
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحةت

1
ن  ي آزوجديدتير

تحضير ودراسة طيفية وثرموديناميكية لصبغت 

ومعقداتهما مع بعض أيونات العنارص االنتقالية
2006الكيمياء/العلومبابلهشام محمد حسن

2
ي ادرار ومصل 

ن
ن ف ي لحامض اليوريك والكرياتير التقدير الفولتامي 

دم االنسان ومقارنتها بالطرق الطيفية

ايمان عبد المنعم 

محمد
2005الكيمياء/العلومالموصل

ن وعالقته بداء السكري3 2005الكيمياء/العلومالموصلنوال ذنون يونسدراسة كيميائية حياتية لهرمون اللبتير

4
ات غير المشبعة  تطوير لواصق جديدة تعتمد عىل البولي اسي 

المتشابكة
ن 2005الكيمياء/العلومالموصلعادل قادر حسير

ن5 ي لحامض الفولك والرايبوفالفير 2005الكيمياء/العلومالموصلأنفال رعد محمودالتقدير الفولتامي 

6
- Nالمكون من ثالثية لالنظمة بعض الخصائص الفيزيائية دراسـة

مع البنزيـن مورفلين مثيل 
2005الكيمياء/العلومبغدادنغم حميد عبود

7
موديناميكية لمحاليل بعض الحوامض  دراسة بعض الخواص الير

االمينية
بيةبغدادسندس هادي مرزا 2005الكيمياء/الي 

8
ن  ي للنورمال هكساكوسان بوجود اوكسيد الخارصير

التكسير الضوئ 

ي
المحسس والضوء المرئ 

2005الكيمياء/العلومبابلحازم يحتر محمد

9
ي المياه و 

ن
ي االمتصاصي لمركب الريسورسينول ف

ن
التحديد المطياف

كيبات الصيدالنية الي 
2006الكيمياء/العلومبغدادلقـــاء شـــــاكر جـــــاسم

10
تقييم الحالة التأكسدية لمرصن داء السكري بأستخدام بعض 

ات األنزيمية المؤشر
2005الكيمياء/العلومبابلفردوس عباس جابر

11
موث  ن ي اليونات الي 

يوم (  (IIIالتقدير الطيفن (  IV)، السير

  باستخدام الكاشف العضويV))والفناديوم 
2011الكيمياء/العلومبابلاحمد سعدون عباس

12
ن وبعض مشتقاته من محاليلها  از وفصل  األنلير ن دراسة قابلية  إمي 

ن األتبلغايت المائية  بواسطة استخدام طير
2011الكيمياء/العلومبابلزهراء هاشم عذاب

ك/ كيمياء / كلية العلوم 



13
ن  تحضيـر ودراسة طيفية وثرموديناميكية لمركبـات الهيماتير

ومعقداتــه
2011الكيمياء/العلومبابلمحمد عقيل كرم

ي لتقدير األلكينات14
2011الكيمياء/العلومبابللىم أحمد محمدتصميــم وحــدة جديــدة للحقــن الجريائن

ي15
2010الكيمياء/العلومبابلإشاء حبيب إبراهيمدراسة فسيولوجية و بايوكيميائية لمرصن السكري من النوع الثائن

16
تحضير مركبات اروماتية متعددة المجاميع الهيدروكسيلية  لكل 

ن ومشتقاتهما ين والنفثالير ن من البين
2011الكيمياء/العلومبابلحال شخير لهيمص

17
تحضير وتشخيص عدد من المعقدات متعددة النوى لفلزات 

ي الثايوكارباميت
ن ثنائ  انتقالية وغير انتقالية مع بروبير

2004الكيمياء/العلومالموصلريم طالل نذير

18
ي للكروم 

باستعمال (VI)والمولبيدنيوم  (VI)التقدير الطيفن

2003الكيمياء/العلومبابلأزهار عبيس غاليالكاشف العضوي الجديد

19
ي لبعض المركبات 

ي والحقن الجريائن
ي والكهروكيميائ 

التقدير الطيفن

التطبيق عىل نماذج مختلفة-السامة واألدوية

نبيل عبد الرقيب 

فرحان
2004الكيمياء/العلومالموصل

20
-Dibenzo-18المركب    باستخدام سائلة إنتقائية أقطاب تحضير

crown-6
/      الكيمياء/العلومبابلمهيمن محمد مجيد

الكيمياء/العلوم21

21
دراسة مستوى وتاثير تراكيز عنصري المغنيسيوم والكروم في عدد 

من المتغيرات الكيموحيوية عند مرضى داء السكر
فاطمة عبد الحميد 

محمد
2003الكيمياء/العلومالموصل

22
تحضير بعض البوليمرات المتعاقبة الجديدة ودراسة خواص 

توصيلها الكـــهربائـي
2003الكيمياء/العلومالموصلمحمد خليل يونس

2007الكيمياء/العلومبابلزيد حسن عبودمركبتو -5-امينو  -2تحضير مركبات جديدة مشتقه من المركب 23



24
امينوفينـول ودراسـة فاعليتهـا -تحضيـر بعـض مشتقـات البـارا

البايولوجيـة
2005الكيمياء/العلومالموصلأسماء حاجم سلطان

25
 تحضير ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض معوضات 

البايروليدينات
2005الكيمياء/العلومالموصلرنا اكرم سعيد

26
دد د ن الموجـات الكهرومغناطيسية ذات الي   (10)راسة توهير

GHz  عن سطوح االغشية  البوليمرية  المخضبة باالكاسيد 

ضمياء حسن 
محسن

2004الكيمياء/العلومالموصل

27
دراسة امكانية استغالل الفضالت الصلبة المتخلفة عن عمليات 

تنقية كبريت المشراق الخام
2003الكيمياء/العلومالموصلفراس سالم محمد

28
 AISIتحضير طالءات معدنية على سبيكة الفوالذ المقاوم للصدا 

ومقاومتها للتاكسد

ايمن عبد الجبار 
احمد

2004الكيمياء/العلومالموصل

29
ثايول ودراسة بعض -5-امينو -2تـــحضــير بعض مشتقات 

التاثيرات البايولوجية
2004الكيمياء/العلومبغدادأريج شوكت حميد

30
األكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزايل بإستعمال ثاني أوكسيد 

