
 

 

 التصنيف اسم المناقش درجتها اسم الرسالة ت

تحضير ودراسة طيفيةوالعماليةالبايولوجيةلمعدات   1

النحاس الثنائي والفناديوم الرباعي مع بعض 

 المضادات الحيوية

  1 االمامعلي عبد  ماجستير

تحضير وتشخيص ودراسة االطوار الوسيطية   2

 لبعض البلورات السائلة الديمريةالجديده

 عماد نوري ماجستير

 
2  

تحضير ودراسة تأثير لمجموعة المعوضة في   3

 اميثووبتزوتترايل بارايتزلدين سلسلتي يتزوتزايل

 ينزلدين أيثر المعوضة–اورثو

  3 علي هاشم عيسى ماجستير

اللبتبن وعالقته بالهرمونات تأثير هرمون   4

الستيرويدية الدهون في االشخاص المصابين بمرض 

 السكري .

سرى زاحم حسين  دكتوراه

 السامرائي

4  

دراسة مستويات الفيوكوز وبعض المتغيرات   5

الكيموحيوية في مصل دم المرضى المصابين 

 بالصرع المزمن .

  5 رنا رعد زنزل الطائي ماجستير

الثايوبيميكايازدنبأستخدام تقدير بعض مشتقات   6

 التفاعالت التكيريه والتطبيقية

  6 نبيل الحميري ماجستير

تحضير مركبات حلقة غير متجانسة مشتقة من   7

 السايكلو برديان ثنائي الكاربوكسيل 1-1حامض 

  7 نجاة رزوقي ماجستير

 -n-تحضير مركبات جديدة مشتقة من حوامض   8

 قناليل االمينية

  8 بايديرزيقة  ماجستير

النايتروجين –تحضير بعض مركبات االوكسجين   9

 الحلقية ودراسة خصائصها الكيميائية والطيفية

  9 باسمة حيدر علي ماجستير

التقدير النوعي والكمي لبعض المبيدات الحشرية   10

والعشبية باستخدام الكروساتوغرافيا السائلة ذات 

 االداء العالي الطور الكوس 

  10 عبد الباري ماجستير

معاملة المياه الطبيعية لالبار تطوير ومتابعة عمل   11

وحدة التصفية  الريادفة لتصفية المياه الطبيعية من 

الكبريتداتوالكبريتاتاجرارت –المواد الكبريتية 

 الكفاءة والصيانة  –تطويرية 

  11 ضياء حسين يعقوب ماجستير

  12 رحاب كبة ماجستير ترددات االخفاء لمشتقات االزوميثاين  12

دراسة التأثير الحراري على االطياف االلكترونية   13

 لمشتقات الفثيلسايتكلويروبان

  13 علي محمد شريف ماجستير

تحضير ودراسات طبقية لعدد من مستندات الغدير   14

 العضوية مع اكاسيد االميناتاالرومائية

 

  14 ماهر عبد الرزاق ماجستير

  15 سيماء حميد احمد ماجستيرباستخدام تقنية الحقن  تقدير بعض أصباغ االزو  15

                                                         كلية التربية    

 لكيمياءا



 الجرياني , البريق الكيميائي .

تحضيربعض مشتقات القواعد النتروجينيةالمتاصره   16

 مع الفلزات ودراسة فعاليتها الحيوية

  16 احمد السامرائي ماجستير

دراسة كيماحيوية وكيما نسيجية على   17

وحبوب منع الحمل  تأثيرعقارالسايكلوموسفمايد

 على بيض الفأر 

  17 ايمان القيسي ماجستير

التحليل النوعي والكمي لبعض العناصر االثرية في   18

عينات النتوط والثرية العراقية باستخدام تقنية 

 المرثين االلكتروني البري   

  18 صالح حمزة عباس ماجستير

تعيين ثوابت االستدار  وحساب الدوال   19

 -2النحاس  101لمعدات  الثرموداينميكية

هايدووكسيحامضاليزويك ومشتقاته بطريقة قياس 

 الطيف المائي في محاليلهاالمائية

  19 حسين محمد صالح ماجستير

  20 اسماء الشبيب ماجستير دراسة كيميائية حيوية لشيف الجوثية الزفرة   20

المستخلص من  فيمازئات انزيم االثيل لولين استريز  21

 دماغ وكميات الدم الحمراء لالغنام

  21 محمود عطية ماجستير

  22 سنان السعيدي ماجستير معقدات اليورانيوم مع بعض اليكاندات المانحة  22

دراسة في تعيين ثنائي كبريتيد الكاربون بواسطة   23

 القطب االنتقائي للكبريتيد 

  23 محمد يوسف قاسم ماجستير

المحاليل المائية والعضوية تعيين ثوابت التجمع في   24

 لمساعدة االنزيم

  24 رشيد غضبان ماجستير

تقدير الكميات الضئيلة من الماء في   25

كاربوناتالبروبلين بطريقة التراكيز المتساوية من 

 ايونات الهيدروجين 

  25 ثروة عارف حسين ماجستير

التحليل الطيفي التفلرللتكتنوالموليدتوم في عينات   26

 ملحية 

  26 محمد الحمداني ماجستير

تحريات تحليلية في تأثير بعض اكاسيد فلزات الزمر   27

االنتقالية على التفكك الحراري لتسوق اوكسي ثنائي 

 كبريتات الصوديوم ولبروثاسيوم

  27 رعد محسن مجيد ماجستير

تحضير دراسة بعض راتنجات الفينول فور فورال   28

 والفينول فورمالديهايد المحورة كيميائيا

  28 نعيم فيلي ماجستير

دراسة التحول الكيميائي القوي للطاقة الشمسية   29

 بواسطة الخالياالكلفائية الضوئية

  29 عبد السالم كريم ماجستير

-2تحضير ودراسة طيفية وبايولوجية لمشتقات   30

 -1-ثنائي فيل  -31-3

 -2-ترابازينومبتزوثايازولومورفوليزائيل 

 اميثوبنزوثايازول

  30 احالم العزاوي ماجستير

دراسة طيفية لبعض مركبات اليادايكيوناتالمشتقة   31

 منها

  31 قاسم القريشي ماجستير

استخدام تقنية الرنين االلكتروني البري لحساب   32

ثابت االزدواج الرباعي القطب النووي وتحليل 

 عرض الخط الطباق بعض معقدات العناصر االتتالية

  32 الحان جرجيس ماجستير



 

التأثير الحراري على سلوكية االطوار السائلة   33

الثابتة متعددة االسترات باستخدام مركبات 

 التتربالاللبنائية كمركبات قياسية 

  33 عبد الواحد قيصر ماجستير

الخواص الثرموديناميكية لبعض الحوامض االمينية   34

المائية من قياسات  في مخاليط كاربونات االثيلين

 القوة الدافعية الكهربائية

  34 عبد الكريم محمد ماجستير

استخدام طريقة الغدير الرصاص في النفط العراقي   35

 الخام ومقاطع التكرير بطريفة التسحح المهادي

  35 نجوى حداد ماجستير

  36 ظافر المظفر ماجستير تثبيت ايونات بعض العناصر االنتقائية  36

االيسوئمايدالحلقيةغير المشبعة تحضير بعض   37

فتيل مالئائمايد  -n-الجديدةودراسة الثبات الحراري

 اثيل مثل "قثالاليوئميد-n -2 و

  37 قاسم البرزنجي ماجستير

تحضير مشتقات استيليثية لمركبات تتراهيدوتتاليد   38

 كيتيد ذات تأثير بايولوجي متوقع-الفا–مثيل -الفا

  38 عواطف العاني ماجستير

الخصائص المجهرية والثرموديناميكية لرقائق فلز   39

 الفضة

  39 كاثية شريف ماجستير

الدراسات الجهادية الساكنةلتأكل واعانه تأكل سبائك   40

الحديد االلوميثوم في محاليل حامض الكبريتيك 

 وهيدروكسيد الصوديوم

  40 لمياء الشماع ماجستير

دراسة السلوك اليوالرد كرافي والطيفي لتفاعل   41

 التلثييثيوم مع الستايين والستين 

  41 ماجد محمود لطيف ماجستير

  42 فارس سليم ماجستير تحضير الفحم المنشط من الحلقات الثقيلة للنفط   42

مثيل  - - nبعض الصفات الفيزياوية لمخاليط   43

بايروليدون مع الماء والبانزين في درجات حرارة 

 مختلفة 

 

