 ب) سخشاف الجياز البػلي (

 

د. فخاح 
غالي  د. 

أنضذ مالظ 
 الخاكي 

عبج صالح جاسع  ٘ٙ
 لخفاجيدمحم ا

 

دراسة التحدضغ المػني لمالب  ٕٛٓٓ التخبضة ماجدتضخ
كالياب السشتجضغ في الذخكة 
 العخبضة لكضسضاكيات السشطفات

 

د.خالج مصشي 
 دمحم الجشابي

مرصفى كامل  ٙٙ
 شعسة

 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٓٔٓ التخبضة دكتػراة
-ٗالسذتقات الججيجة لسخكب 

أمضشػ أنتضبايخيغ كتقضضع الفعالضة 
 ايػلػجضة لمبعس مشياالب

 
 
 

رضا إبخاىضع ٓد
 حدضغ البضاتي
الجكتػر إياد 
سعجي حسضج 

 الجلضسي
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يدخى خمف دمحم  ٚٙ
 رمزاف

 

 التخبضة ماجدتضخ
 

تحزضخ كدراسة الفعالضة  ٕٛٓٓ
-البايػلػجضة لبعس مذتقات

ثايادايازكؿ السحتػية   ٔ,ٖ,ٗ
 عمى مجسػعة االمايج

خالج مصشي ٓد
 دمحم الجشابي

 

عمي إبخاىضع عمي  ٛٙ
 بكخ الجبػري 

 
 

 

تحزضخ كتذخضز معقجات  ٕٛٓٓ التخبضة ماجدتضخ
بعس العشاصخ االنتقالضة مع 
لضكانجات نتخكجضشضة كدراسة 

 فعالضتيا الحضػية

نيمة عبج ٓد
الحسضج عبج 

 الجبار

 ضاىخ عبج دمحم ٜٙ
 حدغ

 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

تحزضخ ك تذخضز بعس  ٕٚٓٓ
 السذتقات لحمقة

تخايازكؿ عغ   - ٖ، ٕ، ٔ
 ٔشخيق تفاعالت الغمق الحمقي 

 ثشائضة القصب - ٖ، 
 

د. خالج ٓد
مصشي دمحم 

 الجشابي
 

ٚٓ 
احسج إبخاىضع عمي 

 حسادة الجسضمي

 

 ٕٛٓٓ التخبضة ماجدتضخ
تحزضخ كتذخضز مخكبات 

تجاندة حمقضة غضخ م
)التخايازكالت( بصخيقة الحػلقة 

 لالزايجات العزػية

خالج مصشي ٓد
 دمحم
 

عبج هللا سمساف  ٔٚ
عمي خزخ 

 الجبػري 
 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

تحزضخ كتذخضز معقجات  ٕٛٓٓ
 بعس العشاصخ االنتقالضة
 مع لضكشجات قػاعج شضف

 

د. مطيخ يػنذ 
 دمحم
 

ٕٚ 
صفػؾ حسج صالح 

 الذسخي 
 

شخيقة مصػرة لتقجيخ عقاري  ٕٓٔٓ العمػـ ماجدتضخ
ىايػسضغ بخكمضج البضػتضل 

كالسضتػ كمػبخامضج ىضجرككمػريج 
ببشاء   أقصاب بػلضسخية انتقائضة 

 غذائضة كبالصخائق الصضفضة
 
 

د . سياـ 
 تػفضق أمضغ
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جاسع  ميا لصضف ٖٚ
 عمػاف الدامخائي

 

 ماجدتضخ
 

 ٕٛٓٓ العمػـ
 

تحزضخ كتذخضز معقجات 
قػاعج شضف ثشائضة الشػى 

 (II)الستجاندة لمحجيج 
 (II)كالشضكل (II)كالكػبمت

 (II)كالشحاس
 

ماىخ عبج ٓد
الخزاؽ دمحم 

 الصائي

عمػي جبػار عػػارؼ  ٗٚ
 الذػػػاني

 

 

 التخبضة ماجدتضخ
 

لسخكبات الشػعي كالكسي   لالتحم ٕٛٓٓ

ألكضالت البشديغ السدتقضسة في 

تخكضبة السشطفات                

 –بتقشضة كخكماتػغخافضا الغاز 

 الدػػائل

عمػي ٓد
 إبخاىضػػػع خمضػػل

 

ىازة ستار مجضج  ٘ٚ
 كخيع

دراسة مقارنة لمعػامل السؤثخة  ٕٛٓٓ التخبضة ماجدتضخ
عمى ثػابت اتداف االمتداز لبعس 

 مخكبات االزك
 

سعضج  احسجٓد
 عثساف الجباغ

عساد عبج  -د
 االلة صالح

ٚٙ 
فجعع متعب 
عبجكف حسج 

 الجبػري 
 

 التخبضة ماجدتضخ
 

شخيقة مصػرة لتقجيخ عقاري  ٕٛٓٓ
ىضجرككمػريج البايخيجككدضغ 
كالاليدضشػبخيل ببشاء أقصاب 
بػلضسخية انتقائضة غذائضة 

 كبالصخائق الصضفضة
 

سياـ تػفضق ٓد
 أمضغ
 

 فػزي حسضج جسعة ٚٚ
 مذػح العبضجي

 

تحزػضخكتذػخػضز بعس  ٕٛٓٓ التخبضػة دكتػراه
مذتقات السػالئضسايج الجػجيجة 

-ٔ,ٖ,ٗالحػاكية عمى حمقة 
اككدػادايازكؿ كدراسػة فعالضتيا 
البايػلػجضة ك بمسختيػا ذاتضًا اك 

 مع بعس معػضات الفايشضػل
 
 

خالج مصشي ٓد
 دمحم الجشابي

احسج  -د
شياب حسج 

 الجشابي
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غدكاف حدضغ  ٛٚ
 عبج الػىاب

تحزضخ بعس السذتقات  ٕٛٓٓ التخبضة دكتػراه
السالئضسايج الججيجة الحاكية عمى 

باي ركزكلضغ  -ٕحمقات 
اكف /  ٔ – ٕ –كبايخكمػديغ 

ثايػف كدراسة فعالضتياالبايمػجضة 
ختياذاتضا اك مع بعس ثع بمس

 معػضات الفايشضل
 

احسج شياب ٓد
 حسج

خالج مصشي ٓد
 دمحم

باسل دمحم أحسج  ٜٚ
 حضػد الجسضمي

 

 ماجدتضخ
 

 العمػـ
 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕ٘ٓٓ
              السذتقات البػلضسخية

الججيجة لمبػلي ﴿فايشايل      
 الكحػؿ﴾

 

أحسج عبج ٓد
الحدغ أحسج 

 الكاضسي
 

حِدغ خزخ ُمَشى مُ  ٓٛ
 صالح الجكري 

 التخبضة ماجدتضخ
 

ٕٓٔٔ 
 

التقجيخ الصضفي                                   
لمتخايفمػبضخازيغ ىضجرككمػريج 
كالبخكمضثازيغ ىضجرككمػريج 
بتفاعل االقتخاف التأكدجي 

كلآليدكنضازايج بتكػيغ       
 قػاعج شضف

 

ُمحِدغ حسدة ٓد
ا. د. سياـ 
 تػفضق أمضغ

ء حاتع   شضسا ٔٛ
 عبج هللا دمحم

 

 التخبضة ماجدتضخ
 

تحزضخ كدراسة بايػكضسضائضة  ٕٛٓٓ
 -ٔ,ٖ,ٗلبعس مذتقات 

 أككدادايازكؿ الججيجة

أياد سعجي ٓد
حسضج                 

د. فخاس شاىخ 
 ماىخ

حسج جاسع أخمف  ٕٛ

 رستع البضاتي

 
 

 العمػـ ماجدتضخ
 

تحزضخ كتذخضز راتشجات  ٕٙٓٓ
ائضًا مع بعس فضشػلضة محػرة كضسض

التصبضقات ألصباغ اآلزك 
 البػلضسخية الججيجة

 

حسج عبج أٓد
الحدغ 

الكاضسي            
أ. ـ. د. عمي 
 شو الدامخائي
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ٖٛ 
 
 
 
 

تاباف كخيع 
 كاكةاكال

. 
 

قمػيج األتخكبضغ السعدكلة تأثضخ  ٜٕٓٓ العمػـ ماجدتضخ
مغ السدتخمز السائي لبحكر 

 DATURA)نبات الجاتػرة 
INNOXIA MILL)  عمى بعس

 الستغضخات البايػكضسضائضة
 

د. إياد 
سعجي                                      

د.فخاس 
 شاىخ

أياد سمضساف  ٗٛ
 عفتحسج

 

تحزضخ كتذخضز كدراسة  ٜٕٓٓ التخبضة دكتػراه
البايمػجضة لبعس الفعالضة 
، ٖ، ٔ – ٗ، ٕ، ٔمذتقات )

 اككدادايازكؿ(ك -ٗ
(ٔ ،ٖ ،ٗ-) 

 ثايادايازكؿ

د. دمحم        سمضساف 

 عبج   العجضمي

 

شياب أحسج  ٘ٛ
 عثساف أحسج

 

تحزضخ كتذخضز بعػس  ٜٕٓٓ العمػـ ماجدتضخ
( الحاكية عمى IIمعقػجات الدئبق )

 أحاديػة أك مديج مػغ  لضكانػجات
ػسفضغ مػع مخكبات ثشائضػة الف

حمقضة غضخ متجاندة حاكية عمى 
 االسضتامايج

 

صبحي  -د
عصضة محسػد 

 الجبػري 
 

بذخى عبج  ٙٛ
 السختاح خضخ المة

تحزضخ كتذخضز بعس مخكبات  ٕٛٓٓ التخبضة ماجدتضخ
اككدادايازكؿ بصخيقة  ٔ,ٖ,ٗ

االكدجة  التحػيمضة كدراسة 
 فعالضتيا البايػلػجضة

 

خالج مصشي  -د
 شابيدمحم الج

شارؽ بشجر  ٚٛ
 محسػد الجكري 

 

دراسات شضفضة لقػاعج شف مع  ٜٕٓٓ التخبضة ماجدتضخ
بعس السدتقبالت االلكتخكنضة 

كدراسة حخكضة التحمل لمقػاعج في 
 أكساط مختمفة

 
 
 

عبجالخحسغ  -د
خزخ عبج 

 الحدغ
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ابتداـ تػفضق  ٛٛ

 امضغ
 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

تحزػضخ كتذػخػضػز بعس  ٜٕٓٓ
السذتقات الججيجة مغ التخايازكؿ 
كاالككدادايازكؿ كدراسػة فعالضتيا 

 البايػلػجضة
 

عبج السجضج  د.
 صالح

خالج مصشي د. 
 دمحم

ثائػخ فػاضل خػمضل  ٜٛ
 البضػاتي

 

 ماجدتضخ
 

 العمػـ
 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٛٓٓ
الخاتشجات الكالبضة الفضشػلضة 

كدراسة كفاءتيا لتكػيغ معقجات 
 مع بعس العشاصخ

 

.سياـ ٓد
تػفضق أمضغ                                                

أ.ـ.د.عمي شو 
 الدامخائي

جاسع دمحم ضاىخ  ٜٓ

 الدػيفي

 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

دراسة حخكضة كثخمػديشامضكضة  ٜٕٓٓ
األنديع الشاقل لشذاط متشاضخات 

(  ASTلسجسػعة األمضغ ) 
السشقاة مغ إدرار السخضى 

 السرابضغ بالجاء الدكخي 
 

د. عبج الخحسغ 
د.    خزضخ  

 ندار احسج ناجي

ىالة إدريذ  ٜٔ
 إبخاىضع دمحم

 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

تحزضػػخ بعػػػس أنطسػػة نقػػػػل  ٜٕٓٓ
الػػػجكاء البػلضسخيػػػة  السختبصة 

عة االيسضغ مغ خالؿ مجسػ 
كدراسة تحخيخىا السشتطع خارج 

 الجدع

.أياد سعجي ٓد
حسضج                           

أ.ـ.د.عمي شو 
 عمي
 

لسى عبج القادر  ٕٜ
 حاتع

 التخبضة ماجدتضخ
 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٜٕٓٓ
السعقجات الفمدية الججيجة 
السذتقة مغ الدمفا مضثا 

ككدازكؿ كتقضضع فعالضتيا        
 ػجضةالبايػل

مطيخ  -د
 يػنذ دمحم

سعج سالع جاسع  ٖٜ
 السفخجي

 
 
 
 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

تذضضج مخكبات حمقضة غضخ  ٜٕٓٓ
متجاندة ججيجة مذتقة مغ 

ثشائي ارايمضجيغ أسضتػف 
كارايمضجيغ أيػنػف السعػضة 

 كتقضضع فعالضتيا السزادة لمبكتخيا

د.أحسج عبج 
الحدغ أحسج                   

 د.عبج الػىاب
 جعفخ حسجي
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إسخاء شالب  ٜٗ

 حسضجي حشتػش
 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

بشاء أقصاب انتقائضة غذائضة  ٜٕٓٓ
 لعقاري 

اليػماتخكبضغ مثضل بخكمضج 
 كالبخككائضغ ىضجرككمػريج

كتقجيخىسا بالصخيقة الجيجية 
ًا بتكػيغ السددكج األيػني كشضفض

 ٔ-[BiIٗ]مع السعقج الالعزػي 
 

أ.د. سياـ 
تػفضق أمضغ             

أ.ـ.د. عمي 
 إبخاىضع خمضل

 

عمي حدضغ  ٜ٘
مرصفى شياب 

 العبضجي

تحزضخ كتذخضز بعس قػاعػج  ٜٕٓٓ التخبضة ماجدتضخ
شف كأيػناتيػا السعقجة 

Co(II)،Ni(II)،Pt(II)،Pd(II)،
Fe(III)،Ce(III)،Th(IV) 

 كدراسة فعالضتيا البايػلػجضة
 

د.مطيخ يػنػذ 
دمحم     د.عبج 
 الخحسغ خزضخ

معترع ىذاـ  ٜٙ
 سمساف

 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

 دراسة حخكضة ثخمػديشامضكضة ٜٕٓٓ
ألنديع السالتضد  ك متساثمو 

السشقى جدئضًا مغ إدرار السرابضغ 
 بػ) داء الدكخي( مغ الشػع الثاني

 

د. ندار احسج 
 ناجي

د.عبج الخحسغ 
 خزضخ

 
ٜٚ 

إيساف ذياب احسج 
 الدامخائيعباس 

 

 التخبضة ماجدتضخ
 

ٕٜٓٓ 
تقجيخ البخكمضثازيغ كالثضامضغ في 

 السدتحزخات الرضجالنضة 
باستخجاـ أقصاب غذائضة 
 انتقائضة كبالصخائق الصضفضة

 