التيتانيوم

فاطمة الزهراء 
جبار

2003الكيمياء/العلومبابل

31
تطوير طرائق طيفية لتقدير البنزوكائين في مستحضرين دوائيين 

مصنعين

عمــاد يـونس 
حسن

2005الكيمياء/العلومالموصل



32
دراسة حرارية مقارنة لشبكات راتنج االيبوكسي مع حامض 

االميك ومشتقاته االميدية والنحاسية

ابتهاج زكي 
سليمان

2005الكيمياء/العلومالموصل

33
قياسات سعة امتصاص وامتزاز حامض الكبريتيك في 

الكتلةالفعالة أللواح نضيدة الرصاص والحامض الخزنية العراقية
2006الكيمياء/العلومبغدادحيدر عباس جواد

2005الكيمياء/العلومبغدادأحمد سليم صالحتحضــير ودراسة طيفية لبعض المعقدات البوليمرية مــع الليكاند34

35
تحضير و دراسة المواصفات الميكانيكية والحرارية لمتراكبات 

راتنج البولي
2016الكيمياء/العلومبغدادرغد محمد حسون

36
تحضير وتشخيص مشتقات الكومارين الجديدة المشتقة من 

الريسورسينول
2016الكيمياء/العلومبغدادايناس سالم مهدي

37
دراسة تحليلية عن التلوث بالعناصر الثقيلة وبعض المتغيرات 

الكيميائية في بعض اوراق النباتات القريبة من مكائن المولدات
2016الكيمياء/العلومبغدادرفيف جواد كاظم

ي38
ن

ي والحشد الفراغ
وئن دراسة نظرية للتأثير االلكي 

وليد يعقوب 
يوسف

2005الكيمياء/العلومالموصل



39
ال ونبات الشاي األخضن عىل بعض  ات  عقار الديسفير تأثير

ي األرانب
ن
ات البايوكيميائية ف المتغير

2008الكيمياء/العلومبابلأميرة محمد علي

40
ن بانتقال الطور لتفاعالت االضافة لبعض مركبات   التحفير

الكاربونيل غير المشبعة
2004الكيمياء/العلومالموصلعمر أديب حسين

41

ي الهكسان كمذيب بوجود   
ن
اديكان ف ي للتي 

دراسة التكرس الضوئ 

ي اوكسيد التيتانيوم باستخدام تقنية مطيافية األشعة المرئية 
ثنائ 

و الفوق بنفسجية

2005الكيمياء/العلومبابلفؤاد فاضل محمد

ي للفضة والزئبق والحديد42
التقدير الطيفن

ناصر عبد 
الحسين

/الكيمياء/العلومبابل

43
 السبيل البولي 

ي أمصال مرصن
ن
دراسات كيميائية حياتية ف

الرسطانية وغير الرسطانية
2002الكيمياء/العلومبابلهناء عداي علي

44
ن بانتقال الطور لبعض تفاعالت مركبات  استخدام تقنيات التحفير

الكاربونيل
2005الكيمياء/العلومالموصلجاسم علي عبدهللا

2002الكيمياء/العلومبابلمهند موسى كريممانيتول–Dتحضير مشتقات األورثوأسي   لسكر 45



46
موديناميكية إلستخالص معقدات – الدراسة الحركية  الير

ن و الكوبلت المنغنير
2002الكيمياء/العلومبابللــمى مجــيد أحمــد

2004الكيمياء/العلومالموصلاكرام عبدهللا بشيرتحضير بعض المشتقات جديدة لاليزونوبريل واالناالبريل47

ة رباعية السن48 تحضير وتشخيص بعض الليكاندات الحلقية الكبير
أريج علي جار 

هللا
بيةبغداد 2002الكيمياء/الي 

ي النماذج البيئية49
ن
ين ف مير ي الفاسايي  2017الكيمياء/العلومبغدادسهام علوان شكرتقدير المبيد الحرسر

50
ي االيونوسفير فوق مدينة 

ن
دراسة التفاعالت الكيميائية الضوئية ف

بغداد

جودت هدايت 
محمد

2002الكيمياء/العلومالمستنضية

ي اضافة الجذور الحرة ال االلكينات51
ن
2002الكيمياء/العلومالموصلنجالء جليل خليلالعوامل المؤثرة ف