 فليح الجبوري ماجستير

 

 

 

43  

حرارية وفيزيائية كيميائية لمنظومات  استقاءات  44

مكونة من كرييدانوكربوثيالت فلزية ومركبات 

 اوكسجينية

 

 

  44 خلف السامرائي ماجستير

عزل وتنقية تميم االنزيم  من طفيليات اللثمانيا   45

 وتشخيصية طيفيا وكيميائيا

  45 غادة سامي ماجستير

تشيد مركبات حلقية غير متجانسة مشكلة في مركبات   46

الفنل بروبين امايدوالجاكوناتالحاوية على حلقة 

 البزوفيوات وتقييم فعاليتها المضادة للبكتريا .

محمد غازي عبد الكريم  دكتوراه

 العجيلي

46  

دراسات تحليلية غير غير تحاورية النظمة مزدوجة   47

 من اكاسيد فلزية وفوق كلورات الباريوم

  47 خالد عيد محمد ماجستير

النواتج الكائن في دراسة المساحة استخدام ميزان   48

السطحية وتوزيع ابعاد المام في بعض المواد 

 الصلبة

  48 باسم العبدلي ماجستير



تحضير وتشخيص بعض مركبات الثايوريوم   49

الحلقية غير المتجانسة  –العضوية غير الحلقية 

 ودراسة التوصيلية المالرية لها

  49 فارس الدوغجي ماجستير

تبادل االيونات الموجبة  تحضير بعض دانتجات  50

 ودراسة جواحها التحليلية

  50 جليل صالح خليفة ماجستير

تفاعالت االستبدال االلكتروفيلي )الهلمية( لبعض   51

 الملتمات ثنائية حلقة الثايازين

  51 اياد الداؤدي ماجستير

دراسة بعض الخصائص الفيزياوية لمحاليل بعض   52

المائية وغير المائية  مركبات البريثاتوالبريمديثات

 مئوية 60الى  25في مدى درجات الحرارة من 

  52 عبد الحسين الجبوري ماجستير

دراسة بعض معقدات الحلقات غير المتجانسة   53

لبعض العناصر االنتقائية وامكانية استخدامها في 

 تحليل بعض هذه العناصر 

  53 مسلم حسن محمد ماجستير

54     54  

لبعض المركبات العضوية  دراسة فولتمرية  55

 واالعضوية المذيبات الالمائية

  55 لمى فالح ماجستير

تحضير مشتقات امالح بيريديثوم  عن طريق   56

 تفاعالت سكريات امينية مع امالح بيريليوم

  56 فاتن جاسم ماجستير

التشخيص الجزيئي السايتوكروم المستخلص من   57

 طفيليات الشمانيااالحشائية

  57 نادية داود ماجستير

-2-دراسة تحضير استمرارية معقدات البريدين   58

الدوكسيم وساسياللدوكسيم مع بعض النصائح 

 االنتقالية 

  58 فرهاد العالف ماجستير

دراسات في الصفات الكيميائية والفيزيائية   59

 cpkلتناظرات انزيم الكرياثينثوسفركاثيد

المستخرجة من امصال االطفال المصابين بمرض 

 الكاالازارالحمى السوداء 

  59 فاضل الطعمة ماجستير

تغير جهد نصف الموجه لمساعد انزيم        مع   60

 تغير المحيط في المحاليل العضوية المتخنقة

  60 سمر جليل باقر ماجستير

دراسة تفاعالت امالح البيريليوم مع الكواشف   61

 الباحثة عن النواة

  61 امير حسين حسن ماجستير

 -2-تحضير مشتقات   62

نورميلكوميثولينثايوسيمكاربازون ومعداتها من 

الحديد والنحاس والكويلن والنيكل ودراسة فعاليتها 

 ضد برونسثيموثالشمانيادونرفائي

  62 ردنال شمعون ماجستير

دراسة امكانية استعمال مشتقات السايكويورباف في   63

 تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة حرارية

  63 عبد هللا بهنام ماجستير

اثر بعض اكاسيد الفلزات على التفكك الحراريلعوق   64

 دراسة وريتاثوغرافية –اليرقات االقالم 

  64 محمد بريدني ماجستير

استخدام ميزان الفراغ الكانور في دراسة المساحة   65

السطحية وتوزيع ابعاد المام في بعض المواد 

 الصلبة 

  65 باسم العبدلي ماجستير

" بتحليل الحقن p1-c1-f– 8 1تقدير الهاليدات  "   66

 الجريائي

  66 نرمين اسماعيل ماجستير



 

 

اريل مثاليد واستخدامها  3يومو  3تحضير مركبات   67

 في تحضير مركبات القثالمدن

 مؤيد نوري ماجستير

 

 

67  

قياس بؤره تعادل المسحية وصفات فيزياوية   68

وحركية اخرى ومثالية متناظرات ال 

cot القلبيالمستخرجه من حصول مرضى االحتشاء 

  68 مصدق شكيب ماجستير

الغشائي لطفيليات  atposeمقياس االتباز  69

 اللشمانياودنوفائي

  69 زيتا روبرت ماجستير

دراسة التفاعالت  الحالة الصلبة في درجات حرارة   70

عالية بين بعض االكاسيد من اتقان الموصالت 

الكهربائية وفق اوكسيد كبريتات الصوديوم 

 والبوتاسيوم 

  70 يوخنايوخنا ماجستير

دراسة بعض مشتقات البازول لجديد       عضوية   71

 في التحليل غير العضوي 

 

  71 محمود نفاش علي ماجستير

والشيكل "من  17         7استخدام الفناديوم   72

مخلفات صرف الوقود التشغيل بوساطة بوليمر 

 -6-كراون  -18-االيثر التاجي "متعدد ثنائي بنزو 

  72 الدليميمحمد غازي  ماجستير

التأثيرات ضمن الجزئية في حامض الجبريك   73

 ومشكالته 

  73 سحر صالح القادر ماجستير

دراسة تفاعل ريتورماتسكي باستخدام تقنية   74

 الموجات فوق الصوتية 

  74 كوكب الياس ماجستير

الفيزياوية والكيميائية maoصفات متناظرات ال   75

 المستخرجة من امصال مرض الكابة

  75 محمد احمدحسام  ماجستير

وحامض  11القدير المايكوني للحديد   76

االسوربيكاالميثاتالكايكوليةوالكاوريومانزين في 

 المستحضرات الصيدلية

  76 داود الكناني ماجستير

 103دراسة طيفية لمجموعة من مشتقات   77

الجديدة المتميزة بالرباط الهيدروجيني  ايزكازيتات

دراسة في المناطق تحت الحمراء وفوق البنفسجية 

 والمرئي الكيميائي 

 

  77 ابراهيم الهاشمي دكتوراه

دراسة العالقة بين التركيب والسلوك   78

الكروماثوغرافي لمركبات 

 الفيرانوالكثايونينوالبايرول وخصائص 

 

  78 محمد حمود ماجستير

دراسة مقارنة وتطبيقية للتأثير الحراري على   79

السلوك الكورماتوغرافيللهيدرولونات االلبانية على 

االطوار الثابتة من نوع البلورات السائلة 

 وتعدداالشراق

  79 عبد اللطيف يحيى ماجستير

البلمرة المشتركة بين االيسو مالي ابمايداتالمعوضة   80

 –الفابنيلأو المالي ايمايداتالمعوضة  مع خالت 

 تحضير وبلمرة الكربات اثيلين مثال اميدايل .

