
ت اسم الطالب التخصص اسم المشرف عنوان البحث

1 رعد قاسم عبد األمير دكتوراه علوم الفيزياء زياد طارق خضير. د. أ
Preparations and Characterization of structural properties for TiO2 

and CuO Nanostructures by Sol-gel Techniques

2 ليث علي صالح دكتوراه علوم الفيزياء زياد طارق خضير. د. أ
Influence of Deposition Temperatures on the Structural and Optical 

Properties of Zn2SnO4 (ZTO) Thin Films

3 اسراء قاسم حسين
ماجستير جيولوجيا النفط 

والمعادن
صالح علي حسين. د. م. أ

Microfacies analysis and Paleoenvironment for Khasib Formation in 

selected wells of East Baghdad Oil field, Iraq

4 علي محمد مولود
ماجستير جيولوجيا النفط 

والمعادن
عاصم احمد حسن. د. م. أ

Prediction of Soil Compaction Characteristics at the Campus Site of 

University of Diyala Using Atterberg Limits 

5 احمد سامي جدوع ماجستير علوم الحاسوب زياد طارق مصطفى. د. أ
Diagnosis of Diabetes Mellitus using Hybrid  Techniques for Feature 

Selection and  Classification

6 احمد سامي جدوع ماجستير علوم الحاسوب زياد طارق مصطفى. د. أ
COMPARISON OF DATA MINING ALGORITHMS FOR 

DIAGNOSIS OF DIABETES  MELLITUS 

7 حفصة احمد شكر ماجستير علوم الحاسوب بشار طالب حميد. د. م. أ
Systematic Mapping Study on Lung Cancer Diagnosis Based on 

Machine Learning (ML)

8 حفصة احمد شكر ماجستير علوم الحاسوب بشار طالب حميد. د. م. أ An Intelligent System for Lung Cancer Diagnosis

9 سماح جليل سبع ماجستير علوم الحاسوب بشار طالب حميد. د. م. أ
A hybrid of SALSA20 and Twofish Algorithms for Data Encryption 

and Authentication

10 نور الهدى طه جبار ماجستير علوم الحاسوب طه محمد حسن. د. أ Face Spoofing Detection  Using Deep CNN

11 نوريه كريم خورشيد ماجستير علوم الحاسوب زياد طارق مصطفى. د. أ
Car Plate Identification from Surveillance Video Summarization 

using (Viola-Jones, SVM, and PNN) Algorithms

12 هاني مرداس اسماعيل ماجستير علوم الحاسوب زياد طارق مصطفى. د. أ
Authentication and Encryption Drone Communication by Using 

HIGHT Lightweight Algorithm

13 هند ابراهيم محمد ماجستير علوم الحاسوب جمانة وليد صالح. د. م. أ
Hand Gesture Recognition Using a Convolutional Neural Network 

for Arabic Sign Language

14 سجى سالم محمد ماجستير علوم الحاسوب
جمال مصطفى . د. م. أ

عباس

Skin Disease Classification System Based on Metaheuristic 

Algorithms

15 حيدر قاسم فليح ماجستير علوم الحاسوب جمانة وليد صالح. د. م. أ
MRI Image of Brain Tumor Recognition Based on Convolutional 

Neural Network



16 وليد موالن صالح ماجستير علوم الحاسوب ناجي مطر سحيب. أ
IDENTIFY OFFENSIVE TWEET LANGUAGE BASED ON 

MACHINE LEARNING (IOTLML)

17 اسيا قحطان احمد ماجستير علوم الحياة زينب محمد نصيف. د. أ
ENTEROHEMORRHAGIC  E. Coli isolated from Urine Samples of 