سياـ تػفضق ٓد
أمضغ                   

أ.ـ.د. عمي 
 إبخاىضع خمضل

 
ي نرضخ صبح ٜٛ

 احسج الجبػري 
 

دراسة التػصضمضة الكيخبائضة  ٜٕٓٓ التخبضة ماجدتضخ
لبعس البػلي ازكمضثانات 

 االركماتضة الججيجة

عبج الخحسغ ٓد
خزضخ عبج 

الحدضغ                  
أ.ـ.د. عمي شو 

 عمي
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تقجيخ عقاري الدضفالكدضغ  ٜٕٓٓ التخبضة ماجدتضخ دمحم صالح تػفضق ٜٜ
أحادي جديئة الساء كالرػديػـ 

سضفػتاكدضع ببشاء أقصاب 
بػلضسخية انتقائضة ك بالصخؽ 

 الصضفضة

سياـ تػفضق ٓد
أمضغ                   

أ.ـ.د. عمي 
 إبخاىضع خمضل

 
ٔٓٓ 

مالذ خمف رشضج 
 عمي

زضخ كتذخضز عجد مغ تح ٜٕٓٓ التخبضة دكتػراه 
البػلضسخات الستجاندة كالسذتخكة 

لسذتقات السالئضسايج الثشائضة 
الحارة عمى مجامضع بارافضشضة 

كحمقات غضخ متجاندة كػحجات 
 رابصة

 

احسج شياب ٓد
 حسج الجشابي

خالج مصشي  -د
 دمحم

حامج دمحم صالح  ٔٓٔ
 الجبػري 

 

ة تحزضخ بعس السخكبات الججيج ٜٕٓٓ التخبضة ماجدتضخ
انجيكاف  -ٖكالسذتقة مغ مخكب 

 بشديغ

ر نبضل جساؿ ٓد

 عائج

شضساء ابخاىضع  ٕٓٔ
 جضاد شياب

تحزضخ كتذخضز بعس  ٜٕٓٓ التخبضة ماجدتضخ
السذتقات االمضجية كاليسضجية 

لمبضخيجيغ كالباي فشضل ثشائي أمضغ 
كالبايخ ازكلػف كتقضضضع فعالضتيا 

 البايػلػجضة
 

د.خالج مصشي 
 دمحم

ف د.غداف بخىا
 يعقػب

امضشة ابخاىضع عمي  ٖٓٔ
 يػسف

تحزضخ كتذخضز بعس  ٜٕٓٓ العمػـ ماجدتضخ
( كالبالتضغ  IIمعقجات البالديـػ )

 (II  الحاكية عمى مديج مغ )
لضكانجات ثشائضة الفػسفضغ مع 
مخكبات حقمضة غضخ متجاندة 

 حاكية عمى األسضتامايج

خالج مصشي ٓد
دمحم الجكتػر 
غداف بخىاف 

 يعقػب

ذخى فضرل ب ٗٓٔ
 نعساف

 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٜٕٓٓ التخبضة ماجدتضخ
 - ٔ,ٖ,ٗ)ك(ٔ,ٕ,ٗمذتقات

أككدادايازكؿ كتقضضع فعالضتيا 
 البايػلػجضة

خالج مصشي ٓد
 دمحم الجشابي



 اشاريح جامعة تكخيت  / الكضسضاء
 

 
111 

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت

عبج دمحم ضاىخ عبج دمحم ضاىخ عبج دمحم ضاىخ  ٘ٓٔ
   حدغ الجبػري حدغ الجبػري حدغ الجبػري 

 

تحزضخ كدراسة مقارنة لبعس تحزضخ كدراسة مقارنة لبعس تحزضخ كدراسة مقارنة لبعس  ٕٓٔٓ التخبضة ػراهدكت
السخكبات الحمقضة غضخ الستجاندة السخكبات الحمقضة غضخ الستجاندة السخكبات الحمقضة غضخ الستجاندة 

السحتػية عمى حمقات خساسضة السحتػية عمى حمقات خساسضة السحتػية عمى حمقات خساسضة 
كسباعضة بالصخيقة التقمضجية كسباعضة بالصخيقة التقمضجية كسباعضة بالصخيقة التقمضجية 

   (((MMMAAAOOOSSS)))كشخيقة السايكخككيف كشخيقة السايكخككيف كشخيقة السايكخككيف 
كتقضضع الفعالضة البايػلػجضة كتقضضع الفعالضة البايػلػجضة كتقضضع الفعالضة البايػلػجضة 

   لبعزيالبعزيالبعزيا
 

خالج مصشي خالج مصشي خالج مصشي ٓٓٓددد
دمحم الجشابي          دمحم الجشابي          دمحم الجشابي          

أ. ـ. د. أياد أ. ـ. د. أياد أ. ـ. د. أياد 
سعجي حسضج سعجي حسضج سعجي حسضج 

 الجلضسيالجلضسيالجلضسي
 

 سسضخة عمي دمحم ٙٓٔ
 
 
 
 
 

 ماجدتضخ
 

 التخبضة
 

 –تحزضخ بعس مخكبات اآلزك  ٕٓٔٓ
قػاعج شف كدراسة فعالضتيا  في 

عسمضة التحػيل الكضسضائي 
 الزػئي لمصاقة الذسدضة

 

                            ٓد
خالج مصشي 

دمحم                      
الجكتػر نذػاف 
 عسخ رشضج تبو

 شيمة جساؿ ٚٓٔ
 شكػر

التقجيخ الصضفي لاليثامبضػتػؿ  ٜٕٓٓ التخبضة ماجدتضخ
كاألمضشػفّمضغ بتفاعل مالبخاد 

كلآليدكنضازايج باألكدجة 
 ببخمشغشات البػتاسضػـ

 

د.محدغ حسدة 
 بكخ

ٔٓٛ 
سالـ احسج 
 رجا الجبػري 

التقجيخ الصضفي لمكمػربخكمازيغ  ٜٕٓٓ التخبضة ماجدتضخ 
في مدتحزخات صضجالنضة 

 تفاعالت األكدجة "،باستخجاـ 

د.محدغ 
حسدة د.عمي 

 ابخاىضع
 

عثساف رشضج حسضج  ٜٓٔ
 الدامخائي

 تحزضخ بعس معقجات البالديـػ  ٕٓٔٓ التخبضة ماجدتضخ
(II) مع بعس األستضسايجات

كدراسة تأثضخىا عمى فعالضة بعس 
 األنديسات

د. فخاس شاىخ 
 ماىخ

د. صبحي 
 عصضة الجبػري 
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دراسة شضفضة ك ثخمػدايشسضكضة  ٕٓٔٓ التخبضة ماجدتضخ عسخ عبجالمة عبج ٓٔٔ
لبعس معقجات انتقاؿ الذحشة 

الججيجة السذتقة مغ 
االككدادايازكالت مع بعس 

 السدتقبالت االلكتخكنضة
 

 د. خالج مصشي
د.عبج الخحسغ 

 خزضخ
 

بشػضػػاف أركػػػاف  ٔٔٔ
 شػػخيػػف

 

 
 
 

 العمػـ ماجدتضخ
 

تحزضخ ك دراسة تحمضمضة لبعس  ٕٓٔٓ

البػلضسخات الكالبضة السحتػية 

عمى مجسػعة كضتػىضجرازكف أك 

 -ٔ,ٖ,ٗحمقة       

 اككدادايازكؿ

د. أياد سعجي 
 حسضج

د. عمي شو 
 الدامخائي

 

تذخضز بعس تحزضخ ك  ٕٓٔٓ العمػـ ماجدتضخ ابخاىضع فيج كحضج ٕٔٔ
الخاتشجات الكالبضة السحتػية عمى 
مخكبات حمقضة كغضخ حمقضة غضخ 
متجاندة كدراسة كفاءتيا تجاه 
بعس ايػنات العشاصخ االنتقالضة 

 كغضخاالنتقالضة
 

خالج مصشي ٓد
 عبجهللا

د. صبحي 
 عصضة الجبػري 

 

عسخ ياسضغ ضايع  ٖٔٔ
 الجشابي

 

ك دراسة الثبات الحخاري  ٕٓٔٓ العمػـ ماجدتضخ
التػصضمة الكيخبائضة لبعس 

البػلي أستخات االركماتضة                                                           
 في الحالتضغ الشقضة كالسذػبة

 

 عمي شةٓد

مخكة عجناف  ٗٔٔ
 مػلػد

تحزضخ كدراسة شضفضة لبعس  ٕٓٔٓ التخبضة ماجدتضخ
معقجات أنتقاؿ الذحشة السذتقة 

 ثايػيػريا بشدكايل-Nمغ 

د. أياد                       
 سعجي حسضج

د.عبج الخحسغ 
 خزضخ
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خالج دمحم خزخ  ٘ٔٔ
 الجخجخي 

 
 

 العمػـ ماجدتضخ
 

 عدؿ السخكبات البخكتضشضة الفعالة ٕٓٔٓ
 مغ بحكر نبات الجخجضخ 

Eruca sativa 
كدراسة تأثضخىا في الفئخاف 

السرابة بجاء الدكخ السدتحجث 
 كالسعخضة لمكخب التأكدجي

 

د. ندار احسج 
ناجي          

د. سياـ تػفضق 
 امضغ
 

إنترار جار هللا  ٙٔٔ
 فاضل ىضذاف

 

 التخبضة ماجدتضخ
 

تحزضخ بعس قػاعج شف  ٕٓٔٓ
الججيجة السحتػية عمى حمقة 

كؿ كدراسة أككداداياز  –ٔ,ٖ,ٗ
 بعس معقجات انتقاؿ الذحشة ليا

 

د. أياد سعجي 
 حسضج

د. عبجالخحسغ 
 خزضخ

ىجيل رضا عباس  ٚٔٔ
 الجأؼ

 

شخائق تحمضمضة جيجية كشضفضة  ٕٓٔٓ العمػـ ماجدتضخ
ججيجة لتقجيخ عقاري HPLCك

ىضجرككمػريج الكمػركبخمايديغ 
كىضجرككمػريج السضبضفخيغ كفي 

 مدتحزخاتيسا الرضجالنضة
 

ياـ تػفضق سٓد
                   أمضغ   

عديد خالج ٓد
 حسضج

زيشب ىاشع دمحم  ٛٔٔ
 حدغ

 

تحزضخ بعس قػاعج شف  ٕٓٔٓ التخبضة ماجدتضخ

السذتقة مغ األدكية االمضشضة 

كدراسة تأثضخىا عمى فعالضة أنديع 

LDH 

د. فخاح غالي 
 الرالحي

دتخمز السائضضضغ دراسة تاثخ الس ٕٓٔٓ العمػـ ماجدتضخ دمحم حسضج محل ٜٔٔ
لبحكر نباتي العشب العشب كالحمبة 

عمى بعس الستغضخات 
 الكضسػحضػية في الفئخاف

فضيا داء الدكخ كفخط  ثالسدتحج
 الحجيج

 
 
 

صباح ٓد 
 حدضغ خػرشضج
د.احسج   عبج 

 الحدغ احسج
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ىجى عبج ثامخ  ٕٓٔ
 البجري 

تحزضخ بعس السذتقات  ٕٓٔٓ العمػـ ماجدتضخ
العزػية كمذتقات الدئبق 
، aالعزػية لسخكبات الكاربػنضل 

B –  غضخ السذعبة السحزخة مغ
الفػرمالجييايج كدراسة الفعالضة 

 البايػ كضسضاكية لبعس مشيا
 

د.احسج عبج 
 الحدغ

د.صباح حدضغ 
 خػرشضج

 
ٕٔٔ 

 
 
 
 
 

عساد شارؽ 
ػف عباس حش

 الدامخائي
 
 
 
 

تقجيخ تخايفمػبضخازيغ  ٕٓٔٓ العمػـ ماجدتضخ
ىضجرككمػريج كسضجكإفجريغ 
ىضجرككمػريج مجياديًا ببشاء 

أقصاب انتقائضة غذائضة 
كتصػيخشخيقة ججيجة بتقشضة 
كخكماتػغخافضا الدائل عالي 

 األداء

. سياـ ٓد
تػفضق أمضغ                   

أ. ـ . د . 
 محدغ حسدة

فخيق صالح احسج  ٕٕٔ
 أمضغ البضاتي

 

 ٕٓٔٓ التخبضة ماجدتضخ
 

تحزضخ ك تذخضز بعس 
السخكبات الحاكية عمى حمقة 

تخايازكؿ كربصيا عمى  ٔ،ٕ،ٗ
بعس البػلضسخات  كدراسة تحمميا 

 خارج جدع الكائغ الحي
 

د. إياد سػػعجي 
 حػػسضج

 د.عمي شو عمي

دمحم محسػد احسج  ٖٕٔ
 تفاح السفخجي

 

 ٕٓٔٓ خبضةالت ماجدتضخ
 

تقجيخ مدتػى بعس مزادات 
األكدجة في مرل دـ البالغضغ 

 السرابضغ بالخبػ القربي
 

د.سالـ شياب 
احسج   د. 

فخاس شػقي 
 عبج الخزاؽ

دريج عبج سسضخ  ٕٗٔ
 بصي الشسخاكي 

 
 
 
 
 

تحزضخ بعس مخكبات االزك ،  ٕٓٔٓ التخبضة ماجدتضخ
أككدازبضغ   - ٖ،ٔقػاعج شف ك 

ثبػتضة  الججيجة مع تقضضع 
 األصباغ كالفعالضة البضػلػجضة

د. خالج مصشي 
 دمحم

د.غدكاف حدغ 
عبجالػىاب 
 الرسضجعي
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سػسغ حضجر  ٕ٘ٔ
 حاجي

 

 -ٔ,ٖتحزضخ بعس مخكبات  ٕٓٔٓ التخبضة ماجدتضخ
 -ٔ,ٖأككدازبضغ ك         

يازبضغ الججيجة كالسذتقة مغ دا
مخكبات االيسضغ كتقضضع فعالضتيا 

 البايػلػجضة

د. خالج مصشي 
 دمحم

د. غدكاف حدغ 
عبجالػىاب 
 الرسضجعي

تضدضخ عبج القادر  ٕٙٔ
 صالح

 ٕٔٔٓ التخبضة ماجدتضخ
 

تحزضخ بعس  قػاعج شف  
الججيجة السذتقة مغ بعس 

السخكبات االمضشضة الجكائضة كتقضضع 
 البايػلػجضةفعالضتيا 

 

د . نبضل جساؿ 
 األصمي

ٕٔٚ 
 
 
 

قضاس مدتػى الحجيج كبعس  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ مشى جسعة حسادة
الستغضخات الكضسضػ حضػية في دـ 
 الشداء ذكات االجياض التمقائي

د. ندار احسج 
 ناجي

 د. فخاح غالي

ٕٔٛ 
 
 
 

احسػد خمف جبخ 
 الجبػري 

 ٕٔٔٓ التخبضة دكتػراه
 

 ٖ، ٕ، ٔات تحزضخ بعس مخكب
تخايدكالت عغ شخيق تفاعل  –

(click كدراسة فعالضتيا)
 البايػلػجضة

د. دمحم سمساف 
عبج د.عبج 

السجضج صالح 
 حسج

ٕٜٔ 
 

جػدت حمسي عبج 
 الػاحج محسػد

 ٕٔٔٓ التخبضة دكتػراه
 

Design, Synthesis And 
Analytical Study Of 

Some New Chelating 
Polymers 

Containing ٔ,ٖ,ٗ – 
Oxadiazole Ring 

 

د. عمي شو 
الدامخائي   د. 