  80 نبيل جمال عائد ماجستير



تحضير وتشخيص ودراسة الراتنجاتالكوينولينية   81

 الجديدة .

  81 اياد مثنى نبيل ماجستير

لبعض  -13-حساب اإلزاحة الكيميائية للكاربون   82

 المركبات االورماتية متعددة التعويض .

  82 آمال شامي ماجستير

-2تحضير ودراسة الفعالية الكيميائية للكوريدان  83

 بتروثيزوليلهيدراثيل .

  83 وليد فرج الهيتي . ماجستير

اريل -Nأديل كلورومالينمايدات -Nتحضير   84

مااليدات معوض في الموقع الف يحي ميع اليلية 

 ومحاوالت بلمرتها .

  84 محمد خليفة الدليمي . ماجستير

االلكتروليتات أحادية القياسات المسعرية لبعض   85

 مثيل بيروليدون والمائية . Nالتكافؤ في محاليل 

  85 عامر عيسى كوربال ماجستير

دراسة بعض مشتقات النيازول الجديد ككواشف   86

 عضوية في التحليل غير العضوي .

 

  86 محمود نقاش علي ماجستير

تقسيم فعالية وعزل مشتقات إنزيم االدنوسين متي   87

من المصول الطبيعية والمصول  ADAايقير

 المصابة بفقر الدم والتهاب المفاصل الدموي .

  87 وسن نزهان العاصي ماجستير

ثنائي  4.4الخواص الطيفية لقواعد شن المشتقة من   88

مثيل مايترالدهايدوالثياليثونوليزويل اسيتون دراسة 

طبيعية في الطيفين تحت الحمراء وفوق البنفسجية 

 والجزء الفتلي .

 

  88 عبد الوهاب سلطان ماجستير

الخواص الميووالدوكراتية لبعض أمالح الدايروبتوم   89

. 

  89 دلي عبد الغني رشيد ماجستير

دراسة تآكل الطلب غير القابل للصدأ في المياه   90

 المالحة تحت درجات الحرارة المرتفعة .

نجيشار محي الدين  ماجستير

 أحمد

90  

على بعض دراسة تأثير الوزن الجزيئي وتوزيعه   91

خصائص بولي كلوريد الفي مثيل المزمع انتاجه في 

 المجمع البتروكيمياوية في البصرة .

  91 ايناس مصطفى محمود ماجستير



 تحضير وتشخيص بعض مشتقات الساكرين.  92

 

سالنه إسماعيل  ماجستير

 الخطيب

92  

ثنائي مثيل اثيول  3-5اسيله فريدلكرافتس لمركب   93

 االيزومتري .دراسة للفعالية والتوزيع 

نزال لطيف شهاب  ماجستير

 الدين

93  

ثنائي  3-1ثايتاتكيل حامض السكتيل في مزيج   94

اليوريا مع الماء وفي مزيج رباعي مثيل اليويريا مع 

 الماء من قياسات القوة الذاتية الدافعة الكهربائية

  94 هناء نجيب الشوردجي ماجستير

فصل وكيان االثيلين على أطوار البلورات السائلة   95

ومقدر االسترات دراسة أمكانية استخدامها كمانعات 

 البلمرة في مذيبات االستخالص .

  95 نبيل صبيح عثمان ماجستير

حساب طاقات التكوين والشكل الجزئي لفلوريدات   96

 الكبريت بواسطة البرتاج .

 

  96 ضياء هادي حسين ماجستير

دراسة التفاعالت العكسية والخواض الضوئية   97

الكلفانية لبعض أمالح البريدينوم في المحاليل القطبية 

. 

  97 أياد سلمان المعيثي ماجستير

دراسات طبقية تفلورية لتعيين كميات ضئيلة من   98

الكركم في مطيبات غذائية والباريوم والستروليتوم 

 كمغذيات كالسيمية في محينات صناعية .

 

 

  98 فاطمة علي حسين ماجستير

بواسطة  (III)واالنديوم(III)استخالص االلمنيوم   99

– 18-بوليمر األيثر التاجي متعدد وثنائي بنزو 

 . 6كودات 

  99 علي سامي حسين ماجستير

الدر لمركبات بارا نيزولونيون مع  –تفاعل ديانر  100

 دايينات غير حلقية .

  100 أمل نافع علي ماجستير

  101 نبيل عادل فخري ماجستير لقدر بعض المواد االعضوية تطوير طرق تحليلة  101

ثنائي مثيل مثول بواسطة تفاعالت  3-5اسيله نواة   102

 كرافتسوتيرير .–فريدل

  102 وسام البقاء ماجستير

 

 



 

تحضير ودراسة عدد من معقدات السيليكون   103

 وااللمنيوم العضوية .

  103 منال الشماع ماجستير

 

 

  104 أنور ذبيب الدين ماجستير دراسات طيفية الفينوالتالموضه  104

 

 

تحضير اميدات جديدة لصبغة الفثالةسياتين النحاسية   105

 ودراسة تطبيقاتها الصبغية . 3المعوضة في الموقع 

  105 سعد مانع أحمد ماجستير

 

 

تحضير ودراسة المنبعثة لمشتقات الثايويوريا   106

ومركبات الثايازول الملحة مع البنزين والكويتولين 

 البايولوجية .ذات الفعالية 

  106 عصام فيصل ماجستير

 

 

تحضير وتشخيص بعض الراتنجاتالفنولية الجديدة   107

 مشتقاتها وتطبيقاتها الصناعية .

 

 

 

  107 تحسين عبد الحسن ماجستير

 

 

الحلقية غير تحضير بعض مشتقات المركبات   108

المتجانسة المتضمنة حلقات رباعية وخماسية 

وتقييم تأثيرها على  وسباعية وحلقة البايرازولين

 انواع مختلفة من البكتريا والفطريات

  108 هبة  حمزة رشيد ماجستير

109     109  

  110 مالية محمد فرحان ماجستير تحضير مبادالت ايونية من نوع البولي ايمايدات  110

دراسة امتزاز وتفكك الميدرازين على بعض الرقوق   111

 الفلزية باستخدام مطياف المكتلة .

  111 الحيدرييوسف  ماجستير

الدراسات المهروكيميائية لتفكك وانتقال حامض   112

 االوكتاليك في مزيج اليوريا بالماء .

  112 انتظار التكريتي ماجستير

تحضير ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض المشتقات   113

في أنواع  ترابازولوالكوينازوالت4.3.1الجديدة  من 

 مختلفة من الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية .

  113 غزوان الصميدعي ماجستير



التعدد المليغرامي للكبريت وبعض الفلزات في   114

 المركبات العضوية واالدوية .

 

 

  114 محمد صالح الحافظ ماجستير

استخدام مقاييس الحد الساخن في دراسة حماية حديد   115

الوسط الحامضي  الصب والفوالذ من التآكل في

 باستعمال بعض المواد المعقمة .

  115 خلود السعدي ماجستير

مينوكسي –بيتا  –بعض تفاعالت كروتوناتااليثر  116

 لتحضير بعض المركبات الطبيعية .