52
مع  (Pt  ,  Pd   , Ni)تحضير معقدات بعض الفلزات االنتقالية 

الكاشف العضوي الجديد

جاسم محمد عبد 
الحسين

2005الكيمياء/العلومبابل



53
تحضير وتشخيص معقدات متعددة النوى لبعض العنارص 

الرئيسية واالنتقالية
2004الكيمياء/العلومالموصلايناس حازم محمد

 (كلوريد الفاينيل )تحضير أصباغ ازو بوليمرية بألكلة  بولي54

ين باستخدام تفاعل فريدل  ن كرافتس- بحلقات البين

أيمان إسماعيل 
جبار

2004الكيمياء/العلومبغداد

55
يت مع  ي الكي 

تحضير وتشخيص عدد من معقدات الثايورام ثنائ 

بعض الفلزات االنتقالية وغير االنتقالية ثنائية التكافؤ

خنساء شاكر 
نعمة

2004الكيمياء/العلومالموصل

ي مصل الدم واالدرار56
ن
ي لبعض األدوية ف التقدير الفولتامي 

فنار محمد 
اسماعيل

2005الكيمياء/العلومالموصل

ي مرصن داء السكر57
ن
دراسة كيموحيوية لمضادات االكسدة ف

اسراء عبد الحق 
حمودي

2005الكيمياء/العلومالموصل

58
ي لعدد من 

كيب الجزيت  ياوية والي  ن تأثير بعض الصفات الفير

البوليمرات

شذى صبيح 
عثمان

2004الكيمياء/العلومالموصل

59
تحضير ودراسة معقدات ديثايوفوسفات الكالسيوم كمصدر 

لحشوات االسنان
2004الكيمياء/العلومالموصلرنا سامي سعيد



ن60 تحضير وتشخيص عدد من معقدات الليكاند اثيلير
سماء عدنان 

رؤوف
2004الكيمياء/العلومالموصل

61
تحوير المواصفات الريولوجية لألسفلت بالمعالجة مع الشمع 

يت ي الكي 
ن
ي ف

البارافيتن
2005الكيمياء/العلومالموصلايمان طه حسن

2005الكيمياء/العلومالموصلهبة أمين ابراهيمتشييد وتفاعالت عدد من مركبات الفالفانون الجديدة62

تحضــير وتشـخيـص بعض  المعقدات البوليمرية لليكاند63
علياء عصام 

مهدي
بيةبغداد 2005الكيمياء/الي 

2005الكيمياء/العلومالموصلجمال محمد حامدتشييد بعض المركبات الجديدة المشتقة من معوضات الكومارين64

65
معقدات  جديده  لبعض العنارص من مزيــــج تحضير وتشخيص 

قواعد شيف
2016الكيمياء/العلومبغدادحوراء كاظم سلوم

66
وتشخيص ودراسات ثرموديناميكية لليكاندي قواعد شف  تحضير

جديدة

رحاب غالب 
حموده

2016الكيمياء/العلومبغداد



67
ي مصول 

ن
تقييم مستويات النحاس ، الزنك وحامض السياليك ف

.مرصن التهاب المفاصل الرثوي 
بيةبغدادإسراء سالم محمد 2005الكيمياء/الي 

68

ي التوصيلية الكهربائية لبعض البولي 
ن
دراسة العوامل المؤثرة ف

اميدات المتعاقبة

 
2005الكيمياء/العلومالموصلعلي يونس حامد

ن 69 A-tocopherol عىل Eدراسة تاثير فيتامير
لمياء شاكر 

عاشور
بيةبغداد 2005الكيمياء/الي 

دراسة حرارية ُمقارنة لسبائك راتنج اإليبوكسي مع البولي يوريا70
محمود محمد 

حسن
2005الكمياء/العلومالموصل

71
ي امصال دم 

ن
ات الكيموحيوية ف دراسة مستويات بعض المتغير

ن برسطان الرئة المرصن المصابير
2005الكيمياء/العلومالموصلامل طه ياسين

72
ي تفاعالت االضافة النيوكليوفيلية النهدريد الفثاليك 

ن
دراسة ف

واالرثو
2005الكيمياء/العلومالموصلبشار ذنون احمد

73
ونية  توزيعات كثافة الشحنة وعوامل التشكل لألستطارة ر االلكي 

المرنة لبعض النوى الخفيفة

رويدة طارق 
مهدي

2013الكيمياء/العلومبغداد



2005الكيمياء/العلومبابلحسن ثامر غانمحامض االسكوربيك-Lتحضير سكريات أزا جديدة من 74

75
ن مع بارا وْمهكسير ياوية تقديرية لتفاعل عقار الي  ن ي -دراسة فير

ثنائ 
ً
الديهايد وبوجود أحد العوامل الفعالة سطحيا ن مثيل أمينو بين

عبد الصمد 
محمد علي

2005الكيمياء/العلومالموصل

76

تحضير وتشخيص عدد من االمالح المعقدة الجديدة لبعض 

ي 
ن ثنائ  العنارص االنتقالية مع امالح االمينات االليفاتية واالثيلير

ن االمير

2005الكيمياء/العلومالموصلاحمد سالم محمود

77
ي العينات 

ن
استخالص وتقدير كميات نزرة لبعض المبيدات ف

البيئيه

سهير صالح 
احمد

2016الكيمياء/العلومبغداد

78
دراسة الثباتية الضوئية لبعض البوليمرات المحورة من متعدد 

كلوريد الفاينيل الحاوية عىل مجاميع متدلية من قواعد شف
2016الكيمياء/العلومبغدادنورس رزاق لفته

79
ي مركبتو - 2،5تحضير وتشخيص مشتقات 

 – 4، 3، 1ثنائ 

ثايادايازول الجديده وراتنجاتها

اسراء عبد 
الستار اسماعيل

2016الكيمياء/العلومبغداد

تطويرطريقة طيفية لتقدير عنضي النيوديميوم واالربيوم80
وسن عماد عبد 

السالم
2016الكيمياء/العلومبغداد



81
تحضير وتشخيص  بعض المشتقات الدوائية الجديدة 

للبوليمرات الطبيعية
2016الكيمياء/العلومبغدادسناء هتور عواد

وات االثيل-4تحضير بعض مشتقات االريل سلفونانليد لـ 82 ن 2004الكيمياء/العلومالموصلأحالم محمد نوريامينو بين

83
تأثير الدقائق النانوية الوكسيد الزنك عىل فعالية بعض انزيمات 

اللعاب لمرصن التهاب دواعم االسنان اللثوي المزمن
2016الكيمياء/العلومبغدادزينب علي سلمان

84
تحضير وتشخيص بعض ألمشتقات الجديدة للفالجيل الحاويه 

عىل حلقه غير متجانسه
2016الكيمياء/العلومبغدادنور فرج كاظم

85
ك لبعض العقاقير والفلزات  طرائق جديدة لإلستخالص المشي 

ذوات األهمية الحيوية وتقديرها طيفيا
2016الكيمياء/العلومبغدادرنا عباس رشيد

86
ي مرصن السكري النوع 

ن
الدراسة الكيموحيوية إلنزيم الدرقية ف

ي وعالقته مع مرض الغدة الدرقية
الثائن

2016الكيمياء/العلومبغدادريام عباس كاظم

87
ي حالة 

ن
تحضير ودراسة عدد من معقدات الفلزات االنتقالية ف

التأكسد
2005الكيمياء/العلومالموصلخالد نذير حميد

88
ي النيكل 

ي اليوئن
 (II)تحضير الكاشف العضوي التقدير الطيفن

(II)والنحاس 

ايمن عبد 
الرسول جواد

2005الكيمياء/العلومبابل



2005الكيمياء/العلومبابلسعــاد  طـــه سعـــد(IIB)تحضير ودراسة طيفية لمعقدات عنارص المجموعة 89