Women Suffering from Urinary Tract Infections 

18 اسيا قحطان احمد ماجستير علوم الحياة زينب محمد نصيف. د. أ
EHEC isolates from Urine Samples of Women Suffering from 

urinary tract infection 

19 دينا نزار عايش ماجستير علوم الحياة زينب محمد نصيف. د. أ

MOLECULAR DETECTION OF ZAPA GENE IN PROTEUS 

MIRABILIS ASSOCIATED WITH URINARY TRACT 

INFECTONS

20 رسل محسن هزبر ماجستير علوم الحياة
مثنى عبد القادر . د. م. أ

صالح

Prevalence of Bacteria isolates from vagina infection in labor with 

the assessment of drug resistant genes

21 زهراء علي فاضل ماجستير علوم الحياة هادي رحمن رشيد. د. أ

USE OF MULTIPLE LOCUS VARIABLE NUMBER TANDEM 

REPEAT ANALYSIS FOR GENOTYPING OF 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATES IN DIYALA 

GOVERNORATE

22 ضحى عبد الحكيم محمد ماجستير علوم الحياة منذر حمزة راضي. د. أ

The Effect of Living Place and Smoking on The Concentrations of 

Heavy Metals ( Lead, Cadmium and Mercury) in a Sample of 

Population of Diyala Governorate

23 عماد سمير شهاب ماجستير علوم الحياة ابراهيم هادي محمد. د. أ Study immunity and genetic in covid19

24 ميالد النبي مظفر طه ماجستير علوم الحياة ابراهيم هادي محمد. د. أ
Study alters in TNF-α ,some Hematological and Biochemical 

biomarkers in Autism Patients in Baghdad Governorate/Iraq

25 نياف ماجد علي ماجستير علوم الحياة كريم ابراهيم مبارك. د. أ
Effect of antibiotics on the biofilm formation for Pseudomonas 

aeruginosa isolates

26 نياف ماجد علي ماجستير علوم الحياة كريم ابراهيم مبارك. د. أ
Detection of Multidrug resistance (MDR) and pattern of resistance  

among clinical Pseudomonas aeruginosa isolates

27 وسام فيصل وادي ماجستير علوم الحياة
عبد اللطيف موالن . د. أ

محمد

The possible link between intestinal parasites and irritable bowel 

syndrome (IBS) in Diyala Province, Iraq

28 انمار صبري حسن ماجستير علوم الرياضيات عدويه علي محمود. د. م. أ
Exact and Local Search Algorithms to Minimize Multicriteria 

Scheduling Problem

29 طه عبد شلفون ماجستير علوم الرياضيات رفعت زيدان خلف. د. م. أ
Three - pass protocol Implementation on knapsack problem with 

using linear equations 



30 محمد نزار فليح ماجستير علوم الرياضيات
انوار نورالدين . د. م. أ

عمران
On Bornological Structures and It's Practical Applications

31 رسل اسماعيل خليل ماجستير علوم الرياضيات روكان خاجي محمد. د. م. أ
Robust of Low Rank Matrix and Collaborative Representation for 

Face Recognition

32 ايمان سعد نصيف ماجستير علوم الكيمياء احمد نجم عبد. د. أ
Corrosion Inhibition of  Aluminum Pure in Acidic Media Using 

Expired Drug Deoxycyclin

33 أنفال عمر علي ماجستير علوم الكيمياء لمى سلمان عبد. د. م. أ
Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some 4-Chloro benzo 

hydrazonamide – Derivatives

34 براء اسعد لطوف ماجستير علوم الكيمياء كريم هنيكش حسن. د. أ
Synthesis of NiMo/Al2O3 Hydrodesulphurization Nanocatalyst by 

One Pot Co-impregnation Route

35 حوراء حسين خضير ماجستير علوم الكيمياء فاضل لفته فرج. د. م. أ

Synthesis, Characterization and Biological activity of New Indole 

Schiff Bases, Derived From 2-(5-Bromo-3,3-dimethyl- 1,3-dihydro-

indol-2-ylidene)-Malonaldehyde with Substituted aniline

36 رسل شكر محمود ماجستير علوم الكيمياء وسن باقر علي. د. م. أ
Synthesis, Characterization and Evaluation of Biological  Activity for 

some indoline-2-one Derivatives

37 رشا جمال جداع ماجستير علوم الكيمياء احمد نجم عبد. د. أ
Polyacrylamide as a corrosion inhibitor for mild steel in 2M 

phosphoric acid: Experimental and theoretical studies

38 زهراء ابراهيم احمد ماجستير علوم الكيمياء وسن باقر علي. د. م. أ
Synthesis and Antibacterial Valuation of New Ligand 7-Methyl-11H-