  116 سوايد جاسم محمد ماجستير

دراسة طيفية الكترونية وحرارية وزنية للكوبلت   117

 . الثاني في منصهر النترات بإضافة أيون التقرين

  117 حياة حمزة عباس ماجستير

دراسة تحليلية لنصري التلوريومواليزينوم بواسطة   118

 مطيافية االبعاث الجزئي .

  118 سعد فائق الكريم ماجستير

  119 ندى ضياء إسماعيل ماجستير بعض تطبيقات التحليلة لتفاعالت الدايزونيوم  119

 الخواص الكهروكيميائية لبعض األنظمة االعضوية  120

 في المذيبات المائية واالمائية .

  120 عاشور داود ماجستير

دراسة طيفية لبعض المركبات البنياوايكليميونات   121

 المشتقة منها .

  121 قاسم القرني ماجستير

بابوون المعرضة في  -2تحضير بعض مركبات   122

الموقع السادس ودراسة ميكانيكية تفاعالته مع 

N. برومو سكسين أيميد 

  122 ثمين فليحنزار  ماجستير

123     123  

دراسة مركبة إعادة الترتيب الحراري   124

 الكسيداالمثانالثالثية

  124 نور الدين عبد هللا ماجستير

عزل ودراسة خواص إنزيم   125

الفوسفودادايثديثرلكتوكليوثايد الحلقية من ادمنة 

 الزجاج .

  125 وثبة أدريس نوفل ماجستير



  126 وجدان الزيدان ماجستير دراسة حول بعض المركبات المعقدم لليورانيوم  126

دراسة التناظر )فرترانس( الناتج عن إضافة كواشف   127

 اإلزاحة االنثانية لقواعد سيت .

  127 عدنان عثمان عمر ماجستير

 تحضير وتشخيص بعض مشتقات المساكرين  128

 

سالفة إسماعيل  ماجستير

 الحطيب

128  

في مذيبات  الدراسات الكهروكيماوية لتفكك الكالسية  129

مزيجي اليوريا مع الماء ورباعي مثيل اليوريا مع 

 الماء .

  129 رافله صالح الحارثي ماجستير

التفاعالت التكبيرية لتعيين النحاس وبعض   130

 البيروكسيدات بالطرق التشخيصية والبوالريغرانية .

  130 فالح عبد حسن ماجستير

تحليق المركبات الحلقية غير متجانسة من تفاعالت   131

 كلوريد المالونيل مع االيزوثايوبيانات .

  131 عبد الحكيم محمود ماجستير

بعض تفعالت وتحضير المركبات الحلقية غير   132

المتجانسة الخماسية والسداسية الحاوية على 

 االوكسجين .

 

  132 عبد الوهاب حمدي ماجستير

التقدير المايكروئي للكلور أو البيروم في المركبات   133

 العضوية

  133 الهام سعد هللا صالح ماجستير

دراسة البلمرة والبلمرة المشتركة   134

 لمونوميراتالماليميداألربلية .

  134 فوزي جبرائيل ماجستير

  135 فارس العباجي ماجستير دراسات أضافته الكسيداالحثاتاالثيلية  135

دراسات ضوئية والروكرافية لمركبات   136

 البرمدينومستعاها .

  136 معاذ المجار ماجستير

ترانس الناتج عن إضافة كواشف –دراسة التناظر سز  137

 اإلزاحة اإلنثانية لقواعد شيف .

 

  137 عدنان عثمان عمر ماجستير

تأثير الوكسجين على سوفان هددت البنتانيوم في   138

 الظروف الجافة .

  138 لؤي األمام ماجستير



تطوير إضافتي في الرنين النووي المغناطيسيين لنواة   139

 الديثيريوم .

  139 عامر يحي المولي ماجستير

التقدير الطيفي لبعض المواد العضوية وال عضوية   140

 في محلول مائي .

  140 بتول بشار إبراهيم ماجستير

بايردنالمعوضة في –2تحضير بعض المركبات   141

الموقع السادس ودراسة ميكانيكية تفاعالته 

N. بروموسكسين أيمين 

 

  141 بزار فليح ماجستير

الفوسفوداتللثوكلوتايدات عزل ودراسة خواص إنزيم   142

 الحلقية من ادقفة الزجاج .

 

  142 وثبة توحله ماجستير

التعدد الطيفي المايكروغرامي لبعض المركبات   143

االمنيات االلدوكزيمات ومخالطها  –النتروجية

 الثنائية باستخدام الكلورانيل .

  143 ضباء الصحية ماجستير

الثنائية غير المشبعة  تحضير بعض البيتيدات  144

 ومشتقاتها .

 شذى فاضل فارس ماجستير

 

144  

 

 

تطوير أحادي الرنين القودي المغناطيسي لنواة   145

 الديتيريوم .

 

 

  145 نزار عبد هللا العزاوي ماجستير

دراسة بعض المتغيرات الكيموحيوية من دم الحبل   146

 السري مقارنة مع األم وتقنية انزيم االكيت .

  146 محمد صالحنادية  دكتوراه

تحضير وتقسيم الفعالية البايولوجية لبعض مركبات   147

 3-1الترايازول  3-2-1االوكسادايازول  1-2-4

 واالوكسازين .

 

 

  147 ريم سهيل نجم عبد هللا ماجستير

التقدير المايكروغرامي للكبريت في األدوية المصنعة  148

 –في الشركة العامة لصناعة األدوية في سامراء 

  148 صفاء حوثي ماجستير



 العراق .

بنزو لونيوك مع  –تفاعل ديلز الدر لمركبات بارا  149

 داينات غير حلقية .

  149 أمل نافع علي ماجستير

البلمرة اإلشعاعية المشتركة ألتهدرين وبعض  150

 مونوميراتالماليميدالربلية مع التابرين .

  150 كريم محمود أحمد ماجستير

تطبيقات تحليله غير مباشرة لتفاعالت الكلور مثيل  151

في قدير البروم واليود وبعض المركبات العضوية 

غير المشبعة وبعض الخوامضالكاربوكسية في 

 محلول ثنائي  .

 

 

  151 صالح الدين عبد العزيز ماجستير

تطوير طرق تحليلية جديدةللتعبيرالمايكروغرامي  152

 لبعض ايونات الكبريت السالبة .

  152 ناصر حسين شيخو ماجستير

المعالجات الطبيعية لنترج الكبريت من الجزء  153

 الكيروسيني .

  153 محمد فيب الصائغ ماجستير

التكسير الضوئي لزئبقيات النفط الثقيلة باستخدام ثاني  154

 أوكسيد البنتاميوموالمزمواليت .

 

علي عبد الصاحب  ماجستير

 العكالب

154  

الثنائية غير المشبعة  تحضير مبض البتيدات 155

 ومشتقاتها .

  155 شذى فاضل ثابت ماجستير

156    156  

ودراسة طيفية  تحضير 157

وبايولوجيهلهيدرزيداتوثايوسيكماريذات حوامض 

 السنكونيتيل ومشتقاتها 

  157 فاضل بسام حقي ماجستير

التقدير المايكرني للكلور أو البروم في المركبات  158

 العضوية .

  158 سعد هللا صالحالهام  ماجستير

قياس التوصيلية الكهربائية لبعض االمالح المالوثين  159

 تحت تاثير الترددات الضوئية والراديوية .

 

عواطف منصور  ماجستير

 إبراهيم

159  



الخواص البوالروكرافية لبعض مركبات الهايدرازين  160

. 

 

  160 ياسر عمر حميد ماجستير

الثايوفينات في استخدام طريقة كهروكيميائية لتقدير  161

 النفط العراقي والغاز السائل .