 اياد سعجي

كلضج خمضل ياسضغ  ٖٓٔ
 الجسضمي

تحزضخ كتحػيخ بػلضسخات كالبضة  ٕٓٔٓ العمػـ ماجدتضخ
مذتقة مغ الكضتػساف كدراسة 

 كفاءتيا التحمضمضة

د.عمي شو 
د.أياد سعجي 

 حسضج
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شضساء عضدى  ٖٔٔ
أحسج عسخ 

 الجبػري 

قضاس مدتػى بعس العشاصخ  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
الشدرة كبعس الستغضخات 

الكضسػحضػية في مرػؿ الشداء 
 العقضسات

 

د. ندار احسج د. 
فخاس شاىخ 

 ماىخ

عبج الجبار عباس  ٕٖٔ
عمي عبػ 
 السذيجاني

 ٕٓٔٓ التخبضة دكشػراه
 

ضخ كتذخضز مخكبات تحز
 -ٕ-ججيجة لسخكب كػيشػلضغ 

اكف كتقضضع الفعالضة البايػلػجضة 
 لبعس مشيا

د. خالج مصشي 
دمحم                           

 د. رضا ابخاىضع

نغع قاسع كاضع  ٖٖٔ
 الخفاجي

فضػكػز  ك  –ؿ  -دراسة ألفا  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
بعس الستغضخات الكضسػحضػية   

خضى أكراـ الجماغ في مرل دـ م
 الحسضجة كالخبضثة

د.صباح حدضغ 
 د.فخاس شػقي

معغ زيجاف خمف  ٖٗٔ
 رجب الجلضسي

تحزضخ كتفاعالت بعس  ٕٔٔٓ التخبضة ماجدتضخ
 الجالكػنات الحاكية عمى الفضػراف

د. خالج مصشي 
دمحم                          

د.احسج 
 عبجالحدغ

عسخ دمحم إسساعضل  ٖ٘ٔ
 حدغ الدبضجي

تحزضخ بعس قػاعج شف  ٕٔٔٓ العمػـ جدتضخما
كبػلضسخاتيا شبكضة  السيجشة

التجاخل كدراسة تصبضقاتيا في 
مجاؿ مقاكمة الحخيق كقابمضتيا 

 الكالبضة تجاه بعس األيػنات
 

 د.
 عمي شو   د.
 عساد شو بكخ

فيج فخحاف رككاف  ٖٙٔ
 الذسخي 

تحزضخ ك تذخضز بعس  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
قػاعج شف  -بػلضسخات االزك 

أشباه السػصمة ك دراسة تذػيبيا 
 كتػصضميا

 

 د.
 عساد شو بكخ

 

شضخيغ فاركؽ  ٖٚٔ
 شاكخ

دراسة بعس الستغضخات  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
البايػكضسضائضة لسخضى القمب 

 كالدكخي كعالقتيا بأمخاض المثة

د.صباح حدضغ 
             خػرشضج                                                    

د.فخاس شاىخ 
 ماىخ
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عائذة شياب  ٖٛٔ
 أحسج

إنتاج كقػد ديدؿ حضػي مغ  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
مخمفات زيت شي الججاج كالديت 

 السدتخمز مغ شحع الججاج

د.عساد شو بكخ        
ائغ د. ىشاء ك
 صالح

صباح  غداؿ دمحم  ٜٖٔ
 رمح  العبضجي

دراسة مقارنة كفاءة إمتداز بعس  ٕٔٔٓ التخبضة ماجدتضخ
 آيػنات العشاصخ

الثقضمة مغ محالضميا السائضة 
باستخجاـ الكاربػف السشذط 
 التجاري كالبشتػنايت السحمي

د.احسج سعضج 
عثساف الجباغ     

د.عبج  الخحسغ  
 خزضخ

مشج وکىضسغ دمحم كا ٓٗٔ
 دمحم التضَمكػي 

دراسة نطخية لحداب اإلزاحة  ٕٔٔٓ التخبضة ماجدتضخ
لسخكب  ٖٔ-الكضسضائضة  لمكاربػف 

الدايكمػىكدانػؿ كمعػضات 
 السثضل

د.عساد عبج 
اإللو صالح                                    

د.عبج الخحسغ 
 خزضخ

 ثائخ عبج هللا عمي ٔٗٔ
 

س مخكبات تحزضخ بع ٕٔٔٓ التخبضة دكتػراة
اكف -٘-االيدككدازكؿ

اكف السعػضة -٘-كالبايخازكؿ
كتقضضع فعالضتيا البايػلػجضة 

 كاألنديسضة

د.عبج السجضج 
 صالح حسج

رابحة حسضج صالح  ٕٗٔ
 عبج هللا الشعضسي

 

التقجيخ الصضفي لمكمػربخكمازيغ  ٕٔٔٓ التخبضة ماجدتضخ
كاالمػكدضدمضغ في مدتحزخات 

 صضجالنضة باستخجاـ تفاعالت
 األكدجة

 

.محدغ ٓد
حسدة بكخ                               

أ.ـ.د.عمي 
 إبخاىضع خمضل

صفاء عبجالحسضج  ٖٗٔ
 دعجكش

 

تحزضخ بعس الجالكػنات  ٕٔٔٓ التخبضة ماجدتضخ
الحاكية عمى مجسػعة ثشائضة 
اآلزك كقػاعج شف الثشائضة 

 باستخجاـ بارا أمضشػ اسضتػفضشػف 
 

ىشاء كائغ د. 
 صالح

ج احس د.
عبجالحدغ 

 احسج
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عجناف شو حبضب  ٗٗٔ
 عبجهللا

 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
مع مديج    (II)معقجات البالديػـ

مغ لضكانجات الدكاريغ أك 
الثايػسكاريغ مع لضكانجات 

أمضغ أك  البشدكثايازكؿ
 البشدكثايازكؿ اسضتامايج

 

صبحي ٓد
عصضة محسػد 

 الجبػري 
 

قري خمف  ٘ٗٔ
 الجبػري  عبجهللا

 

تحزضخ كتذخضز عجد مغ  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
مع مديج   (II)معقجات البالديػـ

مغ لضكانجي الدكاريغ أك 
الثايػسكاريغ كلضكانجات حمقضة 

غضخ متجاندة حاكية عمى 
 ضتامايجمجسػعة األمضغ أك األس

 

صبحي ٓد
عصضة محسػد 

 الجبػري 
 

عساد غرػب  ٙٗٔ
 حدضغ الدخاج

 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
مع مديج (II) معقجات البالديػـ 

مغ لضكانجات الثايادايازكؿ 
أسضتسايج كالفػسفضشات الثالثضة 

مع  (II)كمعقجات الدئبق 
لضكانجات االمضشػبشدكثايازكؿ 

 ضةكالفػسفضشات الثالث
 

صبحي ٓد
عصضة محسػد 

 الجبػري 

سعػد أزىخ جسضل  ٚٗٔ
 جاسع

 

تذضضج بعس الجالكػنات ك  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
مخكبات الشايتخك االركماتضة في 

الػسط الحامزي باستخجاـ راتشج 
 الجيػاكذ السحػر كعامل مداعج

 

أحسج عبج ٓد
الحدغ أحسج 
الجكتػر خالج 

 مصشي دمحم

التخبضة  خماجدتض ريع سيضل نجع ٛٗٔ
 لمبشات

تحزضخ تقضضع الفعالضة  ٕٔٔٓ
البايػلػجضة لبعس مخكبات 

االككدادايازكؿ  -ٔ،ٖ،ٗ
التخايازكؿ -ٔ،ٕ،ٖ

 كاالككدازبضغٖ,ٔ
 

خالج مصشي  ٓد
 دمحم
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نرخ سعجكف عبج  ٜٗٔ
 محسػد

استخجاـ البػلضسخات الصبضعضة   ٕٔٔٓ مػـالع ماجدتضخ
في تحسضل بعس السخكبات 

الجكائضة كإنتاج أنطسة اإلشالؽ 
 البصيء

 

  طه  علي. د

د         علي
 .عساد شو بكخ

دراسة بعس الستغضخات  ٕٔٔٓ التخبضة دكتػراه نادية احسج صالح ٓ٘ٔ
الكضسػحضػية مغ دـ الحبل الدخي 

مقارنة مع األـ كتشقضة إنديع 
 الالكتضت دييضجركجشضد

 ٓد
ندار احسج ناجي                                

الجكتػر عمي 
 إبخاىضع خمضل

عسخ إدريذ  ٔ٘ٔ
صالح عبج القادر 

 السعساري 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
معقجات لضكانجات قػاعج شف 

الججيجة لمدمفاثايازكلسع 
أيػنات

Pt(II),Pd(II),Cu(II),Ni(II),
Co(IIكتقضضع فعالضتيا البكتضخية) 

 

مطيخ يػنذ ٓد
 الجكتػر دمحم

مطيخ يػنذ 
 دمحم

مشاؿ عجناف  ٕ٘ٔ
 إبخاىضع

دراسة بعس  الستغضخات  ٕٔٔٓ العمػـ دكتػراه
الكضسػحضػية عمى مخضى ضغط 

 الجـ
 

.د ندار احسج 
 ناجي

مصضع سعضج دمحم  ٖ٘ٔ
 الجشابي

ضب السقصع الجراسة الصضفضة لتخاك ٕٔٔٓ التخبضة ماجدتضخ
السدتخجـ في إنتاج  البخافضشي

ألكضالت البشديغ الخصضة )الالب( 
 العخاقضة

خالج مصشي د. 
دمحم                             

د.غدكاف حدغ 
 عبجالػىاب

دمحم مؤيج أحسج  ٗ٘ٔ
عبج الكخيع 

 السػالي
 

تحزضخ كدراسة تحمضمضة لبعس  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
البضة البػلضسخات الفضشػلضة الك

 كالسذتقة مغ قػاعج شف
 

صبحي عصضة د.
عمي شو د.

 الدامخائي
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فؤاد نياد عبج  ٘٘ٔ
 البجري 

 

تحزضخ كدراسة الكفاءة الكالبضة  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
لمبػلضسخات الفضشػلضة الحاكية عمى 

 مضع االزك كالجاي ازكمجا
 

عساد شو د. 
        بكخ

 عمي شود.

نياد اسساعضل شو  ٙ٘ٔ
 عبجالقادرالخفاؼ

تحزضخ بعس السخكبات الحمقضة  ٕٔٔٓ العمػـ دكتػراه
غضخ الستجاندة السحتػية عمى 

حمقات خساسضة كسباعضة 
باستخجاـ شخيقة السايكخككيف 

 كتقضضع فعالضتيا البضػلػجضة
 

خالج مصشي د. 
  د.أياد دمحم

 سعجي حسضج

عبجالػاحج  ٚ٘ٔ
عبجالدتار شمػح 

 الجبػري 

التحزضخ الكفػء لبعس  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
اليضجرازكنات كاالزكىضجرازكنات 
كراتشجي التايخكسضغ كالتايخك 

تخايازكؿ كدراسة  – ٔ,ٕ,ٗ
تصبضقاتيا في مجاؿ الرباغة أك 

تقضضع الفعالضة البايػلػجضة أك 
تجاه بعس  القابمضة الكالبضة

 العشاصخ

شاء كائغ د. ى
د.  صالح

دكاف حدغ غ
 عبجالػىاب

دمحم غازي عبجا  ٛ٘ٔ
 لكخيع الجلضسي

تذضضج مخكبات حمقضة غضخ  ٕٕٔٓ العمػـ دكتػراه
متجاندة  مذتقة مغ مخكبات 

الفشضل بخكبضغ امايج كالجالكػنات 
الحاكية عمى حمقة البشدك فضػراف 

 اكتقضضع فعالضتيا السزادة لمبكتضخي

احسج ٓد
عبجالحدغ 

احسج ألكاضسي                                  
 الجكتػر

احسج خزخ 
 احسج الخضاط

معاذ جبار شخفو  ٜ٘ٔ
 العباسي

 

تحزضخ كتذخضز مذتقات  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ
 ججيجة

لمبايخازكؿ كااليدككدازكؿ مغ 
 االستضل اسضتػف 

 
 
 
 

احسج د.
عبجالحدغ 

احسج د.خزضخ 
 عباس خزضخ
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عمي عديد محسػد  ٓٙٔ
 امضغ

تحزضػػخ بػػعػػس اليػضػػجرازكنػػات  ٕٕٔٓ العمػـ ماجدتضخ
كاالزكىػضجرازكنات كراتشجضغ 

مذتخكضغ لمتايخكسضغ كالتايػػخك 
-تخايازكؿ مع بارا -ٔ,ٕ,ٗ

ػفضػشػػف ىضجرككدي اسػػضتػ
 كدراسػػة تػصبضػقػاتػيا

 

ابتياؿ د. 
         قحصاف عبجهللا

غدكاف حدغ د.
عبج الػىاب 

 الرسضجعي

تقجيخ بعس اصباغ االزك  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ سضساء حسضج احسج ٔٙٔ
باستخجاـ تقشضة الحقغ الجخياني 

 البخيق الكضسضائي –

د. سياـ تػفضق 
 أمضغ

رنا رعج زندؿ  ٕٙٔ
 الصائي

دراسة مدتػيات الفضػكػز كبعس  ٕٔٔٓ العمػـ دتضخماج
الستغضخات الكضسػحضػية في مرل 

دـ السخضى السرابضغ بالرخع 
 السدمغ

 

فخاس شػقي ٓد
عبج الخزاؽ               

 الجكتػر
صباح حدضغ 

 خػرشضج
أحسج خالج حدضغ  ٖٙٔ

 ميجي العباسي
  ٕٔٔٓ العمػـ ماجدتضخ

 تشقضة السضاه باستخجاـ البػلضسخات
 الكالبضة الصبضعضة

 
 

سياـ تػفضق ٓد
 أمضغ الجكتػر 
عمي شو 
 الدامخائي

سخى زاحع حدضغ  ٗٙٔ
 الدامخائي

تأثضخ ىخمػف المبتضغ  كعالقتو  ٕٕٔٓ التخبضة دكتػراه
باليخمػنات الدتضخكيجية كالجىػف 
في االشخاص السرابضغ بسخض 

 الدكخي 
 

عبج السشعع د. 
حسج مجضج 

 الدامخائي

دىػخ مػحػسػج مػ ٘ٙٔ
 عػفػتػاف

تحزضخ بعس قػاعج شف  ٕٕٔٓ العمػـ ماجدتضخ
كدراسة خرائريا البمػرية 

 الدائمة

احسج عبج د.
الحدغ 

الكاضسي                                      
ىشاء كائغ د.