90
يتات السالبيوتامول باستخدام  ن وكي  وكائير ن ي للبين

التقدير الطيفن

ان طريقة األزوتة واالقي 

رواء عبد العليم 
أحمد

2004الكيمياء/العلومالموصل

2005الكيمياء/العلومالموصلعمر محمد يحيىتحضير بعض مشتقات الكومارين91

92
ي 
ن ثنائ  ن ادلير ي لمرافق االنزيم فالفير

دراسة السلوك الكهروكيميائ 

النيوكليوتايد
2005الكيمياء/العلومالموصلاسماء موفق حامد

93
تحضير وتشخيص عدد من معقدات ثنائية وثالثية النوى لفلزات 

ي ثايوكارباميت
 بعض العنارصاالنتقالية  وغير االنتقالية مع ثنائ 

ذاكــر سلطــان 
مصطفــى

2005الكيمياء/العلومالموصل

94
ن  ي العاملير

ن
ات الكيموحيوية ف مضادات األكسدة وبعض المتغير

ي مدينة الموصل
ن
ن للملوثات ف المعرضير

2006الكيمياء/العلومالموصللؤي عبد علي

95

ن من  دراسة حركية وثرموديناميكية لتحلل مستخلص النثوسيانير

2013الكيمياء/العلومالبضةزبرجد حيان عبدالكجرات ومعقداته مع بعض ايونات العنارص االنتقالية