  161 احمد مهدي سعيد ماجستير

دراسة حركية وميكانيكية إعادة ترتيب  162

 بيكمانللنزلدوكزيمات في حامض البيركلوريك .

  162 بشار ذنونكشمولة ماجستير

دراسة كيميائية حياتية لمستخلصات نبات رجل  163

ذكور الفئران البيض  الحمام على بعض مكوناتدم

 السليمة والمحدث بها داء السكر تجريبياً .

  163 سهام فاضل سمير ماجستير

تثبيط الصف المفلوروتكوستان بواسطة بعض  164

 االمينات الليفاتية في الحالة السائلة .

  164 مثيل فايق البثي ماجستير

الحلقي  وجود إنزيم الفوسفور دامسترخالنيوكليوتايد 165

 في نبات شرركم اشيقيم.

  165 زهير خطاب عمر ماجستير

  166 جليل كريم أحمد دكتوراه دراسات مسعرية وطيفية لقواعد الحوامض النووية . 166

دراسة حركية إعادة الترتيب الحراري ألوكسيد  167

 االمينات الثالثية .

 

 

 

نور الدين إبراهيم عبد  ماجستير

 هللا

167  

 الفارينيا غير المشبعة . -الكربوفيلتفاعالت مركبات  168

 

  168 احمد عبد الكريم ذنون ماجستير

دراسة البلمرة والبرمرة المشتركة  169

 لونيداتالماليميداألريلية .

  169 فوزي حبيب جبرائيل ماجستير

فصل مركبات البريدين على أطوار البلورات السائلة  170

ودراسة امكانية استخدامها  ومتعدد االمرتات

 كمانعات البلمرة في مذيبات االستخالص .

  170 أمل عقيل جبر الهالل ماجستير



دراسة تأثير مسحوق نبات الثوم الجاف على  171

مستويات الدهون والبروتينات الدهنية في بالزما الدم 

عند االشخاص الصحيحين والمصابين بفرط الدهون 

. 

حيدر عبد الكريم  ماجستير

 السواعدي

171  

كتدات سالبة IIIاالستخالص بالزيت للحديد   172

 باستخدام االيثرات التاجية .

  172 بدر إسماعيل طالب ماجستير

تقنية جديدة لبولي بيوشاداين النهايات الهيدروكسيلية  173

 ودارسة مشتقاته الفعالة وسائلها .

  173 امجد طاهر البدران ماجستير

أختيار الظروف المثلى لفصل  174

الهيدروكاربوناتاالروماتية معقدة الحلقات باستخدام 

تقنية كروماتوغرفي السائل ذات األداء العالي 

 وتطبيقاتها في المحاليل المائية .

 

 

 

 

  174 جاسم محمد الجبوري ماجستير

175    175  

تأثير السائل الطرفي على توازن السوائل  176

من خالل المقارنة بين فصلي الشتاء  االلكتروليتات

 والصيف .

محمد عبد الهادي  ماجستير

 العبيدي

176  

حساب ثوابت الفعالية لمواقع لدرثوفياوبار في بعض  177

مركبات السيلكون القطرية باستعمال كروماتوغرافيا 

 السائل . -الغاز

  177 طارق حفظ الجرط ماجستير

178    178  

179  

 

  179  

عفير ومستخلص بعض المركبات الجديدة لمشتقات  180

الثايويوريا في امينو تابازول االحادية والثنائية 

فوزي حميد جمعة  ماجستير

 العبيدي

180  



 وتفاعلها مع كلوريدات الحوامض .

تحفيز مركبات حلقية غير متجانسة مشعة من البزو  181

b. تايومنين 

  181 محمد رضا عواد ماجستير

استخدام القياس المسعري والتحليل الحركي لدراسة  182

وشرح الخصائص الميزكمانية لبعض المركبات 

المعدنية المستخدمة وغيرها من  –البوليمرية

 التطبيقات ذوات األهمية الصناعية .

  182 صادق جعفر باقر دكتوراه

للكبريت في االدوية المصنعة  التقدير المايكروغرافي 183

العراق  –في الشركة العامة لصناعة االدوية سامراء 

. 

هيفاء محمد جاسم  ماجستير

 حموش.

183  

المايكروغرامي لبعض المركبات  -التقدير الطيفي 184

العضوية النيتروجينية )االمينات اللدوكظعاز( 

 وتجماليها الثابتة الستخدام الكلورافيل .

  184 نجم الصحبةضياء  ماجستير

تطبيقات تحليلية غير مباشرة لتفاعالت الكلورانيل  185

في تقدير البروم واليود وبعض المركبات العضوية 

غير المشبعة وبعض الكاربوكسيلية في محلول مائي 

. 

صالح الدين محمد عبد  ماجستير

 العزيز

185  

تطوير إضافي الرنين النووي المغناطيسي لنواة  186

 الديتريوم .

  186 نزار عبد هللا العزاوي ماجستير

عزل ودراسة خواص انزيم  177

الفوسفادايترللنيدكليوتايدات الحلقية من أدمنة الزجاج 

. 

 

  187 وثبة إدريس توصله ماجستير

دراسة حركية إعادة الترني الحراري ألكاسيد  188

 االمينات الثالثة .

 

  188 نور الدين عبد هللا ماجستير

  189 تماضر حمدون محمود ماجستير تحضير ودراسة معقدات بعض العناصر اإلنتقالية 189

تحضير ودراسة بعض معقدات اليورانيوم السداسي  190

 مع اكاسيد االيثاناالليفانية .

  190 ثائر ناصر الساعور ماجستير

  191 ياسر محمد حميد ماجستيرتاخوتصالبوالروكرافيه لبعض مركبات الهايدرازين  191



. 

دراسة طيفية لبعض المركبات العضوية التي تحتي  192

 على الكبريت أو االوكسجين .

  192 غازي العراقي ماجستير

  193 احالم الصديق ماجستير دراسة طيفية لبعض مركبات الميثان . 193

دراسة حركية إعادة الترتيب الحراري ألكاسيد  194

 االمينات الثالثية .

  194 نور الدين عبد هللا ماجستير

195    195  

تحضير ودراسة طبيعة وبايولوجية المشتقات  196

 م.امينونزوثايازولوالنايو يوريا المعوضة .

  196 عمار غضبان كحيط ماجستير

دراسة كيمو حيوية للبيليروبين في الدم واإلدرار  197

 وعالقته بمرض اليرقان .

 

  197 يزن ستار صالح ماجستير

-3)-تحضير ودراسة طبيعية وبايولوجية لمشتقات ح 198

نراياومبو( بفزونابارول -1-ثنائي مثيل -3

 امينو بنزوثاباول ( . -2-ومورفولبقوائيل

  198 احالم معروف العزاوي ماجستير

تحضير ودراسة االطياف والفعالية البايولوجية  199

لبعض معقدات ايونات العناصر االنتقالية وغير 

 االنتقالية مع قواعد شف المشتقة من السيالياللديهايد .

عطا هللا يرجس دخيل  ماجستير

 الجبوري

199  

دراسة حول دور بعض العناصر النزرة وفيتاميني  200

C  وE . في إنتشار امراض الغدة الدرقية 

كلمران شكر حسين  دكتوراه

 الدلوي

200  

تحضير وتشخيص مشتقات األمايد لحلقة الترابازول  201

 وبولي استرات حلقة األوكسادابازول.

  201 يعقوب غسان برهان ماجستير

دراسة كيميائية حيوية إلدرار مرض االخفاق  202

 الكلوري في محافظة صالح الدين .