 صالح
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حاـز حسضج إيشاس  ٙٙٔ
 الجشابي

دراسة بعس الستغضخات  ٕٕٔٓ العمػـ ماجدتضخ
 الكضسػحضػية

لسخضى التياب الكبج الفضخكسي 
 كالعجد الكمػي السدمغ

صباح حدضغ د.
خػرشضج                         

فخاس شاىخ د.
 ماىخ

خالج عبج العديد  ٚٙٔ
 عصضة البجراني

 تحزضخ عجد مغ السخكبات ٕٕٔٓ التخبضة دكتػراه
الحمقضة غضخ الستجاندة السذتقة 

-ٙ-أمضشػ-ٕمغ  
بخكمػبشدكثايازكؿ كتقضضع تأثضخىا 

 البضػلػجي

خالج مصشي د.
 دمحم الجشابي

أحسج خزخ د.
 أحسج الخضاط

انترار فاضل  ٛٙٔ
 مرصفى

دراسة بعس الستغضخات  ٕٕٔٓ العمػـ ماجدتضخ
الكضسػحضػية كالسشاعضة في 

الشداء السجيزات خالؿ الثمث 
 مغ الحسلاألكؿ 

د. صباح 
حدضغ خػرشضج           

د. ندار احسج 
 ناجي

اسخاء اسساعضل  ٜٙٔ
 ياسضغ الصائي

تشقضة أنديع الفػسفاتضد القاعجي  ٕٕٔٓ التخبضة دكتػراه
كدراسة تأثضخ بعس اليخمػنات 

الدتخكيجية في لعاب مخضى داء 
 الدكخ"

د. فػػػخاح غالي 
                 الرالحػػػػػي                         

د. نػػػػػػػدار احسػػج 
 ناجػػػػػػػػي  

مثشى سعضج عمي  ٓٚٔ
 كخيع

الستحدذ الكيخككضسضائي  ٕٕٔٓ التخبضة ماجدتضخ
 السعتسج عمى االقصاب السصػرة

د.عبج الخحسغ 
 خزضخ

      عبجالحدضغ

د . سياـ 
 تػفضق أمضغ

نذػاف حدضغ  ٕٚٔ
 عمي سمضساف

عس األحساض االمضشضة تقجيخ ب ٕٕٔٓ عمػـال ماجدتضخ
 -بصخيقة الحقغ الجخياني 

 البخيق الكضسضائي

د. نػػػػػػػدار احسػػج 
                  ناجػػػػػػػػي

د . سياـ 
  تػفضق أمضغ

مػشى مػحسػج  ٖٚٔ
 إبخاىضع  

تأثضخ بعس الستغضخات  ٕٕٔٓ عمػـال ماجدتضخ
الكضسػحضػية في أمخاض فخط 

ضغط الجـ كالعجد الكمػي السدمغ 
 كداء الدكخي   

صباح حدضغ د.
     خػرشضج 

د. نػػػػػػػدار احسػػج 
                                           ناجػػػػػػػػي
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مػػػػػػػػجيغ عػػجناف  ٗٚٔ
 ياسػػػضغ حساني

 تػػػػػػػقػػػػػػػجيخ ٕٕٔٓ عمػـال ماجدتضخ
مبضجات األعذاب األتخازيػػػغ 

ثشائي  – ٕ,ٗكفشضل يػريا ك 
 كمػرك فضشػكدي حامس الخمضظ

 -بتقشضة الحقغ الجخياني  
 البخيق الكضسضائي

د . سياـ 
    تػفضق أمضغ

عمي شػػػو د . 
 يعم

دمحم مخضف عبج  ٘ٚٔ
 عرسي الجشابي

تقجيخ بعس الفمدات الزئضمة في  ٕٕٔٓ عمػـال ماجدتضخ
زيػت التديضت بصخيقة الحقغ 

الجخياني السقتخف بالبخيق 
 الكضسضائي

د . سياـ 
    تػفضق أمضغ

عمي ابخىضع د.
 خمضل

أماني أياد حدضغ  ٙٚٔ
 عمي

ة دراسة شضفضة كثخمػديشامضكض ٕٕٔٓ تخبضةال ماجدتضخ
لعجد مغ معقجات انتقاؿ الذحشة 

مضثػكدي -ٖالسذتقة مغ تفاعل 
ىضجرككدي بشدلجييايج  -ٗ-

كعجد مغ األمضشات األركماتضة مع 
 عجد مغ السدتقبالت االلكتخكنضة

د. عبج الخحسغ 
 خزضخ الصائي

غداف حسج حدغ  ٚٚٔ
 الجبػري 

تحزضخ كتذخضز عجد مغ  ٕٕٔٓ عمػـال ماجدتضخ
( IIمعقجات البالديػـ ) 

(  الحاكية عمى II) كالبالتضغ
مديج مغ امضشات اك 

اكسضتسايجات الحمقات غضخ 
الستجاندة مع الدكاريغ اك 

الثايػسكاريغ  اك ثشائي فػسفضغ 
 الفضخكسضغ 

د. صبحي 
عصضة محسػد 

 الجبػري 

عفخاء صابخ  ٛٚٔ
 شياب الدكبعي

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٕٔٓ تخبضةال دكتػراه
مذتقات الدكاريغ العزػية 

كمعقجات الدكاريغ كمذتقاتو 
 مع بعس الفمدات الفػسفضشضة

أحسج ٓد
عبجالحدغ 

 أحسج الكاضسي

د. صبحي 
عصضة محسػد 

 الجبػري 
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تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٕٔٓ عمػـال ماجدتضخ لؤي عمي ضاحي ٜٚٔ
مقضة غضخ الستجاندة السخكبات الح

الحاكية عمى حمقة الفضػراف 
بالصخيقة العادية كشخيقة 

 السايكخككيف

د. احسج 
             عبجالحدغ

د. ىشاء كائغ 
 صالح احسج  

خظأ! ارتباط غير  ٓٛٔ
 صحيح.

تحزضخ بعس الجالكػنات  ٕٕٔٓ تخبضةال ماجدتضخ
كبػلضسخاتيا كتقضضع الفعالضة 

 البايػلػجضة لبعس مشيا

د. نبضل جساؿ 
 عائج األصمي

بذخى كامل نجع  ٔٛٔ
 الفخاجي

دراسة شضفضة لعجد مغ معقجات  ٕٕٔٓ تخبضةال ماجدتضخ
ػاعج شف انتقاؿ الذحشة لق

كحخكضات االنحالؿ الزػئي 
 لمقػاعج

 غعبج الخحسد.
عبج خزضخ 
                  غالحدض

نذػاف عسخ د. 
 رشضج تبة باشي

صابخيغ شاكخ  ٕٛٔ
محسػد احسج 

 الجكري 
 

 التقجيخ الصضفي                                    ٕٕٔٓ تخبضةال ماجدتضخ
لآليدكنضازايج كالدمفامضثػكدازكؿ 

مفاسضتامضج صػديـػ     كالد
كالدمفادايازيغ بتكػيغ قػاعج 

 شضف

د. ُمحِدغ حسدة 
 بكخ

أشخؼ رعج سالع  ٖٛٔ
 الرفار

عدؿ كدراسة تأثضخ السخكبات  ٕٕٔٓ عمػـال ماجدتضخ
البخكتضشضة كغضخ البخكتضشضة مغ 
حمضب الجسل العخبي في الفئخاف 

الدمضسة كالسدتحجث فضيا مخض 
 الدكخي كالكخب التأكدجي

ندار احسج د.
              ناجي

د.فخاس شاىخ 
 ماىخ    

عسخ عجناف ىاشع  ٗٛٔ
 شخيف

التقجيخ الصضفي لمتخايفمػبضخازيغ  ٕٕٔٓ عمػـال ماجدتضخ
 كالكمػربخكمازيغ

في السدتحزخات الرضجالنضة 
 باستخجاـ تفاعالت االكدجة

عمي إبخاىضع ٓد
 خمضل 

.محدغ حسدة د
 بكخ                       

مرصفى راجي  ٘ٛٔ
 عايج حسج

تحزضخ ، تذخضز كتقضضع  ٕٕٔٓ تخبضةال دكتػرا
بايػلػجي لبعس األدكية 
الُسَراِحَبِة الُسذَتّقِة مغ 

َبْعسِ ُمَزاّداِت اإللتيابات غضخ 
 الدتضخكيجية

 

خالج مصشي ٓد
 دمحم الجشابي          
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ىبة حسدة رشضج  ٙٛٔ
 لصضف التكخيتي

تحزضخبعس مذتقات السخكبات  ٕٕٔٓ التخبضة  ماجدتضخ
الحمقضة غضخ الستجاندة 

الستزسشة حمقات رباعضة 
كخساسضة كسباعضة كحمقة 

البايخازكلضغ كتقضضستأثضخىا عمى 
انػاع مختمفة مغ البكتخيا 

 كالفصخيات

 خالج مصشيٓد

أمجج عباكي  ٚٛٔ
 صالح محجػب

تحزضخ احج السذتقات  ٕٕٔٓ التخبضة  ماجدتضخ
 -L-االستضمضشضة لحامس

االسكػربضظ كدراسة تأثضخه عمى 
بعس الستغضخات الكضسػحضػية في 

 مرل الجـ

                            ٓد
                     

فخاس شػقي 
 عبجالخزاؽ                            

شع عسخ عجناف ىا ٛٛٔ
 شخيف آؿ ابمضر

التقجيخ الصضفي لمتخايفمػبضخازيغ  ٕٕٔٓ التخبضة  ماجدتضخ
 كالكمػربخكمازيغ 

في السدتحزخات الرضجالنضة 
 باستخجاـ تفاعالت االكدجة

 
عمي إبخاىضع ٓد

خمضل                        
أ.ـ.د.محدغ 

 حسدة بكخ
تغخيج عبج الحسضج  ٜٛٔ

 ناصخ الدعجكف 
دراسة كضسػحضػيو مشاعضة  ٕٕٔٓ التخبضة  دكتػراه 

لستشاضخات أنديع األلشضغ 
أمضشػببتايجيد لحاالت األجياض  

 في تكخيت

فخاح غالي ٓد
 الرالحي

ميا لصضف جاسع  ٜٓٔ
 عمػاف

دراسة تأثضخ بعس معقجات  ٕٕٔٓ التخبضة  دكتػراه 
الفضشضتػيغ ك الثايػفضشضتػيغ 

السحزخة عمى فّعالضة بعس 
اؿ دـ اإلنديسات السشقاة مغ أمر

األصحاء كتأثضخىا عمى الحضػانات 
 السختبخية

عبج السشعع ٓد
حسج مجضج 

الدامخائي      
الجكتػر عبج 
السجضج صالح 

 حسج
تحزضخ عجد مغ مذتقات  ٕٕٔٓ التخبضة  ماجدتضخ دمحم يػندحسادي  ٜٔٔ

االادكية الججيجة لحامس 
االسكػربضظ كسكخ الخايبػر قضاس 

ة تاثضخ ىحه السخكبات عمى فعالض
 انديع الاليبضد كالكػلضغ استخيد 

 

نداراحسج ٓد
 ناجي 

 فخاس شاىخ ٓد
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تحزضخ   ٕٕٔٓ التخبضة  ماجدتضخ ركاء عػاد احسج ٕٜٔ
بعس السذتقات الجكائضة كتقضضع 
الفعالضة البضػلػجضة عمى بعس 

 البكتخياانػاع 

خالج مصشي ٓد
 دمحم الجشابي

ٜٖٔ 
 
 

ركاء أركاف 
قحصاف شمب 

 الشاصخي 

تحزضخ كتذخضز بعس مغ  ٕٕٔٓ التخبضة  ماجدتضخ
( كالبالتضغ IIمعقجات البالديـػ )

(II مع مديج مغ لضكانجات )
األمضشات أك األسضتامايجات أك 
الثايػيػريا ذات الحمقات غضخ 

الستجاندة مع الدكاريغ أك 
 الفػسفضشات ثشائي

صبحي ٓد
عصضة محسػد 

  الجبػري 

تحزضخ بعس السذتقات  ا ٕٕٔٓ التخبضة  ماجدتضخ ركاء عػاد احسج ٜٗٔ
الجكائضة كتقضضع الفعالضة 

البضػلػجضة عمى بعس انػاع 
 البكتخيا

خالج مصشي ٓد
 دمحم الجشابي

 دراسة بايػكضسضائضة كجديئضة ٕٕٔٓ العمػـ  ماجدتضخ حداـ داكد عبجهللا ٜ٘ٔ
لتأثضخمخض الدكخي مغ الشػع 

الثاني عمى مدتػى 
اليػمػسضدتضغ كعالقتو بالجضغ 

(SHMTٔCٕٔٗٓT) 

عقضل حدضغ ٓد
 عمي

ىبة حسدة رشضج  ٜٙٔ
 لصضف التكخيتي

تحزضخبعس مذتقات السخكبات  ٕٕٔٓ التخبضة  ماجدتضخ
الحمقضة غضخ الستجاندة 

الستزسشة حمقات رباعضة 
كخساسضة كسباعضة كحمقة 

كلضغ كتقضضستأثضخىا عمى البايخاز 
انػاع مختمفة مغ البكتخيا 

 كالفصخيات

 خالج مصشيٓد

أحسج جاسع    ٜٚٔ
 دمحم الحػري 

 

تحزضخ كتذخضز   ٕٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
بعس المضكشجات الحمقضة غضخ 

الستجاندة الججيجة كبػلضسخاتيا 
الكالبضة كدراسة انتقائضتيا في 

 استخالص بعس االيػنات
 

 
غدكاف  ٓد

حدغ 
 الرسضجعي
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احسج حشاف تػفضق  ٜٜٔ
 جاسع 

 

عسمضة كنطخية لتأثضخ دراسة   ٕٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
الشابخككدضغ السحسل عمى جديئو 

الكالكتػز عمى فعالضة عجد مغ 
اإلنديسات كالستغضخات 

 الكضسػحضػية
 

فائد محدغ  ٓد
 حامج                         

ديشػػػا سعجي أحسج  ٕٓٓ
 مخمف الفالحي

 
 

تحزضخ كتذخضز بعس مخكبات   ٕٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
قػاعج شف الحمقضة الججيجة 

كدراسة انتقائضة معقجاتيا 
 كبػلضسخاتيا الكالبضة

 

عمي شو  ٓد
 الدامخائي

نػػػر عبػج السجضج  ٕٔٓ
 ضضػاؼ الػجكري 

 