96
تقدير الطاقة الحرة لنفاذية المركبات البايروثرويدية خالل 

SDSالمحاليل المصوبنة األيونية 
2005الكيمياء/العلومبابلاالء عبادي حبيب

97
دراسة تأثير إضافة بعض البوليمرات الهيدروكسيلية عىل السلوك 

ي
ي للمحلول المائ  اللزوج 

عباس عبيد 
حسين

بيةبغداد 2002الكيمياء/الي 

98
تحضير وتشخيص معقدات جديدة متعددة النوى المتجانسة 

ن لعنارص مجموعة البالتير

سلوان ادريس 
محمد

2002الكيمياء/العلومالموصل

99
تحضير وتشخيص بعضمشتقات حامض الباربيتيوريك من 

قواعد شيف
2002الكيمياء/العلومبابلمحمد هادي سعيد

ي100
رحيل وتداخل -نمط مستحدث للتحليل بالحقن الجريائن

المناطق
2002الكيمياء/العلوم/داخل ناصر طه

101
ي باالعتماد عىل بعض 

تحضير اقطاب انتقائية لتقدير الزئبق الثنائ 

المركبات الحلقية
2002الكيمياء/العلومبابلزينا محمد كاظم

102
تحضير ودراسة طيفية ومعالجة نظرية لمعقدات مزيــــج ليكاندي 

ن ولير اميدازول والفينانير ن مشتقات البين
2015الكيمياء/العلومبغدادبشار ذنون احمد



 (IV) تحضير وتشخيص عدد من معقدات السيلينيوم103

امينو اثيل ثنائي ثايوكارباميت-2مع  (III) واالنديوم

جنان ادريس 
محمد

2004الكيمياء/العلومالموصل

104
تحضير وتشخيص عدد من معقدات عنارص السلسلة االنتقالية 

ي ثايوكارباميت
ن مع ليكاندات ثنائ   عن الخارصير

ً
األول فضال

2005الكيمياء/العلومالموصلليلــى جمعــة نجــم

105
تحضير ودراسة طيفية وحياتية لبعض مشتقات المركب 

ايميدازوليدين دايون الجديدة-2،4-ثنائي فنيل- 5،5

مهند عبد 
اللطيف محمود

بيةبغداد 2002الكيمياء/الي 

106
بية  من المهارات العملية  ((ابن الهيثم ))مدى تمكن طلبة كلية الي 

الالزمة لمدرسي الكيمياء
بيةبغدادانور عباس محمد 2002الكيمياء/الي 

107
تأثير المعالجات  – تحوير المواصفات الريولوجية  لالسفلت 

مودايناميكية لمزائج أسفلت  يت– الكيميائية عىل الثبوتية  الير كي 

احمد عبد 
الرحمن قاسم

2002الكيمياء/العلومالموصل

108
ن بانتقال الطور لبعض تفاعالت  تطبيقات تقنية التحفير

غير المشبعة- الكيتونات ألفا ، بيتا 

عبد الوهاب 
جعفر حمدي

2002الكيمياء/العلومالموصل

ي مثيل3،2تفاعل ديلزالدر لبعض الكوينونات الجديدة مع 109
 ثنائ 

احالم سعيد 
ابراهيم

2004الكيمياء/العلومالموصل



110
ن األسنان باستخدام  ي عدد من معاجير

ن
ن اليورانيوم ف تحديد تراكير

CR-39 كاشف 
2002الكيمياء/العلومالموصلهناء نافع عزيز

111
ايل  ن تحضير وتشخيص عدد من المعقدات المحتوية عىل البين

زانثيت والفورفورايل زانثيت
2002الكيمياء/العلومالموصلسارية وليد زيدان

112
ي متعدد االقطاب 

تصميم وتطبيق نظام كشف كهروكيميائ 

ي
للتحليل بالحقن الجريائن

عامر ذنون عبد 
الرحمن

2002الكيمياء/العلومالموصل

113
بيتا غير - دراسة تفاعالت التكاثف لبعض المركبات الكيتونية الفا 

المشبعة

سيوكي سامح 
هدايت

2002الكيمياء/العلومالموصل

دراسة بعض تفاعالت التكاثف لالزاجالكونات114
منيرة يوسف 

رؤوف
2005الكيمياء/العلومالموصل

115
ات  ي مستحضن

ن
تطوير طرائق طيفية لتقدير الكلورامفينكول ف

صيدالنية

تماضر عباس 
حمودي

2004الكيمياء/العلومالموصل

116
ي مذيبات 

ن
قياسات توصيلية معقدات بعض العنارص االنتقالية ف

مختلفة ودرجات حرارية مختلفة
2002الكيمياء/العلومالموصلياسر عمر حميد



117
تحضير ودراسة عدد من معقدات الفلزات االنتقالية وغير 

يت ي الكي 
االنتقالية مع ليكاندات الثايورام ثنائ 

عامرة فارس 
محمد

2005الكيمياء/العلومالموصل

118
ي أمصال 

ن
ي مولرين كدالة لمتالزمة تكيس المبايض ف

هرمون أالنت 

النساء العراقيات
2014الكيمياء/العلومبغدادشهد فوزي عبيد

119
تشخيص و دراسة الفعالية البايولوجية لمركبات حلقيه , تحضير 

غير متجانسه جديده
2016الكيمياء/العلومبغداددعاء هاشم قاسم

120
ات الكيموحيوية للمرصن  ي بعض المتغير

ن
ات الفصلية ف التغير

ن بفرط الضغط المصابير
2005الكيمياء/العلومالموصلايمان عادل هادي

121
ي للبلمرة الباينيلية بواسطة معقدات بعض 

االبتداء الضوئ 

العنارص االنتقالية

حسن عباس 
حبيب

2006الكيمياء/العلومبابل

122
ي ثايوكارباميت 

تحضير وتشخيص ودراسة نظرية لمعقدات ـ ثنائ 
ن مع بعض الفلزات االنتقالية فضال عن الخارصير

2003الكيمياء/العلومالموصلعيد احمد عيد

123
ن غير  تحضير ودراسة معقدات جديدة لعنارص مجموعة البالتير

المؤكسدة والمؤكسدة باليود الموصلة
2004الكيمياء/العلومالموصلسعد خضر داود

124
ي اليونات الكروم 

 (VI)والمولبيدنيوم(VI)التقدير الطيفن

ن  باستعمال الكاشف الجديد (VI)والتنكسي 
2002الكيمياء/العلومبابلعقيل مهدي جريو



125
ن  ن سنثيتير ن وكلوتامير عزل ودراسة أنزيىمي كلوتاميت ديهيدروجينير

من مرصن شطان خاليا الكىل

محمود أحمد 
محمد

2006الكيمياء/العلومالموصل

ي نماذج مختلفة126
ن
ي للفلوريدف

2006الكيمياء/العلومالموصلايمان أحمد عميرالتقدير الطيفن

127
ي للباراسيتامول 

ات - التقدير الطيفن ي مستحضن
ن
تطبيقات ف

صيدالنية

صفاء عبدالعليم 
أحمد

2006الكيمياء/العلومالموصل

128
ين وتداخالته مع  ن دراسـة كهـروكيميائية ونظرية لمركـب االزوبين

ن وبير ن والبيلير االلبومير

عمـــار عبـد 
السـتار إبـراهيـم

2006الكيمياء/العلومالموصل

129
تحوير المواصفات الريولوجية لالسفلت تأثير المعالجة 

ن المؤكسد ن واالسفلتير باالسفلتير

لقـــاء ادريـــس 
سعيـــد

2006الكيمياء/العلومالموصل

130
تحضير وتشخيص عدد من معقدات فلزات السلسلة االنتقالية 

األول وغير االنتقالية
2006الكيمياء/العلومالموصلرؤى كمـــال محمـــد

و-3`تحضير بعض مشتقات 131 2007الكيمياء/العلومالموصلليلى احمد عثمانتولوين سلفونانليد-4-نيي 



132
 تأثير السمة السطحية للسليكون عىل عمل الخلية الشمسية

ZnO/Siي
 
سيب الكهروكيميائ ة بطريقةالتر  المحضر

نور عبد السالم 
مصطفى

2007الكيمياء/العلومالموصل

133
تحوير المواصفات الريولوجية لالسفلت تأثير المعالجة 

ن باالسفلتير

لقـــاء ادريـــس 
سعيـــد

2006الكيمياء/العلومالموصل

134
ات لمرصن  ات بعض المكونات الكيموحيوية كمؤشر دراسة تاثير

ي الحاد االحتشاء العضىلي القلت 

مي خليل 
اسماعيل

2006الكيمياء/العلومالموصل

135
 
ً
ية وثرموداينميكية للسلينيوم بوصفه مضادا دراسة فولتامي 
ن ن والسستاين وترابطهم مع االلبومير لالكسدة مع السستير