نادية أحمد صالح محمد  ماجستير

 الجبوري

202  

تحضير وتشخيص معقدات بعض الفلزات االنتقالية  203

مع مشتقات االزو الحلقية غير المتجانسة ودراسة 

 تأثيرها الحيوي  .

 

  203 مصطفىبرعل سليمان  ماجستير



 

تكوين واستخالص المزدوج االيوني العضوي  204

(Pdt)  و(Bil)  مع عقاري

وهيدروكلوريد ثالثي فلو (Gp)فوسقاتالموراني

 وتقديرهما تقنية االمتصاص . (TFPH)بيرازبين

 

اسماء احمد محمد  ماجستير

 الراشدي

204  

تحصيص وتشخيص مشتاق  205

الدايازول االمايدوالماليهايدواالتياكوتمايد لحلقة 

 ولمراتها بلمرة متجانسة ومشتركة مع االكريالمايد .

 

 

  205 سلوى عبد الستار جبار دكتوراه

 (II)تحضير وتشخيص بعض معقدات البالديوم  206

الحاوية على هجين من ليكاندات ثنائية  (II)والبالتين 

تجانسة الحاوية الفوسفين والمركبات الحلقية غير الم

 على الثايويوريا

  206 عدنان عبد النبي حمادة ماجستير

دراسة طبيعية لبعض مهقدات انتقال الشحنة الجديدة  207

هيدروكسي ينزاويبال مع  4مينوكي  3والمشتقة في 

 بعض المستقبالت الكترونية .

 

  207 ليلى عبد الرحمن حميد ماجستير

تحضير بعض المضادات الحيوية الجديدة الحاوية  208

وأمالحها وايميداتهاودراسة  على أحماض الفثاليميك

 الفعالية البايولوجية لبعضها .

عبد الرحمن عباس  ماجستير

 طعمه

208  

طرائق جديدة لتقدير بعض المستحضرات الصيدالنية  209

 تقنيات تحليلية مختلفة .

عبد المجيد خورشيد  دكتوراه

 احمد

209  

والتوزيع الزيني   (500)العالقة بين فعالية انزيم  210

 بالدم لمرض السكر .

  210 منال عدنان ابراهيم ماجستير

تحضير وبلمرة مشتقات االيمايد )الماليثيمايد(  211

االيتاكونيمايد ذاتية ومشتركة مع االكريالمايد لبعض 

 مركبات السلفاومشتقاتاتالتايازول لها .

  211 مها صالح حسين دكتوراه



 

نمط جديد لتقدير ايونات عدة باستعمال عدة باستعمال  212

ثنائي وصل باعث متحسسات فوتو سليكونية متعددة 

. 

  212 هاشم عبد الستار جبار ماجستير

تقدير الهناصر الثقيلة الزئبق والبوزون والكادميوم  213

بتقنية الخفق الجرياني وباستخدام اقطاب االغشية 

 الصلبة .

شذى يونس يحيى  ماجستير

 السامرائي

213  

تحضير وتشخيص بعض مشتقات االوكساوبازول  214

الحاوية على مجاميع وظيفية متعددة ودراسة الفعالية 

 البايولوجية لها .

مخلف محسن حليم  ماجستير

 السامرائي

214  

دراسة تأثير المركبات الفينولية المستخلصة من بذور  215

والشاي األخضر  Visit Viniferalالعنب 

Camellia sinensis  على فسلجة الغدة الليفيى في

 . MusMusculusإثبات الفئران البيض السويسرية 

  215 علياء هاشم فرج ماجستير

  216 د.تغريد علوم الفقي دكتوراه  216

 3,  2,  1تحضير وتشخيص بعض المشتقات لحلقة  217

 3,  1, تريازول عن طريق تفاعالت الخلق الحلقي 

 ثنائية القطب .

 

 

عبد محمد ظاهر حسن  ماجستير

 الجبوري

217  

بناء أقطاب انتقائية غشائية لعقاري ثالثي  218

بدولدينهيدروكلوريد النيكوتين امايد وتقديرهما 

 بالطريقة الجهدية وبطريقة االمتصاص الجزئي .

  218 ساهره احمد محمود ماجستير

تقدير عقاري ايزانيازايد وكبريتات الكلوركبريت  219

انتقائية غشائية , مصنعة وطريقة  باستخدام اقطال

 ]Pdl[2تكوين المزدوج األيوني مع 

أسيل شاكر محمد حسن  ماجستير

 الربيعة

219  

بناء اقطاب انتقائية غشائية لعقاري ثالثي  220

بروليدنهيدروكلوريد والنيكوتين امايد وتقدريهما 

 بالطريقة الجهدية وبطريقة االمتصاص الجزئي .

  220 محمودساهره احمد  ماجستير

  221 اسماء هاشم شاكر ماجستيرالتقدير الطيفي  221



للباراسيتامولوالسلفاميثوكسازولواالموكسيلين 

 باالقتران التأكسدي في المستحضرات الصيدالنية .

 

تحضير ودراسة حياتية لبعض قواعد مالح الجديد  222

 اوكسادايازول . 4مور  1المحتوي على حلقة 

 فاضل داود خالد عمر ماجستير

 الجبوري

222  

تحضير ودراسة الفعالية البيايولوجية لبعض مشتقات  223

 ثايادايازول المحتوي مجموعة االمايد . 4د  1

 

يسرى خلف محمد  ماجستير

 رمضان

223  

224    224  

دراسة التحسين اللوني للالب والهاب المنتجين في  225

 الشركة العربية للكيمياويات المنظفات .

 

 

محمد  عبد صالح جاسم ماجستير

 الخفاجي

225  

تحضير وتشخيص معقدات العناصر االنتقالية مع  226

 ليكانداتنتروجينية ودراسة فعاليتها الحيوية .

علي إبراهيم بكر  ماجستير

 الجبوري

226  

تحضير وتشخيص مركبات حلقية غير متجانسة  227

 الفداياروالت بطريقة الحواقلالزايداتالعضوية.

احمد إبراهيم علي  ماجستير

 الجميلي حماده

227  

تحضير وتشخيص معقدات بعض العناصر اإلنتقالية  228

 مع ليكندات قواعد شين .

عبد هللا سلمان علي  ماجستير

 خضير الجبوري

228  

دراسة العوامل المؤثرة على امتزاز بعض معوضات  229

 الفينول واالنيلين باستخدام ماود مازة مختلفة .

داني منصور باقو  ماجستير

 كوركي .

229  

دراسة مقارنة للعوامل المؤثرة على ثوابت اتزان  230

 االمتزاز لبعض مركبات االزو .

  230 ساره ستار مجيد كريم ماجستير

ن التحليل النووي والكمي لمركبات الكيالت البنزي 231

 المستقيمة في تركيبة المنظفات 

 

 

علي جبار عارف  ماجستير

 الشواني

231  



دراسة كيميائية حياتية إلنزيم  232

ومتناظراته المنقاة جزئياً  LDHاالكتيثديهايدروجينز

 من أدرار المرضى المصابين بأورام البروستات .

  232 عمر علي كنوش ماجستير

طريقة مطورة لتقدير عقاري  233

هيدروكلورزيالبايريدوكسينوااليسينويل ببناء اقطاب 

 بوليميرية انتقائية غشائية وبالطرائق الطيفية .

محمد  فدعم متعب ماجستير

 الجبوري

233  

234    234  

تحضير وتشخيص بعض مشتقات المالتيدهايد  235

اوكسادايازول  4-3-1الجديدة الحاوي على حلقة 

ً أو مع  ودراسة فعاليتها البايولوجيةوبلمرتها ذاتيا

 بعض معوضاتالفانيل .