تحزضخ كتذخضز عجد مغ   ٕٕٔٓ عمػـ  جدتضخ ما

 (ـ )ػ معقجات البالدي
  (IIكالبالتضغ)

مع مديج مغ لضكانجات 
 الثايػيػريا اك الحمقات 

غضخ الستجاندة الحاكية عمى 
 األمضغ

 مع الدكاريغ اك الثايػسكاريغ 
 

 مطيخ ٓد
 يػنذ دمحم

 السيضجي  

 فاضل داكد خالج  ٕٕٓ
 

 تحزضخ كدراسة تحمضمضة  ٖٕٔٓ ضة تخب دكتػراه 
 لبعس البػلضسخات الكاّلبضة

 الحاكية عمى حمقة
ك  ثايادايازكؿ-ٗ، ٖ، ٔ

 بشدكثايازكؿ
 

د. إياد سعجي 
 حسضج الجلضسي

 فؤاد أحسج عسخ   ٖٕٓ
 

ألفا ػ ؿ ػ  مدتػيات دراسة  ٖٕٔٓ تخبضة  دكتػراه 
فضػكػز كبعس الجكاؿ 

الكضسػحضػية في مرػؿ دـ 
ػاتي عانضغ مغ المالشداء 

لمثمث الثاني  السفخداالجياض 
 مغ الحسل

صباح  ٓد
 حدضغ خػرشضج          
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 ريػػع نبضل خػػػالج  ٕ٘ٓ
 

تحزضخ كتذخضز بعس   ٕٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
 مذتقات السالئضسايج الججيجة

 بعس تيا كدراسةكبمسخ 
 يا الفضديائضةائرخر

 

عسػاد شػػو  ٓد
 بكػخ                                            

مضسػنو لقساف   ٕٙٓ
 جاسع الصائي

 

دراسة بعس الستغضخات   ٕٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ
البايػكضسضائضة لمدائل الذػكػػػي 

 في داء الدحايػػػا
 

صباح  ٓد
 حدضغ خػرشضج

امخ ىجى عبج ث  ٕٚٓ
 البجري 

 

تحزضخ بعس السذتقات   ٕٓٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
العزػية كمذتقات الدئبق 

العزػية لسخكبات الكاربػنضل 
α،β-  غضخ السذبعة السحزخة

مغ الفػرفػراؿ  كدراسة الفعالضة 
 البايػكضسضاكية لبعس مشيا

 

صباح  ٓد
 حدضغ خػرشضج

سخكت بيخاـ   ٕٛٓ
محسػد  عارؼ

 الكاكةئي
 

دراسو مدتػى انديع الخيشضضغ ك   ٖٕٔٓ  تخبضة ماجدتضخ 
كػز كبعس ػ الفا _ؿ_ فض

 الستغضخات
مسخضى السرابضغ ل الكضسػحضػية

 بالعجد الكمػي السدمغ
 

صباح  ٓد
 حدضغ خػرشضج

خسائل دمحم فضاض   ٜٕٓ
 الجشابي

 

تحزضخ لبعس السذتقات   ٖٕٔٓ تخبضة  ماجدتضخ
ستجاندة الخباعضة الالحمقضة غضخ 

تقة مغ  الدباعضة السذ –
البشدكثايازكؿ الحاكية عمى  

 كدراسة تأثضخىا عمى  اليضجرازكنات
 بعس انػاع البكتخيا

غدكاف  ٓد
حدغ عبج 

الػىاب 
 الرسضجعي

عسخ صالح حدغ   ٕٓٔ
 سالع 

 

 تػػػػػػػقػػػػػػػجيخ  ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
 بعس السبضجات الحذخية
 -بتقشضة الحقغ الجخياني  

 البخيق الكضسضائي
 

اـ سي ٓد
 تػفضق امضغ
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عجنػػاف مجضػػج  ٕٔٔ
  محسػػػج الدػػامخائي

 

البخيق  –الحقغ الجخياني   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
الكضسضائي لتقجيخ السخكبات 

 ية الحضػيةك الكضسضا
 

سياـ  ٓد
               تػفضق أمضغ            

 احسج مػسى خمف  ٕٕٔ
 

تحزضخ كتذخضز نساذج مختارة   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
االدكية السحسمة عمى بػلضسخات 

شبضعضة كدراسة األشالؽ السشتطع 
 لؤلدكية

 

اياد سعجي  ٓد
 حسضج

عارؼ إسساعضل   ٖٕٔ
 جبار الجلضسي

 

لعجد مغ تحزضخ كتذخضز   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
كغضخ  صخ االنتقالضةمعقجات العشا

 تقضضعقػاعج مانخ ك االنتقالضة مع 
 فعالضتيا البايػلػجضة

 

عسخ حسج  ٓد
 شياب ألعبضجي

اية إبخاىضع عمي   ٕٗٔ
 الذاـ 

تحزضخ كتذخضز بعس   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
السخكبات الحمقضة غضخ الستجاندة 

الدباعضة لسذتقات  –الخساسضة 
الثايػ كاربػىضجرازايج كتقضضع 

ضة الكالبضة لبعس الخاتشجات فعال
 الفضشػلضة لقػاعج شضف 

 

عمي شو  ٓد
 عمي الدامخائي 

 كؼ ة   الجرؽ  جار ىخمػف  عالقة ٕٙٔٓ عمػـ ماجدتضخ دمحم مبارؾ عسخ  ٕ٘ٔ
 االلكتخكؿ بعس مع Dٖ ق   ت اـ

 دـ ؼ ت ات
 ؼ السدمو الكمػي  العجد مخضى

 بعقػبة ٌنة مج
 

 محسػد د   حع د.
 د   مج

تقجيخ مثضل بارابضغ كبخكبضل  ٕٙٔٓ عمػـ ماجدتضخ ضغ احسج عمضة حد  ٕٙٔ
بارابضغ في السدتحزخات 

األقتخاف  ةالرضجالنضة  بصخيق
   . التأكدجي

 
 

عبجهللا سمضع د.
 خدعل
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ميجي صالح حسج   ٕٚٔ
 حدغ الجبػري 

 

دراسة تأثضخالمبتضغ ك بعس   ٖٕٔٓ تخبضة  اه دكتػر 
الستغضخات الكضسػحضػية لجىسخضى 

الستالزمة االيزضة في محافطة 
 صالح الجيغ 

 

ندار احسج  ٓد 
 ناجي                                                        

 دمحم أنػر عداكي   ٕٛٔ
 

حداب استقخارية السعقجات  ٕٙٔٓ تخبضة ماجدتضخ
كائي البخكميضكدضغ لج

كالفػركسضسضج مع آيػنات 
 الكػبمت كالشضكل كالشحاس

 

. عصا هللا د
 بخجذ دخضل

 رأياد عبج الدتا  ٜٕٔ
عمي محسػد 

 العباسي
 

تأثضخ الكخب التأكدجي دراسة   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
كبعس مكػنات نبات الديدفػف 

أنديع الكمػتاثايػف عمى 
مخضى  السشقى مغبضخككدضجيد 

 تا ثالسضسضا الكبخى البض
 

فائد محدغ  ٓد
 حامج العبادي

خالج خمضل إبخاىضع   ٕٕٓ
 عصضة الجسضمي

تحزضخ كتذخضز الػقػد  ٕٙٔٓ عمػـ ماجدتخ
الحضػي مغ زيت المػز السخ 

كمديج)زيت المػز السخ_زيت 
 الخخكع(

 

د. عساد شو 
                             التكخيتي بكخ

بدسة غامذ   ٕٕٔ
 ري خزضخ الجك 

قػاعج شف تحزضخ بعس   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
 كدراسة الخرائز  كبمسختيا

 البمػرية ليا 
 

ىشاء كائغ  ٓد
 صالح 

كػاف متعب عػاد   ٕٕٕ
 الجلضسي

تقجيخ بعس مزادات األكدجة  ٕٙٔٓ عمػـ ماجدتخ
في الشباتات باستعساؿ 

 كخكمػتػغخافضا
الدائل عالي االداء كمصضافضة  

 -ضة االشعة فػؽ البشفدج
 السخئضة

 
 

سياـ تػفضق ٓد
 أمضغ                                       
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أحسج سعجي   ٖٕٕ
  فضحاف محسػد

 

عجد مغ قػاعج شف تحزضخ   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
كالجالكػنات كمعقجاتيسا كدراسة 

تخجاميع كسزادات لمحخيق اس
لغخض تحدضغ البػلضسخات 

 الرشاعضة
 

عمي شو  ٓد
 عمي الدامخائي

 

شضساء إبخاىضع   ٕٕٗ
 يجضاد الخد رج

 

كتذخضز مخكبات تحزضخ  ٕ٘ٔٓ تخبضة ماجدتضخ
 حمقضة غضخ متجاندة مذتقة مغ

امضشػ انتضبايخيغ ،  -ٗ 
 امضشػ بضخيجيغ  -ٗ،ٖ،ٕ

) كمعػضاتو( كتقضضع الفعالضة 
 حضػية لبعزياال
 

د. خالج مصشي 
 دمحم الجشابي          

عسار سعج الجيغ   ٕٕ٘
 دمحم شفضق 

تحزضخ بعس السذتقات الججيجة   ٖٕٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
لسخكب االمضجازكؿ الحاكية عمى 

الحمقات غضخ الستجاندة الخباعضة 
كالخساسضة كالدباعضة كتقضضع 

 فعالضتيا البايػلػجضة 
 

خالج مصشي  ٓد
  الجشابي دمحم

بختضار عبجهللا   ٕٕٙ
 رشضج الجلػي 

 

تحزضخ عجد مغ السخكبات   ٖٕٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
الحمقضة غضخ الستجاندة السذتقة 

مغ االساتضغ باستخجاـ الصخيقة 
 السايكخكية 

 

خالج مصشي  ٓد
 دمحم الجشابي 

 

ياسخ خزضخ   ٕٕٚ
 عاشػر

 
  

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٚٔٓ تخبضة ماجدتضخ
كبات الحمقضة غضخ الستجاندة السخ 

كدراسة استخجاميا كسثبتات 
 ضػئضة ألفالـ البػلي ستايخيغ

 

د  أحسج عبج 
 الخزاؽ احسج                           

ج  ػسػػػ محػضخكػػش  ٕٕٛ
 دػػديػػف عػػخيػش
 

دراسة بعس الستغضخات البايػ  ٕٚٔٓ تخبضة ماجدتضخ
 كضسضائضة ك اإلجياد التأكدجي

 الكمضة حرى لسخض
 

  باحػػصٓد
  ضغػحد

 ضجػخػرش
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ىساـ عدت دمحم   ٜٕٕ
 عمي الدامخائي

 

دراسة كضسػحضػية إلنديع   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
اليضالركنضجيد في االشخاص 

 السرابضغ بسخض فخط ضغط الجـ
 

أحسج عبج 
 لحدغ أحسج                        ا

عجنػػاف مجضػػج   ٖٕٓ
  محسػػػج الدػػامخائي

 

البخيق  –الحقغ الجخياني   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
الكضسضائي لتقجيخ السخكبات 

 ية الحضػيةك الكضسضا
 

سياـ  ٓد
 تػفضق أمضغ                          

 رحسػػػغ عمػػي ٖٕٔ
 شػػػػػكػر نامػػو

 

مَدتَػى أكَدجة الُجُىػف  ةراسَ دِ  ٕٚٔٓ تخبضة خماجدتض
كَحاَلة اإلْجَياد التأكُدِجي َلَجى 

الَسخَضى الُسَرابضغ ِبَتَرُمْب 
الَذخايضغ  الَتاِجضة في َمجيَشة 

 َكخُكػؾ
 

باح ػػػػػصٓد
ضغ ػػػػػحد

 ضجػػػػػػػخػرش
 

مة تحزضخ مخكبات بمػرية سائ  ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ  افخاح حاتع ىداع   ٕٖٕ
ججيجة تحتػي عمى مجامضع 

الدمفا الجكائضة كدراسة فعالضتيا 
 البايػلػجضة

 

ابتياؿ  ٓد
 قحصاف عبجهللا 

عثساف رشضج حسضج  ٖٖٕ
 الدامخائي

 

تأثضخ بعس الػسائط األيزضة  ٕٚٔٓ عمػـ دكتػراة
الثانػية في نبات السخ ك كرؽ 

الغار عمى مدتػى بعس 
ىخمػنات خاليا بضتا بشكخياس 

 شخات الكضسػحضػيةكبعس السؤ 
 

د. رفاه رزكؽ 
 حسضج

احسج حسضج صالح  ٖٕٗ
 الفيجاكي 

تحزضخ كتذخضز كدراسة   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
الخرائز البمػرية الدائمة 

 لقػاعج شف ججيجة

ىشاء كائغ  ٓد
 صالح 

تحزضخ كتذخضز لضكانجات   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ  حسضج رحضع غالب   ٖٕ٘
ثشائضة ثشائي ثايػكاربسضت ججيجة 

كمعقجاتيا مع  Sٕالدغ نػع 
 بعس االيػنات  

 الفمدية ثشائضة التكافؤ 

نذػاف عسخ  ٓد
 رشضج 
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اياد فائق دركير   ٖٕٙ
 الباالني

عالقة اليخمػنات، الذج   ٕٗٔٓ تخبضة  دكتػراه 
ادات االكدجة في التأكدجي كمز

الدائل السشػي لمخجاؿ ضعضفي 
 الخرػبة

 

خالج مصشي  ٓد
 دمحم 

دمحم عبػػػاس   ٖٕٚ
 فاضػػل الدامخائي

 بػلضػػسخات عجد مغ تحزػضػخ  ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
 كدراسػة االركماتضة  قػػػاعػػػج شػػ 

 تػصضػمضتػيا الكيخبائضة
 

عمي شو  ٓد
 الدامخائي 

ٕٖٛ   
ج عبج الكخيع مجض

عبج الكخيع عبج 
 الخزاؽ الرالح 

 

تحزضخ كتذخضز بعس   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
بػلضسخات الجالكػنات الفضشػلضة 

 الججيجة كدراسة كفائتيا الكالبضة
 

 
عمي شو  ٓد

 عمي الدامخائي

حضجر دمحم صالح   ٜٖٕ
 الدامخائي

 

تحزضخ لضكانجات عزػية كدراسة   ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
غ بػلضسخات قابمضتيا في تكػي

 كالبضة
 

 
عبج السجضج ٓد

 صالح
 الدامخائي

 صالح جالؿ مشيل ٕٓٗ
 الدبضجي احسج

 لجى التأكدجي الكخب تقضضع  ٕٚٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
 بعس كتأثضخ السػكضسضا مخضى
 لشبات الصبضعضة الشػاتج
 السرابة ئخافالف في الكخكع

 بالسخض
 

 محدغ فائد .د
 العبادي حامج

ٕٗٔ   
 زيج عالكي خمف

 الدامخائي
 

 