2006الكيمياء/العلومالموصلزهـراء عـادل بـدر

136
نحضير وتشخيص عدد من معقدات بعض العنارص االنتقالية مع 

وثايازول ن ن البين هجير

انتصار احمد 
سليمان

2006الكيمياء/العلومالموصل

137
وميد رباغي بيوتيل  دراسة الحجم الموالري الظاهري واللزوجة لي 

االمونيوم
2006الكيمياء/العلومبغدادرشا منعم دعدوش

138
ي 
ن
يائية لبعض األحماض األمينية ف ن دراسة بعض الخصائص الفير

مزيــــج من الماء وداي مثيل فورمايد بدرجات حرارية مختلفة

ســــناء طارق 
ســـرحان

2007الكيمياء/العلومبغداد



139
ن  مع بارا وكائير ن ي مثيل -دراسة حركية تقديرية لتكاثف البين

ثنائ 

ي
الديهايد وتحلله المائ  ن أمينو بين

2006الكيمياء/العلومالموصلسناء علي حسين

ي نماذج مختلفة140
ن
ي للفلوريدف

2006الكيمياء/العلومالموصلايمان أحمد عميرالتقدير الطيفن

141
ات - التقدير الطيفيللباراسيتامول  ي مستحضن

ن
تطبيقات ف

صيدالنية

صفاء عبدالعليم 
أحمد

2006الكيمياء/العلومالموصل

142
تحضير وتشخيص معقدات جديدة لبعض العنارص االنتقالية مع 

ليكاندين من قواعد شف
2010الكيمياء/العلومبابليحيى فاهم عبيد

143
مع  (V، VII)تحضير وتشخيص بعض معقدات الرينيوم 

دراسة استقراريتها تجاه اشعة كاما

جنان محمد 
محمود

بيةبغداد 2002الكيمياء/الي 

144
تحضير وتشخيص بعض مركبات التلوريوم والسلينيوم والزئبق 

ي
ي فوسفازين الحلف 

العضوية الجديدة الحاويةعىل مجاميع ثالئر
2013الكيمياء/العلومالبضةنهى حسين مزهر

145
ات حلقية اليفاتية باستخدام بولي  فينيل )تحضير وتشخيص أسي 

ين حامض السلفونيك ن كعامل مساعد جديد (بين

حيدر عباس 
علوان

2010الكيمياء/العلومبابل



146
تصنيع ودراسة صفات اقطاب االمينات الحاوية عىل اغشية 

متكونة من مركبات السلفونيك كمواد فعالة

امينة محسن 
عباس

2004الكيمياء/العلومبغداد

147
 واستعماله في التفاعالت CuO- CoOتحضير العامل المساعد 

الضوئية
2004الكيمياء/العلومبابلأحمد كاظم عباس

كة لمونومير148
تحضير  وتشخيص ودراسة البلمرة والبلمرة المشي 

رائــد حوكــان 
مـزهـر

2008الكيمياء/العلومبغداد

149
كة العامة  دراسة و معالجة المياه الصناعية المضفة  التابعة للرسر

ي الحلة
ن
للصناعات النسيجية ف

مثنى صالح 
مشكور

2003الكيمياء/العلومبابل

ي األقراص الدوائية150
ن
ي لأليزونـازايد ف

التقدير الطيفن
أسماء ناطق 
عبدالقادر

2004الكيمياء/العلومالموصل

151
ي أمصال مريضات 

ن
تقييم بعض الهرمونات والحركيات الخلوية ف

متالزمة تكيس المبيض
2012الكيمياء/العلومبغدادهدى جابر وحيد

ات الكيموحيوية152 2002الكيمياء/العلومالموصلفرح سمير صالحدراسة تاثير تسمم الحمل عىل بعض المتغير



ي نماذج مختلفة153
ن
يليوم ف ي للي 

التقدير الطيفن
حسن ناجح 

شيخو
2002الكيمياء/العلومالموصل

154
تحضير سيليكا متوسطة المسام ألزالة بعض المواد الفعالة 

سطحيا

قتبان ابراهيم 
حسن

2016الكيمياء/العلومبغداد

155
ي تثبيط 

ن
دراسة تأثير استخدام بعض المضافات الالعضوية ف

اق لراتنج البولي
لهوبية وزيادة مقاومة االحي 

2005الكيمياء/العلومبغدادمحمد نجم بهجت

156
ات محتوى الدهون  ن مضادات االكسدة وتغير دراسة مقارنة بير

اين ن بامراض تصلب الرسر لمرصن المصابير
2007الكيمياء/العلومبغدادمثنى عويد حسين

157
تحضير وتشخيص مركبات حلقية غير متجانسة من حامض 

المالونيك

هزوم مولى 
المياح

2016الكيمياء/العلومبغداد

158

تحضير ودراسة تشخيص بعض معقدات قواعد مانخ الجديدة 

ي  ي حلقة االوكسادايازول ذات التأثير البايولوج 
المشتقة من ثنائ 

المتوقع

فاطمة مصطفى 

عبدالحميد
2007الكيمياء/العلومبغداد

159
ن  ات الكيموحيوية لدى المرصن المصابير دراسة تأثر بعض المتغير

ي  مشفن هيت والرمادي
ن
بالمتالزمة التاجية الحادة ف

2011الكيمياء/العلوماالنبارأحمد صالح لطيف

160
ايمايـــد جديــــــدة بتحويـــــر –  تحـضـــير كوبوليمرات اســـي  

ية ية جديدة وبلمرة الحوامض االسي  كوبوليمرات حوامض اسي 
2008الكيمياء/العلومبغدادهزوم مولى زاجي



161
تحضير وتشخيص مشتقات االمايد والمالئيمايد وااليتاكونئيمايد 

كة لحلقة الدايازول وبلمرتها بلمرة متجانسة ومشي 

سلوى عبد الستار 

جبار
بيةتكريت 2005الكيمياء/الي 

162
ي فصل وإغناء  المعقدات 

ن
تقنية االستخالص بنقطة الضباب ف

السالبة لاليونات الفلزية والملوثات العضوية
2013الكيمياء/العلومبغدادابتهاج رحيم علي