فوزي حميد جمعة  ماجستير

 العبيدي

235  

الجديدة  تحضير وتشخيص بعض مشتقات المالتيمايد 236

 -ح–بايرازووليهاويايدرهدين-الحاوية على حلقات ح

اون / ثانوية ودراسة فعاليتها البايولوجية ثم يلمونها 

 ذاتياً أو مع بعض معوضاتالفانيل .

غزوان حسن عبد  ماجستير

 الوهاب الصميدعي

236  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوكسادايازول 4-3-1تحضير بعض مشتقات  237

بطريقة االكسدة التحويلية ودراسة فعاليتها 

 البايولوجية .

بشرى عبد الفتاح خير  ماجستير

 هللا

237  

 4-3-1تحضير ودراسة بايوكيميائية لبعض مشتقات  238

 اوكسادايازول الجديدة .

  238 شيماء حاتم عبد هللا ماجستير

لبعض  تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية البايلوجية 239

 \. 4-3-2-1مشتقات 

  239 أياد سليمان محمد عفت دكتوراه

دراسة طيفية لقواعد شف مع بعض المستقبالت  240

االلمكترونية ودراسة حركية التحلل للقواعد في 

 أوساط مختلفة .

طارق مبذر محمود  ماجستير

 الدوري

240  

  241 ابتسام توفيق أمين ماجستيرتحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة من  241



الترايازولواالوكسادايازول ودراسة فعاليتها 

 البايولوجية .

دراسة حركية وثرموديناميكية لنشاط متناظرات  242

المنقاة من (AST)االنزيم الناقل لمجموعة االمين 

 أدرار المرضى المصابين بالداء السكري .

جاسم محمد طاهر  ماجستير

 السويقي

242  

تحضير وتشخيص بعض المعقدات الفلزية  243

الجديدةالمشتقة من السلفاميثاوكسانرول وتقييم 

 فعاليتتهاالبايلوجية .

 

 

لمى عبد القادر حاتم  ماجستير

 سلطان

243  

تحضير بعض انظمة نقل الدواء البوليمرية المرتبطة  244

من خالل مجموعة االنزيم ودراسة تحريرها المنتظم 

 خارج الجسم 

  244 هالة ادريس ابراهيم ماجستير

تشييد مركبات حلقية غير متجانسة جديدة مشتقة من  245

ثنائي ايليدين استون وارايليدينايونونالمعوضة وتقييم 

 فعاليتها المضادة للبكتريا .

  245 سعد سالم جاسم دكتوراه

ومتماثلة  دراسة حركية ثرموديناميكية لمريم المالتيز 246

ً من إدرار المصابين بداء السكري  من  المنقى جزئيا

 النوع الثاني .

  246 معتصم هشام سلمان ماجستير

بناء اقطاب انتقائية غشائية لعقاري الهوماتروبين  247

مثيل بروميد والبرومائينهيدروكلوريد وتقدريهما 

بالطريقة الجهديةوطيفياً بتكوين المزدوج االيوني مع 

 .]BiI4[-1الالعضويالمعقد 

إسراء طالب حميدي  ماجستير

 حنتوش الدوري

247  

تحضير وتشخيص بعض قواعد كشف وايونات  248

( 11( ص)11( + ص)11المعقدة )

Co(11)Th(IV)CB(11),FE(11)  ودراسة

 فعاليتها البايولوجية .

  248 علي حسين مصطفى ماجستير

دراسة التوصيلية الكهربائية لبعض البولي  249

 ازوميثاناتاالرومائية الجديدة .

  249 نصير صبحي احمد ماجستير



 

تقدير البروميثازين والثيامين في المستحضرات  250

الصيدالنية باستخدام اقطاب غشائية انتقائية 

 وبالطرائق الطبيعية .

ايمان ذياب احمد عباس  ماجستير

 السامرائي

250  

الماء  تقدير عقاري السيفالكين أحادي جزيئة 251

والصوديوم سيفوتاكسيم ببناء اقطاب بوليمريةالنقائية 

 غشائية وبالطريقة الطيفية .

محمد صالح توفيق  ماجستير

 علي البياتي

251  

تحظير وتشخيص عدد من البوليمرات المتجانسة  252

والمشتركة لمشتقات الماليئمايد الثنائية الحاوية على 

وحلقات غير متجانسة كوحدات  مجاميع بارافينية

 رابطة .

  252 مالذ خلف رشيد علي دكتوراه

تحضير بعض المركبات الجديدة والمشتقة من مركب  253

 انديكان البنزين .– 3

حامد محمد صالح  ماجستير

 الجبوري

253  

تحضير وتشخيص بعض المشتقات  254

االميديدوااليمينيةللبيردين والباي فنيل ثنائي امين و 

 البايرازولين وتقييم فعاليتها البايولوجية .

  254 شيماء إبراهيم جياد ماجستير

-3-1و  4-2-1تحضير وتشخيص بعض مشتقات ) 255

 ( اوكسادايازول وتقييم فعاليتها البايولوجية .4

 

 

  255 بشرى فيصل نعمان ماجستير

تحضير ودراسة مقارنة لبعض المركبات الحلقية  256

غير المتجانسة المحتوية على حلقات خماسية 

وسباعية بالطريقة التقليدية وطريقة المايكرويف 

(MAOS) . وتقييم الفعالية البايولوجية لبعضها 

عبد محمد ظاهر حسن  دكتوراه

 الجبوري

256  

قواعد شف دراسة  تحضير بعض مركبات االوزو 257

فعاليتها في عملية التحويل الكيميائي الضوئي للطاقة 

 الشمسية .

  257 سميره علي محمد ماجستير

التقدير الطيف لالثياموتول و االمينوفلين بتفاعل  258

مالبرادوااليزونيازايدباالكسدة ببرمنغنات البوتاسيوم 

شهله جمال شكور  ماجستير

 أحمد

258  



. 

للكلوربرومازين من مستحضرات التقدير الطيفي  259

 صيدالنية باستخدام تفاعالت االكسدة .

سالم احمد رضا  ماجستير

 الجبوري

259  

دراسة طيفية وثرموداينيميكية لبعض معتقدات انتقال  260

الشحنة الجديدة المشتقة من االوكسادايازوالت مع 

 بعض المستقبالت االلكترونية .

  عمر عبد هللا عبد عيد ماجستير

 

260   

 

 

 

 

 

 

 

 

تحضير ودراسة طيفية لبعض معقدات انتقال الشحنة  261

 بنززوايلثايويوريا .Nالمشتقة من 

مروة عدنان مولود  ماجستير

 ياسين

261 

تقدير عقاقير  262

هيدروكلوريداالمتريتايلينوهيدروكلوريداالوكريميتاز

ولين باستخدام اقطاب غشائية انتقائية والطرائق 

 الطيفية .

 262 شيرين بهجت عايد ماجستير

تحضير بعض قواعد شيف المشتقة من االدملة  263

 .LDHاالمينية ودراسة تأثيرها على فعالية أنزيم 

زينب هاشم محمد  ماجستير

 حسن

263 

على  TIدراسة تأثير التعويض الجزئي للعنصر  264

بعض الخواص الفيزيائية للمركب 

CaCu0.10+02Sr2Bi  الفائق التوصيل الكهربائي

 عند درجات الحرارة العالية . 

 264 ثامر محمد طويان ماجستير

تحضير وتشخيص مركبات جديدة لمركب لوينولين  265

 وتقييم الفعالية البيولوجية لبعض منها . 1 – 3

عبد الجبار عباس علي  دكتوراه

 عبد المشهداني

265 

 -3-1شيف وتحضير بعض مركبات االزو , قواعد  266

أوكسازيين الجديدة مع تقييم ثبوتية األصابة والفعالية 

 البيولوجية .