Indene[1,2-b]Quinoxaline-11-One and its Complexes

39 سالم محمد مالح ماجستير علوم الكيمياء أحمد نجم عبد. د. أ
Kinetics and Thermodynamics of Zinc (II) Ion Adsorption on Flint 

and Attapulgite Iraqi Clays

40 سهى صبري حسن ماجستير علوم الكيمياء خالد شعالن سحاب. د. م. أ
Detection levels of FBS, HbA1c and lipid profile in patients with 

polycystic ovary syndrome in Diyala province

41 شيماء ابراهيم خليل ماجستير علوم الكيمياء فاضل لفته فرج. د. م. أ
Quantitative Estimation of Some Novel Indole Derivatives Using 

Spectroscopic Technique 

42 علي امجد طه ماجستير علوم الكيمياء أحمد نجم عبد. د. أ
Immobilization of urease enzyme on nanochitosan: Preparation and 

characterisation for a promising bioapplication



43 نغم جمال علي ماجستير علوم الكيمياء كريم هنيكش حسن. د. أ
Adsorption isotherms and thermodynamic Study of Cu (II) and Ni 

(II) removal using commercial zinc oxide nanoparticle 

44 نهى فرحان عبد الكريم ماجستير علوم الكيمياء وسن باقر علي. د. م. أ
Synthesis, characterization and spectroscopic analysis of some isatin 

derivatives

45 صبا عبد القادر حميد ماجستير علوم الكيمياء لمى سلمان عبد. د. م. أ

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION OF SOME NEW 

THIAZOLIDIN-4-ONE DERIVATIVES COMPOUNDS AND 

EVALUATION OF THEIR ANTICANCER ACTIVITY

46 اسرار جبار موات ماجستير فيزياء الحالة الصلبة محمد حميد عبد هللا. د. م. أ
Morphological and Optical Properties of Mg1-xCdSx 

Nanostructured Thin Films

47 اسرار جبار موات ماجستير فيزياء الحالة الصلبة محمد حميد عبد هللا. د. م. أ
Structural Properties of ( MgO1-xCdSx )Thin Films Prepared by 

spray pyrolysis technique

48
حسين صبحي عبد 

الرحمن
ماجستير فيزياء الحالة الصلبة محمد حميد عبد هللا. د. م. أ A review of (MgO) Thin Films, Preparation and Applications

49 سارة مجبل علي ماجستير فيزياء الحالة الصلبة محمد حميد عبد هللا. د. م. أ
Antimicrobial Activity of Copper Oxide Nanoparticles on MDR 

Bacteria and C. albicans

50 سعد شندوخ حبيب ماجستير فيزياء الحالة الصلبة محمد حميد عبد هللا. د. م. أ
Structural and Optical Characterizations of Synthesized CMC/PVP- 

SnO2 Nanocomposites

51 سعد شندوخ حبيب ماجستير فيزياء الحالة الصلبة محمد حميد عبد هللا. د. م. أ

Preparation and Study the Structural Characterizations of  (CMC-

PVP) Films Filled with SnO2 Nanoparticles Synthesized by (Solution-

Gel) Method

52 سندس شوكت ابراهيم ماجستير فيزياء الحالة الصلبة زياد طارق خضير. د. أ
Synthesis, Characterization, and Antifungal Activity of Cd2SnO4 

Nanoparticles Prepared by Sol-Gel Technique	

53 نور محمد ابراهيم ماجستير فيزياء الحالة الصلبة زياد طارق خضير. د. أ

Synthesis and characterization of nickel oxide (NiO) nanoparticles 

using an environmentally friendly method, and their biomedical 

applications

54 هالة منصور حسين ماجستير فيزياء الحالة الصلبة محمد حميد عبد هللا. د. م. أ
The Properties, Preparation and Applications for Carboxymethyl 

Cellulose (CMC) Polymer: A Review

55 انفال جاسم صالح ماجستير فيزياء الحالة الصلبة نبيل علي بكر. د. أ
STRUCTURAL, OPTICAL, AND ELECTRICAL PROPERTIES 

OF CHEMICALLY SPRAYED Cu2MnSnS4 THIN FILMS



56 نوره جبار مهدي ماجستير فيزياء الحالة الصلبة نبيل علي بكر. د. أ
EFFECT OF Na DOPING ON SOME PHYSICAL PROPERTIES 

OF CHEMICALLY SPRAYED CZTS THIN FILMS