دراسة كضسػحضػية ألنديع   ٕٗٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
Sepiapterin Reductase 

كىخمػف األديبػنكتضغ كبعس 
الستغضخات األخخى في مخضى 

 الجرقضة
 
 
 
 

فخاح غالي  ٓد
 الرالحي 
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طي بذار حف  ٕٕٗ
 عباس الخالجي 

تحزضخ بعس مذتقات   ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
الباراسضتامػؿ الفػسفاتضة الججيجة 
السقتخحة كجكاء مراحب كدراسة 

تأثضخىا عمى انديع الفػسفاتضد 
القاعجي السشقي جدئضا مغ مرل 

دـ األشخاص السرابضغ بجاء 
 الدكخي 

 

اياد سعجي  ٓد
 حسضج 

عبجالػػػػػاحػػػػػػػػج  ٖٕٗ
الدتػػػػػار شمػح عبج

 الجبػػػػػػػػػري 
 

تحزضخ كتذخضز بعس   ٕ٘ٔٓ تخبضة  دكتػراه 
 اليضجرازكف كحمقات بػلضسخات

الكػيشازكلضغ ككدازبضغ ك األ 
 غ يالسذتقة مغ اليضجراز 

 

غدكاف  ٓد
حدغ 

عبجالػىاب 
 الرسضجعي

 
احسج دمحم إبخاىضع  ٕٗٗ

 الخاكي 
ازاكؿ التقجيخ الدمفامضثػكد  ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 

كالدمفاسضتامضج الرػديػـ شضفضآ 
 بتفاعل االقتخاف التأكدجي 

 

عمي إبخاىضع  ٓد
 خمضل

امشة فاركؽ يحضى  ٕ٘ٗ
 العخَكػب

 

دكاء مراحب مغ تحزضخ   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
االنجكمضثاسضغ كحامس 

االسكػربضظ ك دراسة تأثضخه عمى 
إنديع اسباراتضت امضشػ تخاندفضخيد 

ـ السرابضغ السشقى جدئضًا مغ د
 بجاء الدكخ الشػع الثاني

 

فخاس شاىخ  ٓد
 ماىخ 

صابخيغ قحصاف  ٕٙٗ
 عبجهللا 

دراسة خرائز كحجات الدقػؼ   ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
الثانػية السرشػعة مغ الػرؽ 

 السعاد السعالج كضسضائضا
 

ىشاء كائغ  ٓد
 صالح

 ضضاء محسػد نجع  ٕٚٗ
 

ات ذتقم تحزضخ أحج  ٕٗٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
االيبػبخكفضغ كجكاء مراحب 

كدراسة تأثضخ بعس الستغّضخات 
 الكضسػحضػية في امراؿ دـ

 االرانب

 
فخاس  ٓد

شػقي 
 عبجالخزاؽ
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 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت

عمي مؤيج عبج  ٜٕٗ
 الػاحج اليضتي 

حضػية لؤلشخاص دراسة كضسضػ   ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
السرابضغ بالبمػرات البػلضة في 

محافطة االنبار باستخجاـ بعس 
 التقشضات التحمضمضة 

 

بالؿ جاسخ  ٓد
 دمحم الخاكي 

عمي عباس عمي  ٕٓ٘
 الجايشي 

دراسة تخاكضد اليػمػسدتضغ في   ٕٗٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
مرل دـ مخضى الدكخي الشػع 

 الثاني كعالقتو بػزف الجدع 
 

 صباح ٓد
 حدغ خػرشضج 

تحزضخ كتذخضز بعس   ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ  لجضغ عجناف عسخ  ٕٔ٘
معقجات قػاعج شضف لمفانضمضغ 
كااليدكفانضمضغ كتقضضع الفعالضة 

البايػلػجضةليا كالتقضضع السختبخي 
لمضكانجات كسانعات تأكل في 

 عسمضات تحسضس االبار الشفصضة 
 

زياد دمحم  ٓد
 مرصفى 

شيج شاكخ  ٕٕ٘
 ػد الجشابي محس

تححيخ كتذخضز عجد مغ   ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
معقجات الشضكل كالشحاس مع 

لضكانجات حمقضة غضخ متجاندة 
حاكية عمى مجسػعة االستسايج 

 اك الثايػف 
 

صبحي  ٓد
عصضة محسػد 

 الجبػري 

ىضفاء عبجالػىاب  ٖٕ٘
 جاسع 

دراسة بعس الستغضخات   ٖٕٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
تشقضة جدئضة  الكضسضػحضػية مع

نضػكمضػتايجيد لجى —٘ألنديع 
 مخضى داء الشقخس

 

فخاح غالي  ٓد
 الرالحي 

سضف عبجالمصضف  ٕٗ٘
 دمحم 

تحزضخ كتذخضز عجد مغ  ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
معقجات الدئبق الحاكي عمى 

لضكانجات حمقضة غضخ متجاندة اك 
 لضكانج الثايػسكاريغ كالفػسفضغ 

 
 

صبحي  ٓد
عصضة محسػد 

 ري الجبػ 
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 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت

كفاء نرضف  ٕ٘٘
 جاسع الفشخ 

 

دراسة بعس الستغضخات   ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
الكضسػحضػية ألنديع اليضالػركنجيد  

كبعس مدتػيات ىخمػنات 
الجرقضة في مرل دـ الشداء 

 الحػامل في مجيشة سامخاء
 

ندار احسج  ٓد
 ناجي 

 راسع فّخاج مدمع ٕٙ٘
 

كتذخضز تحزضخ   ٕٗٔٓ تخبضة  دكتػراه 
مخكبات حمقضة غضخ متجاندة 
رباعضة كخساسضة كسجاسضة 

كسباعضة مغ قػاعج شف كتقضضع 
 الفعالضة الحضػية لبعزيا

 

د. عبضج حدغ 
 عبج

 حدغ دمحم حدغ  ٕٚ٘
 

لسخضى مدتػى الدنظ في ا تقجيخ  ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
السرابضغ بأمخاض القمب ك 

بصخؽ تحمضمضة  األكعضة الجمػية
 مختمفة

 

حدضغ  ٓد
 حدغ خخنػب 

فجعع متعب  ٕٛ٘
عبجكف حسج 

 الجبػري 
 

تصظيع أقظاب انتقائية   ٕ٘ٔٓ عمػـ  دكتػراه 
حساسة جديدة لتقدير بعض 
 الفيتاميظات الذائبة في الطاء

بشكلها الظقي، الطستحضرات 
 ئل الحيويةالصيدالنية والسوا

 

ميا فاركؽ  ٓد
 التيامي 

حسج كخيع حدضغ أ ٜٕ٘
 العداكي 

 

عجد مغ  تحزضخ كتذخضز  ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
 معقجات ججيجة لعجد مغ العشاصخ

Co(II),Ni(II),Cu(II)  مع
 بعس قػاعج شضف

 
 
 
 

صالح  ٓد
 عبجهللا احسج 

 ع السذخؼػػػػاس ػػافػػػػػػػػػػػشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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مرصفى عبج   ٕٓٙ
 الغفػر عبج الكخيع

 

تحزضخ كتذخضز معقجات ثشائي   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
 ,Mn ثايػكاربامضت لمعشاصخ

Fe, Co, Ni, Cu, Zn and 
Pd   مذتقة مغ حامس

الباربضتضػريظ، حامس 
الثايػباربضتضػريظ كبعس مغ 

 كخبػف االمضشضة. تخاكضب الشانػ
 

مطيخ  ٓد
 ذ دمحميػن

ضخ كتذخضز ِز حْ تَ   ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ  أنػار عادؿ حسضج  ٕٔٙ
  جات الدئبققَّ عَ غ مُ مِ  بعس
(II) َة غضخ قضَّ مَ مع لضكانجات ح

اكية عمى مجسػعة تجاندة حَ مُ 
 كاألسضتامايج األمضغ

 

صفاء عبج  ٓد
 الخحسغ احسج

ابتداـ تػفضق   ٕٕٙ
 امضغ 

جد مغ تحزضخ كتذخضز ع  ٕ٘ٔٓ تخبضة  دكتػراه 
مذتقات البايخازكؿ 

كااليدككدازكؿ كبعس بػلضسخاتيا 
 الكالبضة

 

خزضخ  ٓد
 عباس خزضخ 

عجضل حدغ   ٖٕٙ
 شارش حدضغ

 

تحزضخ كتذخضز بعس مخكبات   ٕٙٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
ظ كاالمضجات ضمحػامس األ

البشدككايغ السذتقة مغ 
 كااليدكنازيج كالدمفامضثػكدازكؿ

لمبعس  كتقضضع الفعالضة البكتضخية
 مشيا 

 

عبج السجضج  ٓد
 صالح حسج 

فػػخح خػػمف حػسػد   ٕٗٙ
 محسػج الجبػػػري 

 

تحزضػػخ بعس البػلضػػػسخات ك   ٕ٘ٔٓ عمػـ  دكتػراه 
 البػلضػػسخات السذػػػتخكة

ك اسػػػتخجاميا في معالجة  
 بػعس السمػػػثػات 

 
 
 

د. أحسج عبج 
الحدغ أحسج 

 الكاضسي

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة ذيادةال االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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رغج عمي حامج   ٕ٘ٙ
 الجىضسة 

 

التقجيخ الصضفي لحامس   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
السضفضشامضظ كالسضتػكمػبخامايج 

كالتتخاسايكمضغ في السدتحزخات 
 الرضجالنضة باالقتخاف التأكدجي 

 

محدػػػػػغ  ٓد
حسػػػػػػػػػػػػػدة   

 ػػػػػػػػخ                                                 بكػػػػ

حدشضة قجري   ٕٙٙ
 مػلػد ابخاىضع 

 

تحزضخ كتذخضز بعس   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
اككدازبضغ  -ٔ,ٖمذتقات 

 ثشائي  -ٕ,ٖك
ىايجرككػيشازكلضغ كبػلضسخات 

 االمضجات االركماتضة 
 

فػزي حسضج  ٓد
 جسعة

ػق لسضػػػػػػاء فائػػػ ٕٚٙ
 مخعػػػػي  

 

التقجيخ الصضفي لمتتخاسايكمضغ   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
كالفشضل فخيغ كالدالبضػتامػؿ في 

السدتحزخات الرضجالنضة  
 باالقتخاف التأكدجي

 

محدػػػػػغ  ٓد
حسػػػػػػػػػػػػػدة   

بكػػػػػػػػخ                                
                

                 
 سج كلضج دمحم  اح ٕٛٙ

 
تحزضخ مخكبات غضخ متجاندو   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 

الحمقو ججيجه كتقضضع فعالضتيا 
 الحضػيو

 

ابتداـ كخيع ٓد
 جاسع

ايسػػػػػاف دانضػػػػار  ٜٕٙ
 عبجالػىاب آغػػػػػػا

 

قضاس مدتػى أنديع الفػسفاتضد   ٕٚٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
الحامزي البخكستاتي كبعس 

ـ السرابات اليخمػنات في د
 بدخشاف الثجي

 

اسػػػػخاء ٓد
اسساعضػػػػل 

 يػػػػاسضغ
 

دراسة دقائق الفزة الشانػنضة   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ  أسامة عبج إبخاىضع   ٕٓٚ
عمى الخػاص الكيخكضػئضة 

 لمصػر الشضساتي 
 

ىشاء كائغ  ٓد
 صالح 

سسخ صباح دمحم   ٕٔٚ
 عبجهللا 

عجد مغ تحزضخ كتذخضز   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
( مع مديج IIمعقجات البالديـػ )

ىضجرككدي مثضل  – Nمغ لضكانج 
 سكاريغ كالفػسفضشات الثالثضة 

صبحي  ٓد
 عصضة محسػد 

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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نعساف فاركؽ   ٕٕٚ
 نعساف اليضتي

 

ضز بعس تحزضخ كتذخ  ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
السذتقات الججيجة مغ معػضات 

 البشدكإمضجازكؿ
 

احسػد خمف  ٓد
 جبخ الجبػري 

قضذ عجناف نجا  ٖٕٚ
 دمحم العبضجي

تحزضخ احج مذتقات الكػدائضغ    ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
كجكاء مراحب كدراسة تأثضخه 

عمى بعس الستغضخات 
الكضسػحضػية في امراؿ دـ 

 األرانب  
 

 شػقي فخاس د.
 خزاؽال عبج

كخاـ عبجهللا بذضخ إ  ٕٗٚ
 ماـاأل

 

تحزضخ عجد مغ   ٕ٘ٔٓ تخبضة  دكتػراه 
السخكبات الحمقضة غضخ الستجاندة 

السذتقة مغ المضفػفمػكداسضغ 
 بكتخيالمات سزادك

 

خالج مصشي  ٓد
       دمحم الجشابي        

 غدكاف بكخ أبػ  ٕ٘ٚ
 جسعة

 جةالغ ىخمػنات مدتػى  دراسة ٕٚٔٓ تخبضة ماجدتضخ
 الكبج كأنديسات الجرقضة

 الغجة كأمخاض الكبج مخضى لجى
 الجرقضة

 جسضل سػزاف .د
 عمي

حامج دمحم صالح   ٕٙٚ
 الجبػري 

 

  تحزضخ كتذخضز بعس  ٕ٘ٔٓ تخبضة  دكتػراه 
غضخ الستجاندة  السخكبات الحمقضة

الدباعضة كمخكبات  -الخباعضة
كالبػلضسخات الفضشػلضة  األزك

يازكؿ تخا ٔ,ٕ,ٗ-السذتقة مغ
 لحامس السضفضشامضظ

 

د. كخيع سالع 
 عباس

تحزضخ كدراسة شضفضة لسعقجات   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ  عىاش ػادذكخي ج  ٕٚٚ
( II)( كالشضكل II)الكػبمت 

( مع قػاعج شف II)كالشحاس 
امضشػ انتي – ٗججيجة مذتقة مغ

 بايخيغ 
 
 

صالح  ٓد
 ىادي كاضع 

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة ةالكمض الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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عسخ دمحم عبج   ٕٛٚ
 السحدغ

 

تحزضخ كتقضضع الفعالضة السزادة   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
لمبكتخيا لبعس مذتقات 

 الفػرمازاف
 

ابتداـ  ٓد
                              خمضفة جاسع

اسة الخرائز تحزضخ كدر   ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ  رفح جػاد كاضع   ٜٕٚ
الكيخبائضة كالتخكضبضة لخقائق 
بػلضسخية متخاكبة كالسذػبة 

 الشانػية   ZnOبجقائق 
 

عساد شو  ٓد
 بكخ 

عسخ غازي   ٕٓٛ
 حسػدي 

تحزضخ كدراسة تحمضمضة لبعس   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
البػلضسخات الكالبضة الحاكية عمى 

قػاعج شف السذتقة مغ 
 الدمدمجييايج 

 