دريد عبد سيوطي  ماجستير

 العزاوي

266 

 

 

 

 

 

وابازيين  3-1اوكسازيين و  3-1تحضير بعض  267

الجديدة المشتقة من مركبات االيمين وتقييم البايلوجية 

. 

 267 سوسن حيدر صاحي ماجستير



بعض مضادات االكسدة في مصل دم  تقدير مستوى 268

 البالغين المصابين بالربو القصبي .

محمد محمود احمد  ماجستير

 تفاح المفرجي

268 

تحضير وتشخيص بعض المركبات الحاوية على  269

ترابازول وربطها على بعض  4-2-1حلقة 

البوليمرات ودراسة تعددها خارج جسم الكائن الحي 

. 

امين فريق حاتم احمد  ماجستير

 البياتي

269 

 الطيفي التقدير  270

 والبروميثازين هيدروكلوريد للترايفلوبيرازين

هيدروكلوريد يتفاعل االقتران التأكسدي 

 وللديزوينازايد بتكوين قواعد شيف .

منى محسن خضر  ماجستير

 صالح الدوري

270 

دراسة مقارنة لعدد من المتغيرات  271

لدى مرضى السكر بنوعية  الفسلجيةوالكيموحيوية

االولي والثاني ذو الضغط الطبيعي والمصابين 

 بارتفاع ضغط الدم .

 271 نسرين قادر كامل دكتوراه

تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة لمركب  272

امينو انتيابرين وتقييم الفعالية البايولوجية للبعض  -4

 منها .

 272 مصطفى كامل طعمة دكتوراه

 

 

 

 

 

تحضير بعض قواعد شيف الجديدة المشتقة من بعض  273

المركبات االمينية الدوائية وتقييم فعاليتها البايولوجية 

. 

 

تيسير عبد القادر صالح  ماجستير

 عبد الرزاق السامرائي

273 

تصميم وتحضير ودراسة تحليلية لبعض البوليمرات  274

 4-3-1الكالبية الجديدة المحتوية على حلقة 

 اوكسادايازول .

جودت حلمي عبد  دكتوراه

 الواحد حمود

274 

اون  5تحضير بعض مركبات االيزوكسازول  275

اون المعوض وتقييم فعاليتها  5والبايرازول 

 البايوالوجية االنزيمية .

 275 ثائر عبد هللا علي دكتوراه

في  يواالموكسيليين للكلوريروبازن التقدير الطيفي 276

 مستحضرات صيدالنية باستخدام تفاعالت االكسدة

رابحة حميد صالح عبد  ماجستير

 هللا

276 



 3دراسة نظرية لحساب اإلزاحة الكيميائية للكاربون  277

 المركب السايكوهكسانول وموضات المثيل .

هيمن محمد كاكه مند  ماجستير

 محمد التكريتي

277 

الحاوية على  تحضير وتفاعالت بعض الجالكونات 278

 الفيوران .

معن زيدان خلف رجب  ماجستير

 الديلمي

278 

دراسة مقارنة كفاءة امتزاز بعض ايونات لعناصر  279

الثقيلة من حمالها المائية باستخدام الكاربون المنشط 

 التجاري والبنتونايت المحلي

صباح غزال محمد رمح  ماجستير

 الملى

279 

لألدوية المصاحبة  تحضير ودراسة بابوكيميائية 280

 االسترة الحاوية على دواء االسبرين وااليبوروفين .

نوري محمد عزيز  ماجستير

 فياض الجبوري

280 

دراسة كميو حيويه مناعية لمتناظرات انزيم األلنين  281

 امينو ببتا يديز لحاالت االجهاض في تكريت

تغريد عبد الحميد ناصر  دكتوراه

 السعدون

281 

دراسة تأثير بعض معقدات الفينيتوين والثايوفينيتوين  282

المحضرة على فعالية بعض االنزيمات المنقاة من 

امصال دم االصحاء وتاثيرها على الحيوانات 

 المختبرية

مها لطيف جاسم علوان  دكتوراه

 السامرائي

282 

دراسة نظرية لحساب االزاحة الكيميائية للكاربون  283

 هكسانول ومعوضات المثيل لمركب السايكلو 13

 383 هيمن محمد ماجستير

دراسة بعض المتغيرات الكيمو حيوية على مرض  284

 ضغط الدم 

 284 منال عدنان ابراهيم دكتوراه

الدراسة الطيفية لتراكيب المقطع البرافيني المستخدم  285

 في انتاج الكيالت البنزين

 285 مطيع سعيد محمد ماجستير

تشير مركبات حلقية غير متجانسه مشتقه من  286

مركبات الفينيل بروبين امايد والجالكونات الحاوية 

 على حلقة البنزوفيوران 

 286 محمد غازي عبدالكريم دكتوراه

دراسة طيفية لعدد من المعقدات انقال الشحنة لقواعد  287

 كشف وحركيات االنحالل الضوئي للقواعد 

 287 بشرى كامل نجم ماجستير

تحضير عدد من المركبات الحلقية غير المتجانسة  288

 برومو بنزو نايازول وتقييم -6-امينو -2المشتقه من 

 288 خالد عبدالعزيز عطيه دكتوراه



تحضير بعض المشتقات الدوائية وتقييم الفعاليه  289

 البايلوجيه على بعض انواع البكتريا 

 289 رواء عواد احمد  ماجستير

تنقية انزيم الفوسفاتيز القاعدي ودراسة تاثير بعض  290

الهرمونات السترويدية في لعاب مرضى داء 

 السكري

 290 اسراء اسماعيل ياسين دكتوراه

دراسة طيفية وبرموميكية لعدد من معقدات انتقال  291

– 4-ميثوكسي -3الشحنة المشتقة من تفاعل 

االورماتية هيدروكسي بنزلدهايد وعدد من االمينات 

 مع عدد

 291 اماني اياد حسين ماجستير

تحضير بعض الجالكونات وبدليمر انما وتقييم  292

 الفعالية البايلوجية لبعض منها 

 292 طارق خليل ابراهيم ماجستير

تقديرالطيف لاليزونيازايد والسلفاميثوساكسازول  293

بتكوين  والسلفاسيناميد الصوديوم والسلفادايازين

 قواعد كشف 

 293 صابرين شاكر محمود ماجستير

تحضير وتشخيص بعض مشتقات السكارين  294

العضوية ومعقدات السكارين ومشتقاته الفوسفينية مع 

 بعض الفلزات

 294 عفراء صابر شهاب دكتوراه

للترايفلوبيرازين والكلوربرومازين التقدير الطيفي  295

باستخدام تفاعالت في المستحضرات الصيدالنية 

 االكسده

 295 عمر عدنان هاشم ماجستير

 -l–تحضير احد المشتقات االستيلينيه لحامض  296

االسكور بيك ودراسة تاثيره على بعض المتغيرات 

 الكيموحيويه في فصل الدم

 296 اهجر عباوي صالح  ماجستير

تحضير بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة  297

خماسية وسباعية الستخدام المحتوية على حلقات 

 طريقة المايكروويف وتقييم فعاليتها البيولوجيه 

 297 نهاد اسماعيل طه ماجستير

لبعض االدوية  تحضير ، تشخيص وتقييم بايولوجي 298

المصاحبة المشتقة من بعض مضادات االلتهابات 

 غير الستيرويدية 

 298 مصطفى راجي عايد دكتوراه



تحديد التأثير الحياتي والوراثي للهوموسستين على  299

 مرضى احتشاء العضلة القلبية

 299 وسن نزهان حسين دكتوراه

 