163
ي 
ن
ن والسيفادروكسيل ف ن السيفالكسير طريقة طيفية جديدة لتعيير

اتها الصيدالنية مستحضن
2013الكيمياء/العلومبغدادخالده فرحان سهيل

164
ون للتنبؤ بمقاومة  استعمال مستوى هرمون التيستوستير

ي
ن و مرض السكري النوع الثائن االنسولير

2006الكيمياء/العلومبغدادمديحه محمد شاكر

165
ون للتنبؤ بمقاومة  استعمال مستوى هرمون التيستوستير

ي
ن و مرض السكري النوع الثائن االنسولير

2013الكيمياء/العلومبغدادنجالء عبد جاسم

166
ة من  الدراسة الحركية لمشتقات البايروليدين المحضن

الجالكونات مع قواعد شف
 الرحمن عبد ليلى

جبر

2015الكيمياء/العلومبغداد

167
ي ازالة الفلزات الثقيلة 

ن
دراسه لعملية أستخالص حامض التانك ف

من المياه الصناعية

منتهى حرجان 

عليوي
2016الكيمياء/العلومبغداد

168
تراكيب بوليمرية ودراسة بعض خصائصها لتوصيلة  تحضير

الكهربائية الميكانيكية واالنتقاضية
2006الكيمياء/العلومبابلعامر موسى جودة

169
ثايادايازول - 4,3,1-ثايول-5-امينو-2تحضير ودراسة مشتقات 

الجديدة
2007الكيمياء/العلومبغدادهبه مشتاق أحمد

170

وليتية لعقار  تقييم األستجابة الخلوية والمستويات األلكي 

ن بابيضاض الدم المزمن  ن المصابير النيلوتنب للمرصن العراقيير
2014الكيمياء/العلومبغدادرسل يعرب حميد

171
ي بوساطة 

ي مائ 
إزالة عنضي النحاس و الكادميوم من نظام بيت 

نبات الهايدريال
2014الكيمياء/العلومبغدادرنين خليل توفيق



172
ن واالوكسازيبان  واالكسازينان      تحضير مشتقات االوكسازبير

لالمينات الحلقيه غير المتجانسة

رؤى عبد الكريم 

طلك
2007الكيمياء/العلومبغداد

173
ي نماذج مياه 

ن
 لبعض العنارص الثقيلة ف

ً
ن الضيئلة طيفيا اكير

ن الي  تعيير

المجاري بوساطة الفصل بنقطة الغيمة
2014الكيمياء/العلومبغداد سناء رجب باقر

174
تحضير ودراسة عـامـل مساعـد ثنائـي الـمـعـدن مجرد ومحمل عىل 

األلومينا

أســماء هـادي 

حسـيـن
2014الكيمياء/العلومبغداد

ي مرصن الغدة الدرقية175
ن
رة ف ن 2007الكيمياء/العلومبغدادمحمد حماد جاسمدراسة نمط الدهون وبعض المعادن الين

176
ي  ي الجهاز العصت 

ن
ي لعدد من األدوية المؤثرة ف التقدير الفولتامي 

المركزي

جنان حازم عبد 

الرزاق
2002الكيمياء/العلومالموصل

177
ن  ي مصول ا لمرصن العراقيير

ن
وهبسدين ف تقيم هرمون الي 

ن للديلزة الخاضعير
2015الكيمياء/العلومبغداداشكان سلمان داود

178
وكسيديز و الداالت  دراسة األجسام المضادة إلنزيم الثايرويد بير

الكيميائية الحياتية
2015الكيمياء/العلومبغدادسارة ستار جبار

179
كاربوكسلك -3-تحضير وتشخيص مشتقات جديدة للكومارين

اسيد

كوثر عبد الواحد 

عبد
2015الكيمياء/العلومبغداد

180
تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة من الحلقات 

متجانسة الخماسية والسداسية الغير
2016الكيمياء/العلومبغداداآلء شايع شبرم

181
ي مستويات بعض  

ن
ات ف ى للمسالك البولية والتغير العمليات الكي 

الهورمونات
2014الكيمياء/العلومبغدادنورنايف عودة

ي اوكسيد التيتانيومNOXاالكسدة الضوئية لغازات 182
2002الكيمياء/العلومالمستنضيةدينا عبد الكريم علي باستخدام ثنائ 

183
تحضير ودراسة معقدات الحوامض االمينية السلفونية مع امالح 

بعض العنارص الفلزية
2006الكيمياء/العلومبغدادندى جاسم كاظم

184
 ومعقداتها مع قواعد شف الجديدةتحضير وتشخيص بعض 

ً عناصر منتقاة ودراستها نظريا
2007الكيمياء/العلومبغدادشيماء رجب باقر



ي خزانات النفط الخام185
ن
2013الكيمياء/العلومبغدادنجاح كاظم نمردراسة وتقييم ومعالجة التآكل ف

186
وتينات السكرية المصلية مع بعض داالت االجهاد  عالقة الي 

قان التاكسدي لدى مرصن الير
2007الكيمياء/العلومبغدادسهيلة خالد محمد

187
يائية و الكيميائية عىل النشاط  ن دراسة تأثير المعالجات الفير

ازي ألطيان البنتونايت العراقيه ن االمي 
2007الكيمياء/العلومبغدادرشا عزام عبد هللا

188
ي 
ن
ن ف اسايكلير طرائق طيفية جديدة لتقدير هيدروكلوريد التي 

ات الصيدالنية المستحضن
2007الكيمياء/العلومبغداداالء هاني االسدي

189
ن وجير مع  تحضير و بلمرة بعض المونومرات الحاوية عىل النايي 

حامض االكريليك وميثايل ميثا
2013الكيمياء/العلومبغدادرنا رافع حمزة

190
از  ن ي من المحاليل المائية بتقنية االمي 

إزالة ايونات النيكل الثنائ 

باستخدام الكاربون المنشط كمادة مازة
2013الكيمياء/العلومبغدادأريج علي جارهللا

191
ي 
ن
ن عىل انزيمات الكبد ف دراسة تأثير السمنة ومقاومة االنسولير

ي
مرصن السكري النوع الثائن

2014الكيمياء/العلومبغداداشراق مجيد سلمان

192
ن و بعض مضادات  ن كاينير دراســة  فعالية متشابهات أنزيم الكرياتير

ي المصل وكريات الــدم البيض
ن
االكسدة ف

بـــان محمـــد 

حسيـــن
2006الكيمياء/العلومبغداد

193
ن مختلفة من  ي تراكير

ن
سلوك تاكل الفوالذ المنخفض الكاربون ف

ايونات الكلوريد

داليـــــــا 

محمـــــــد 

حســــــــــن

2013الكيمياء/العلومبغداد

194
ي مصل الدم لمرصن 

ن
ره ف ن قياس و تحديد بعض العنارص الين

أحتشاء العضله القلبيه بواسطة مطيافية االمتصاص الذري
2007الكيمياء/العلومبغدادمها كاظم سلمان