عمي شو  ٓد
 الدامخائي عمي 

تحزضخ كتذخضز كدراسة   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ  صفاء حدضغ دمحم   ٕٔٛ
 pvcالثباتضة الزػئضة لبػلضسخات 

 -ٔ,ٕ,ٗالسحػرة بحمقات  
 تخايازكؿ 

 

اياد سعجي  ٓد
 حسضج 

 فاضل عبج حخجاف   ٕٕٛ
 

تحزضػخ كدراسػة تأثضخ دكاء   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
السراحػب مغ مضتفػرمضػػغ ك 

سبخيغ عمى بعس الستغضخات ا
الكضسػحضػػية في أمراؿ دـ 

 األرانب
 

د.فخاس شػقي 
 عبجالخزاؽ

نضخاف سامي عمي    ٖٕٛ
 الصائي

 
 

-Nمغ لضكانجات  مديجعمى   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
ىضجرككدي مثضل سكاريشضت مع 

 الفػسفضشات اك االمضشات

صبحي عصضة 
 محسػد الجبػري 

 

ندىاف كخيع   ٕٗٛ
 ضبي مطيػر المي

 

تحزضخ كتذخضز بعس   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
 السخكبات الحمقضة غضخ

الستجاندة السذتقة مغ      
 ثايادايازكؿ ٔ,ٖ,ٗ-حمقة

اياد سمضساف  ٓد
 حسج السعضشي 

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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غ مِ  بعسضخ كتذخضز ِز حْ تَ   ٕٗٔٓ ـ عمػ  ماجدتضخ  أنػار عادؿ حسضج  ٕ٘ٛ
مع لضكانجات (II)  جات الدئبققَّ عَ مُ 
اكية عمى تجاندة حَ ة غضخ مُ قضَّ مَ حَ 

 كاألسضتامايج مجسػعة األمضغ
 

احسػد خمف  ٓد
 جبخ 

نػر الجيغ   ٕٙٛ
عبجالخزاؽ دمحم 

 الدامخائي 

تحزضخ كدراسة تأثضخ دقائق   ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
ة عمى أككدضج الدشظ الشانػي

بعس الرفات السضكانضكضة 
 كالحخارية لخاتشج االيبػكدي 

 

كاضع نػري  ٓد
 عبج 

سؤدد رحضع متي   ٕٚٛ
 عخبػ

 

كتذخضز بعس  تحزضخ  ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
ستجاندة الحمقضة غضخ السخكبات ال

مغ السذتقة مغ قػاعج شف ك 
الفعالضة الجالكػنات كتقضضع 
 البكتضخية لبعزيا 

 

خالج مصشي  ٓد
  الجشابي دمحم

 هللا عبج لضث كعج ٕٛٛ
 حهللا صال

 عمػـ دكتػراة
 

نطخية لبعس تحػيخ كدراسة  ٕ٘ٔٓ
 األدكية 

 

مرصفى ٓد
 راجي عايج

ثائخ دمحم سمساف   ٜٕٛ
 جاسع الخمضفاكي 

تحزضخ كتذخضز معقجات مديج   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
بضكػلضغ كقػاعج   ٖمغ لضكانجات 

ثشائي  - `ٗ`ٗشف مذتقة مغ 
أمضشػ ثشائي فشضل مضثاف مع 

بعس ايػنات العشاصخ االنتقالضة 
 ثشائضة التكافؤ 

 

مطيخ  ٓد
 يػنذ دمحم 

مشى محدغ خزخ   ٜٕٓ
 صالح الجكري 

تقحيخ البخكمضثازيغ ىضحرككمصخيح   ٕ٘ٔٓ عمػـ  دكتػراه 
كالكمصخبخكمازيغ ىضحرككمصخيح 

كالسثضل دكبا باستخحاـ الصخائق  
ضا الدائل الصضفضة ك كخكماتصغخاف

  عالي االداء
 
 

حدضغ  ٓد
 حدغ خخنػب 

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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أنعاـ حدضغ   ٜٕٔ
 خزضخ العداكي 

تحزضخ كتذخضز بعس   ٕٗٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
السذتقات السختمفة لمحمقات غضخ 

الستجاندة كاآلزك/ بػلي 
كأجخاء عسمضات      ىضجرازكنات

 صباغة كدراسة ثبػتضتيا
 

غدكاف  ٓد
حدغ عبج 

 الػىاب 

يػسف شالب   ٕٜٕ
 إبخاىضع 

تحزضخ كتذخضز عجد مغ   ٕٗٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
معقجات بعس الفمدات ثشائضة 

التكافؤ مع قػاعج شف السذتقة 
مغ االيداتضغ ككسديج مغ لضكانج 

الدكاريغ كتقضضع فعالضتيا 
 البكتخية 

 

طيخ م ٓد
 يػنذ دمحم 

جضسغ عبجهللا   ٖٜٕ
 إبخاىضع الجاؼ 

  Bدكر ىخمػف االنيضغ   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
كاليخمػنات ذات العالقة 

بستالزمة تكضذ السبايس لمشداء 
ذكات العقع االكلي كالثانػي في 

 مجيشةكخكػؾ 
 

ندار احسج  ٓد
 ناجي

ارية كتػصضمضة عجد دراسة استقخ   ٕٗٔٓ تخبضة  ماجدتضخ  لسى عباس جاسع ٜٕٗ
مغ السخكبات الجكائضة مع بعس 
 فمدات الدمدمة االنتقالضة االكلى

 

عبج الخحسغ  ٓد
خزضخ عبج 

 الحدضغ 

جشاف ثابت   ٜٕ٘
 خزضخالعداكي 

 

تحزضخ كتذخضز عجد مغ   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
 العشاصخ االنتقالضة معقجات
Zn II) ،Ni II ، Co II، Mn 

IIغ ( مع لضكانجات الدكاري
 كدراسو تأثضخه عمىكاألسبخيغ 

بعس الستغضخات الكضسضػحضػية 
امراؿ دـ األرانب السدتحجثة  في

 بجاء الدكخي 
 
 

صباح  ٓد
                                              حدضغ خػرشضج 

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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خزػضخ خػػمف يػة ا ٜٕٙ
 الكػػضالػػػػي

دراسة تغضخات اليخمػنات   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
 الجشدضة عشج الشداء السرابات  

في كالر ػ  بديادة نسػ الذعخ  
   الدمضسانضة 

 

ندار احسج  ٓد
 ناجي 

شضساء إبخاىضع   ٜٕٚ
 يجضاد الخد رج

 

كتذخضز مخكبات تحزضخ   ٕ٘ٔٓ تخبضة  دكتػراه 
 ة مذتقة مغحمقضة غضخ متجاند

امضشػ انتضبايخيغ ،  -ٗ 
 امضشػ بضخيجيغ  -ٗ،ٖ،ٕ

) كمعػضاتو( كتقضضع الفعالضة 
 الحضػية لبعزيا

 

د. خالج مصشي 
 دمحم الجشابي          

سػػخحػػاف عمي   ٜٕٛ
 سمسػػػاف

 

   ٕ٘ٔٓ عمػـ  دكتػراه 
شخؽ آلضة متقجمة في تحمضل 
السخكبات الشافحة مغ القشاني 

 البالستضكضة
 

سياـ  ٓد
 تػفضق امضغ 

شحى يػنذ يحضى  ٜٜٕ
 الدامخائي

 

تقجيخ عقار الكمػنازيباـ كبعس   ٕ٘ٔٓ عمػـ  دكتػراه
مخكبات البارابضغ بإستخجاـ شخائق 

 كيخككضسضائضة ك شضفضة
 

سياـ  ٓد
 تػفضق امضغ 

فخيق صالح احسج  ٖٓٓ
 امضغ البضاتي

 

تحزضخ  كتذخضز   ٕ٘ٔٓ تخبضة  دكتػراه 
كتحسضميا عمى  بعس قػاعج مانخ 

بػلضسخات كالبضة كدراسة بعس 
 تصبضقاتيا الرشاعضة

 

خالج مصشي  ٓد
 دمحم 

سسضخة عمي دمحم   ٖٔٓ
 عبجهللا  

 

حمقضة  بػلضسخاتمخكبات ك تحزضخ   ٕ٘ٔٓ تخبضة  دكتػراه 
-ٔ,ٕ,ٗحمقة  عمى حاكية

  تخايازكؿ
 
 
 
 

عمي شو  ٓد
 عمي 

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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تحزضخ كتذخضز بعس   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ  نػرا امضغ صالح   ٕٖٓ
معقجات العشاصخ مع لضكشج 
الدمفامضثااكدازكؿ كدراسة 

سمػكيا كسثبتات ضػئضة لبػلضسخ 
 فشضل كمػريج     

 

صالح  ٓد
 عبجهللا احسج 

انترار فاضل   ٖٖٓ
 مرصفى 

 

 سخضىلم كضسػحضػيةال دراسة   ٕ٘ٔٓ عمػـ  دكتػراه 
الكمػي  عجدالب السرابضغ 

 السدمغ 
 

ندار احسج  ٓد
 ناجي 

قجكري زيجاف   ٖٗٓ
 خمف العكضجي 

تحزضخ كتذخضز متخاكبات   ٕ٘ٔٓ تخبضة  دكتػراه 
بػلضسخية مع الكخفضغ كاككدضج 

الكخفضغ الشانػية كدراسضة بعس 
 خػاصيا الكيخبائضة 

 

عراـ  ٓد
عبجالكخيع 

 ف لصض

ٖٓ٘   
عبجالػػػػػاحػػػػػػػػج 

عبجالدتػػػػػار شمػح 
 الجبػػػػػػػػػري 

 

تحزضخ كتذخضز بعس   ٕ٘ٔٓ تخبضة  دكتػراه 
 اليضجرازكف كحمقات بػلضسخات

الكػيشازكلضغ ككدازبضغ ك األ 
 غ يالسذتقة مغ اليضجراز 

 

غدكاف  ٓد
حدغ 

عبجالػىاب 
 الرسضجعي

 
كػاف متعب عػاد   ٖٙٓ

 الجلضسي
تقجيخ بعس مزادات األكدجة   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 

في الشباتات باستعساؿ 
 كخكمػتػغخافضا

الدائل عالي االداء كمصضافضة  
 -االشعة فػؽ البشفدجضة 

 السخئضة
 

سياـ  ٓد
 تػفضق أمضغ                                       

عمي عبجهللا عمي  ٖٚٓ
 الجسضل 

بعس تحزضخ كتذخضز   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
مذتقات الفػرمازاف لبعس 

السخكبات الجكائضة كتقضضع فعالضتيا 
 البايػلػجضة 

 
 

مرصفى  ٓد
 راجي عايج 

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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ترسضع صساـ مبتكخ في تقشضة   ٕ٘ٔٓ عمػـ  دكتػراه  كاضع خمف ىذاـ   ٖٛٓ
غ الجخياني التحمضل بالحق

كاستخجامة لتقجيخ الفضشػالت 
كفعالضة مزادات االكدجة في 

السدتخمرات الشباتضة بأستعساؿ 
 رحضل كتجاخل السشاشق 

 

داخل ناصخ  ٓد
 شو 

آيات جاسع  دمحم    ٜٖٓ
 الجشابي 

 

عدؿ كدراسة إنديع مختدؿ   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
  األلجكز مغ مخضى الدكخي 

فخاح غالي  ٓد
 الرالحي 

خالج خمضل إبخاىضع   ٖٓٔ
 عصضة الجسضمي

تحزضخ كتذخضز الػقػد   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
الحضػي مغ زيت المػز السخ 

كمديج)زيت المػز السخ_زيت 
 الخخكع(

 

 
 

د. عطاد طه 
                             التكريتي بكر

خمف صالح شضخ   ٖٔٔ
 حدضغ الجبػري 

 

   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ
ت االستقخارية حداب ثػاب

 لسعقجات بعس 
األدكية مع عجد مغ العشاصخ 

 الفمدية
 

عصاهللا  ٓد
 بخجذ دخضل 

 سارة دمحم ربضع   ٕٖٔ
 

 

بعس تذخضز ك تحزضخ   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
اككدازيغ -ٔ,ٖمذتقات 

 بأستخجاـ تقشضة السايكخكيف
 

مالذ خمف  ٓد
 رشضج

كخاـ عبجهللا بذضخ إ ٖٖٔ
 ماـاأل
 

تحزضخ عجد مغ السخكبات   ٕ٘ٔٓ ضة تخب دكتػراه 
الحمقضة غضخ الستجاندة السذتقة 

ات سزادكمغ المضفػفمػكداسضغ 
 بكتخيالم
 
 
 
 

خالج مصشي  ٓد
       دمحم الجشابي        

 ع السذخؼػػػػاس  ػػػػػػػػػػػػػافشالع  الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت



 اشاريح جامعة تكخيت  / الكضسضاء
 

 
111 

كساـ سبياف  ٖٗٔ
 خمف دمحم الجسضمي

 

 تضغ كدْ دتػى اليػمػِس مُ  ضاُس قِ   ٕٙٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
الستغضخات الكضسػحضػية  بعس

لتياب اب السرابضغَ لجى السخضى 
 خثػي الّ  السفاصلِ 

 

د. سضخاف ستار 
 صالح الجلػي 

نذػاف حدضغ   ٖ٘ٔ
 عمي 

 

   ٕ٘ٔٓ عمػـ  دكتػراه 
تقجيخ بعس األدكية في 

السدتحزخات الرضجالنضة  
لسذتقة الصضفضة بػاسصة تقشضات ا

 عالي ك كخكماتػغخافضا الدائل
 االداء.

 

نبضل عادؿ  ٓد
 فخخي 

ميى محسػد   ٖٙٔ
 خزضخ دمحم

 

تحزضخ كتذخضز عجد مغ   ٕٙٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
 معقجات العشاصخ االنتقالضة 

 Mn (II) , Co (II) , Ni (II) 
, Cu (II) , Hg (II)  مع مديج

مغ لضكانجات الدكاريغ كحامس 
بضتضػريظ / الثايػباربضتضػريظ البار 

أك الدكاريغ / الثايػسكاريغ ك 
N , -N –  بذ ثايػيػريا ثشائي

 الفشضل 
 

مطيخ  ٓد
 يػنذ دمحم 

يػسف حدغ   ٖٚٔ
 جخضلالحدضغ 

 
 

دراسػػػػػػػػة بعس الستغضخات   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
 الكضسػحضػية لسخضى 

 الفذػػػػػل الكمػي السدمػػػػػػػغ 
 ػػػػػػػػة كخكػؾمحافطػػػػ في

 

فخاس شاىخ  ٓد
 ماىخ 

أحسج مػسى خمضل   ٖٛٔ
 ابخاىضع الدالمي

 

تحزضخ كتذخضز بعس   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
السخكبات الججيجة لبعس الحمقات 

غضخالستجاندة كدراسة فعالضتيا 
 البضػلػجضة

 
 

نياد  ٓد
إسساعضل شو 

 الخفاؼ 

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشلعا الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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يدخى عبج الغفػر  ٜٖٔ
 دمحم شو 

 

تحزضخ أحج السذتقات   ٕٙٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
 األستضمضشضة لمسضتفػرمضغ كسثبط

 ٗ-ببتجايل ببتجيد ثشائي إلنديع
عمى  تأثضخىا الكضسػحضػي  كدراسة

              السدتحجثة امراؿ االرانب
 انيبجاء الدكخ مغ الشػع الث

 

د. فخاس شػقي 
 عبج الخزاؽ

أسساء أحسج دمحم   ٕٖٓ
 الخاشجي 

 

شخائق  كيخككضسضائضة )فػلتامتخية   ٕ٘ٔٓ عمػـ  دكتػراه 
كالقصب االنتقائي الغذائي 

لربغة السثضل البختقالي( لتقجيخ 
عقاقضخ ىضجرككمػريج 

( ، AMIاالمتخبتمضغ)
( SMZسمفامضثػكدازكؿ)

كىضجرككمػريج الكمػبخكمازيغ 
(CPZ في مدتحزخاتيا )

 الرضجالنضة
 

د.عمي ابخاىضع 
 خمضل

ىضفاء دمحم   ٕٖٔ
 جخجضذ

 

معقجات ججيجة مختمصة  ٕ٘ٔٓ عمػـ  دكتػراه 
( الحاكية IIالمضكانجات لمبالديـػ )

عمى مديج مغ لضكانجات فشضل 
بضخديغ السفمدف الحمقي كاالمضشات 

الحمقضة غضخ الستجاندة اك 
 الفػسفضشات  

 

صبحي  ٓد
 ة الجبػري عصض

شضساء إبخاىضع  ٕٕٖ
 يجضاد الخد رج

 

كتذخضز مخكبات تحزضخ   ٕ٘ٔٓ تخبضة دكتػراه 
 حمقضة غضخ متجاندة مذتقة مغ

امضشػ انتضبايخيغ ،  -ٗ 
 امضشػ بضخيجيغ  -ٗ،ٖ،ٕ

) كمعػضاتو( كتقضضع الفعالضة 
 الحضػية لبعزيا

 
 
 

د. خالج مصشي 
 دمحم الجشابي          

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة ػػػػعاالسػػػػػػػػػػ ت



 اشاريح جامعة تكخيت  / الكضسضاء
 

 
111 

دراسة بعس الستغضخات   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ  حامج عمي حامج  ٖٕٖ
الكضسػحضػيو  مع ىػرمػف 

الكخلضغ لمخجاؿ السرابضغ بالعقع 
 في محافطة االنبار

 

ندار احسج  ٓد
 ناجي

بخكل سمضساف   ٕٖٗ
 مرصفى أحسج

 

مغ عجد  تذخضزك  تحزضخ  ٕ٘ٔٓ ـ عمػ  دكتػراه 
 كالبالتضغ   (II)البالديػـ معقجات

(II) 
الحاكية عمى بشدأيدكثضازكلضشػف 

الستجاندة  مع لضكانجات الحمقات
 أك الفػسفضشات

 

د. صفاء عبج 
أحسج  غالخحس

 الدامخائي

ٖٕ٘  
مطخ جػاد كاضع 

 العبضجي
 

استخجاـ عجد مغ البػلضسخات   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
انع تآكل لدبضكة الكاربػف كسػ 

% ٘ٔفي  (ٓٛ-L)ستضل نػع 
 مغ حامس اليضجرككمػريظ

 

د.غداف بخىاف 
 يعقػب

 

عجناف عبجالشبي  ٕٖٙ
 حساده

 

مغ بعس  تذخضزك تحزضخ   ٕٙٔٓ عمػـ  دكتػراه 
العشاصخ االنتقالضة مع  معقجات

لضكانجات ثشائي اسل ىضجرازيج 
السذتقة مغ ادكية االيبػبخكفضغ 

 ضغ ك االيدكندايج ك الشابخككد
 

د. اياد سعجي 
 حسضج
 

 رابحة حسضج صالح ٕٖٚ
 

   ٕٙٔٓ تخبضة  دكتػراه 
بعس السخكبات غضخ تحزضخ 

الستجاندة السذتقة مغ االستضل 
اسضتػف كثشائي بشدكيل مضثاف 

كتقضضع الفعالضة الحضػية لمبعس 
 مشيا

 
 
 
 

ىاشع جالؿ   د.
 عديد             

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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مضعاد كامل بشضة   ٕٖٛ
 الكبضدي 

 

بعس السخكبات غضخ تحزضخ  ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
الستجاندة السذتقة مغ االستضل 

اسضتػف كثشائي بشدكيل مضثاف 
كتقضضع الفعالضة الحضػية لمبعس 

 مشيا
 

ابتياؿ  ٓد
 قحصاف عبجهللا 

اء احسج خشد ٜٕٖ
 ناصخ عمي

 

 التقجيخ الصضفي                                    ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ
لمشابخككدغ كالدضبخكىبتادايضغ 
مغ في السدتحزخات الرضجالنضة 

 كدجيأخالؿ تفاعل اإلقتخاف الت
 

د. ُمحِدغ حسدة 
               بكخ

عائذة سعجكف  ٖٖٓ
 جاسع الصائي

تأثضخ مدتػى سكخ الفخكتػز   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
كالسدتزج الخاص بالبخكستات 

PSA  عمى حضػية الشصف لجى
الخجاؿ السشخفزضغ الخرػبة في 

 بعقػبة
 

ندار احسج  ٓد
 ناجي

مشى جاسع دمحم  ٖٖٔ
 الجشابي 

تقجيخ تخاكضد حامس االسكػربضظ   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
كالتايخكسضغ كالتخبتػفاف في 

ضة السدتحزخات الرضجالن
باستخجاـ تقشضة الحقغ الجخياني 

 البخيق الكضسضائي  –
 

سياـ  ٓد
 تػفبق 

سارة عبج الدتار  ٕٖٖ
 أحسج

تحزضخ مخكبات الفمػريغ الججيجة   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
الحاكية عمى الدمفػنضل كسػاد 

أساسضة ككحجات بشائضة ألجيدة 
االنبعاث الزػئي العزػية مع 

بعس السخكبات الحمقضة غضخ 
 لستجاندة  ا
 
 
 
 

سمػى عبج  ٓد
 الدتار جبار 

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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دريج عبج سسضخ  ٖٖٖ
 الجلضسي

 

كتذخضز السخكبات تحزضخ   ٕٙٔٓ عمػـ  دكتػراه 
الحمقضة غضخ الستجاندة 

الخساسضة كالدباعضة السذتقة 
ع فعالضتيا مغ قػاعج شف كتقضض

 البايػلػجضة
 

 
د. خالج مصشي 

 دمحم الجشابي          

سشبل مرصفى  ٖٖٗ
 أنػر 

 

   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
التقجيخ الصضفي 

لمكمػربخكمازيغ في السدتحزخات 
 الرضجالنضة باالقتخاف التأكدجي 

 

عمي إبخاىضع  ٓد
 خمضل        

 دمحم أنػر عداكي  ٖٖ٘
 

اب استقخارية السعقجات حد  ٕٙٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
لجكائي البخكميضكدضغ 

كالفػركسضسضج مع آيػنات 
 الكػبمت كالشضكل كالشحاس

 

عصا هللا  ٓد
 بخجذ دخضل 

 نػرا امضغ صالح  ٖٖٙ
 

تحزضخ كتذخضز بعس  ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
معقجات العشاصخ الفمدية مع 

لضكشج الدمفامضثااكدازكؿ كدراسة 
خ سمػكيا كسثبتات ضػئضة لبػلضس

 فشضل كمػريج
 

صالح  ٓد
 عبجهللا احسج 

نػر عالء الجيغ   ٖٖٚ
 حدضغ اليخمػزي 

التقجيخ الصضفي لكمػربخكمازيغ   ٕٙٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
ىضجرككمػريج كبايخيجككدضغ 

ىضجرككمػريج في السدتحزخات 
 الرضجالنضة باالقخاف التأكدجي 

 

محدغ حسدة 
 بكخ 

نافع سمضساف دمحم   ٖٖٛ
 العضداكي 

مع صػرة  Iدكر التخكبػنضغ   ٕ٘ٔٓ عمػـ  دتضخ ماج
الجىػف كقضاس فعالضة بعس 

االنديسات لسخضى احتذاء 
العزمة القمبضة في مجيشة 

 الفمػجة 
 

ندار احسج  ٓد
 ناجي 

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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عبج الػىاب حسضج  ٜٖٖ
 مجضج اآلغا

 

تحزضخ بػلضسخات تخاكبضة نانػية   ٕ٘ٔٓ عمػـ  اجدتضخ م
مػصمة كيخبائضًا ألستخجامات 

 الخاليا الكيخككضسضائضة
 

عراـ عبج  ٓد
 الكخيع لصضف 

اس ػػػػػػػػمدػػػػػمع عب  ٖٓٗ
 جػػػػػػعب

 

-گامانديع جدئضة إل تشقضة   ٕٙٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
كدراسة  گمػتامايل تخاندفضخيد

كضسػحضػية في بعس الستغضخات ال
 لتيابإب باتالسرا دـمراؿ أ

 السخارة
 

 
ناديػة  ٓد 

 أحسج صالح

 عمي دمحم عصضة  ٖٔٗ
 

تحزضخ كتذخضز بعس   ٕ٘ٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
السخكبات الججيجة السذتقة مغ 

 التخايسضثػبخيع كاألدنضغ
 

ابتياؿ  ٓد
 قحصاف عبجهللا 

ياسسضغ مصذخ   ٕٖٗ
 خزخ البضاتي

التقجيخ الصضفي لجايكمػفضشاؾ   ٕ٘ٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
الرػديـػ كالثضامضغ ىضجرككمػريج 

في السدتحزخات الرضجالنضة 
 باالقتخاف التأكدجي 

 

محدغ  ٓد
 حسدة بكخ 

ع ػػع كاضػػع قاسػػنغ ٖٖٗ
 يػػالخفاج

 

 ككضسػحضػية دراسة ىخمػنضة  ٕ٘ٔٓ عمػـ  دكتػراه 
 لسخضى الستالزمة القمبضة الكمػية

 

ندار احسج  ٓد
 جي نا

احسج سمضساف  ٖٗٗ
 جسعو الجبػري 

 

تقجيخ ىخمػف الفاسبضغ  ٕٙٔٓ عمػـ  دكتػراه 
كىخمػنات الغجه الجرقضة لجى 

متالزمة الكمى السراحبة 
 لمدكخي 

 

د. ىشاء كائغ 
 صالح                              

مرصفى قتضبة  ٖ٘ٗ
 جبار العبضجي

ركماتضة فرل كتقجيخ السخكبات اال   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
متعجدة الحمقات في عضشات مغ 

 الخزخاكات
في محافطة صالح الجيغ      

باستخجاـ تقشضة كخكماتػغخافضا 
 الدائل عالي األداء

عبج هللا  ٓد
 سمضع خدعل                                     

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع الدشة الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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تحزضخ بعس البػلضسخات الكالبضة   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ  أفضغ خضخهللا دمحم  ٖٙٗ
 -ٔ,ٖالسحتػية عمى حمقة 

اككدازبضغ السذتقو مغ بعس 
قػاعج شف االركماتضة كدراسة 

كفائتيا في استخالص بعس 
 العشاصخ الثقضمة

 

اياد سعجي  ٓد
 حسضج 

دمحم حسضج صالح   ٖٚٗ
 الجبػري 

 

عجد مغ  تذخضزك تحزضخ   ٕٙٔٓ عمػـ  دكتػراه 
(  الحاكية II)معقجات البالديـػ

عمى مديج مغ لضكانجات 
ثشائي)بشدامضجازكؿ(الكاف، 

ثشائي)مثضل ثايػ  
-ٖبشدامضجازكؿ(الكاف أك ثشائي)

مثضل أمضجازكلضت(بخكباف 
كالدكاريشضت كالثايػسكاريشضت أك 

 البشدكثايػزكلضشضت
 

نبضل ىادي د. 
 بصخس

سج إيياب أنػر أح  ٖٛٗ
  فاضل الجبػري 

 

مغ   مذتقات ججيجة تحزضخ  ٕٙٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
حامس -ٗ-آريل-ٕ)

الكاربػكدضل كػيشػلضغ( مع بعس 
االككدادايازكالت كاألزتضجيشات 
كالبايخكزكالت كتقضضع فعالضتيا 

 البايمػجضة
 

  ٓد
خالج عبجالعديد 

  عصضة البجراني               

ساره سالـ خمضل  ٜٖٗ
 الذجضخي 

 

مخكبات تحزضخ كتذخضز   ٕٙٔٓ تخبضة  ماجدتضخ 
حمقضة غضخ متجاندة خساسضة 

كسجاسضة كسباعضة الحمقة 
كبعس مخكبات األمايجات 

السذتقة مغ عقار الشبخككدضغ 
كتقضع الفعالضة البكتضخية لمبعس 

 مشيا
 
 

 
ابتداـ  -د

 خمضفة جاسع              

 ع السذخؼػػػػاس ػػػػػػػػػػػػػافشالع ةالدش الكمضة الذيادة االسػػػػػػػػػػػػػػع ت
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 إبخاىضع فيج كحضج ٖٓ٘
 

-تحزضخ مخكبات نانػية لمكخافضغ  ٕٙٔٓ عمػـ  دكتػراه 
 فخايت كدراسة بعس خرائريا 

 

عساد شو  ٓد
 بكخ 

مخكاف عجناف   ٖٔ٘
 محسػد الجراجي 

 

بشاء أقصاب مغ دقائق نانػية   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
 ضج الكادمضػـلكبخيتضج الدنظ ككبخيت

 دراسة تحمضمضة  ػػػ
 

عمي إبخاىضع  ٓد
 خمضل

شضساء عضدى  ٕٖ٘
 احسج

دراسة تأثضخ ىخمػنات الغجة   ٕٙٔٓ عمػـ  دكتػراه 
الجرقضة كبعس الستغضخات 

الكضسػحضػية عمى األشخاص 
 البجيشضغ

 

ندار احسج  ٓد
 ناجي 

جشاف حدغ كخيع   ٖٖ٘
 البضاتي

اسة عجد مغ تحزضخ ك در   ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ 
معقجات الفمدات االنتقالضة مع 

قػاعج مانخ السذتقة مغ 
الدكاريغ ك دراسة فعالضتيا 

 البايػلػجضة

جػدت  ٓد
حمسي 

 عبجالػاحج

    ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ   ٖٗ٘

    ٕٙٔٓ عمػـ  ماجدتضخ     ٖ٘٘

ٖ٘ٙ   
 

     

       

       

       

       

       

       

 