195
ن - 4-تحضير وتشخيص مركبات جديدة مشتقة من كوينولير

حامض الكاربوكسيلك
2015الكيمياء/العلومبغدادمروة ابراهيم خليل

196
تحضير ودراسة طيفيه لمعقدات مزيــــج قواعد شيف مع 

ن كربونيالت الموليبدينيوم والتنجسي 

ثامرعبد الحمزه 

محمد
2006الكيمياء/العلومبابل



197

 الزيدات 1,3- تفاعل اإلضافة ثنائية القطب الحلقية

كاربوهيدراتية مع مشتقات كاربوهيدراتية تحتوي مجموعة غير 

مشبعة
2006الكيمياء/العلومبابلنبيل عبد عبد الرضا

198
ي لمعقدات ايونات فلزية مختارة حاوية عىل 

تحضير وتحليل طيفن

ليكاندات مختلطة من قواعد شيف مع بعض االمينات
2013الكيمياء/العلومبغداداسراء حمود ابراهيم

199
ي من المواد 

ي لمزيــــج ثنائ 
ازية للمحلول المائ  ن دراسة الصفات االمي 

ي سائل 
هواء- الفعالة سطحيا عىل سطح بيتن

2016الكيمياء/العلومبغدادبهار ستار مرشد

200
تاثير بعض مكونات بذورالحلبة وشعر الذرة عىل انزيم اليوريز 

يا   Proteus mirabilisالمنقىمن بكي 
نرجس هادي 

منصور
2007الكيمياء/العلومبغداد

201
اكبات االيبوكسي النانوية باستخدام بعض المضافات  تحضير مي 

الالعضوية
2015الكيمياء/العلومبغدادمنى عماد عبد الفتاح

202
از األصباغ ن الحمراء الفعالة )من دراسة ثرموديناميكية وحركية المي 

ن6G) محاليلها با ستعمال مواد مازه مختلفة  والرودامير
2014الكيمياء/العلومبغدادأنفال صالح سمين

203
ي  ي لمركبات  – تطبيقات إضافية للدايازومي 

–  âالتقدير الطيفن

ثنائية الكاربونيل
2004الكيمياء/العلومالموصلسنابل غانم أمين

204
تحضير وتشخيص سلسلة من معقدات بعض العنارصااليونية 

المشتقة من ليكاندات آالزو غير متجانسة الحلقة الجديدة

تمارا عبد العزيز 

كريم
2014الكيمياء/العلومبغداد

205
فصل واغناء بوساطة االستخالص بنقطة الغيمة لتقدير بعض 

ي مناسر  غذائية
ن
رة ف ن العنارص الثقيلة بكميات فوق الين

2013الكيمياء/العلومبغدادأزهار عبيس غالي

206
ي لبعض معقدات ايونات الفلزات مع مزيــــج 

تحضير وتحليل طيفن

 وقواعد شيففينانثرولين- 10,1من الليكندات  لـ 

زينب محمـود 

حســن
2016الكيمياء/العلومبغداد



207
ن  اقطاب انتقائية غشائية بوليمرية سائلة لمادة كلوكساسلير

الصوديوم

نغم طالب عبد 

الكريم

وزارة العلوم 

والتكنولوجيا

دائرة التخطيط 

والمتاعة
2005

208

يائية والكيميائية لمياه اآلبار المحلية  ن تقدير الخصائص الفير

بوساطة تقنيات تحليلية مختلفة لتحديد نوعيتها وصالحيتها 

ي والزراغي لالستخدام البرسر
2008الكيمياء/العلومبغداداحسان نصيف جاسم

209
ي باستخدام المناطق 

تقدير الكلورات بتقنية الحقن الجريائن

المتداخلة دراسة وتطبيق
2006الكيمياء/العلومبابلرنا صاحب خلف

210
ي نماذج مائية باستخدام 

ن
ن البنديوكارب ف تطويرطريقة لتعـيير

ي
ي الجزيت 

القياس الطيفن
2015الكيمياء/العلومبغدادجيهان شجاع حسين

 اوكسيد الفناديوم - تحضير عامل مساعد اوكسيد الكوبلت 211
CoO-  :V2O5 خواص فيزيائيه وفعالية ضوئية, دراسة طيفية

حسين ادريس 

اسماعيل
2010الكيمياء/العلومبابل

212

ايازول، )دراسة تأثير بعض مشتقات  األوكساديازول، الي 

ي مصل دم  (الثايوديازول
ن
ن القاعدي ف ي فعالية أنزيم الفوسفاتير

ن
ف

النساء الحوامل
بيةبغدادنور ثائر طاهر 2005الكيمياء/الي 

213
ات الكيميوحيوية  مستوى هورمون جنيب الدرقية وبعض المتغير

ي مصل العجز الكلوي
ن
ف

2004الكيمياء/العلومالموصلاالء محمد طيب

214
 4,3,1امينو- 2تحضير وتشخيص مشتقات جديدة من 

ثايول- 5– ثايادايازول

سناء عبد الصاحب 

عبد الكريم
2015الكيمياء/العلومبغداد

215

ي بالطرق 
 
ن العراف تحضير الزيواليت المتعدد االغراض من الكاؤولير

يت من  التقليدية والمايكروويفية لتجفيف وازالة مركبات الكي 

الغاز النفطي
2013الكيمياء/العلومبغدادسحر صبيح حسن

216
أوكسيد الحديديك النانوية - تحضير وتشخيص دقائق الفا

ي السول 
جل والضوئية وبعض تطبيقاتھا– بطريقت 

2016الكيمياء/العلومبغداداسماء جميل علي



217
وتينية المعزولة من  ي واألجزاء غير الي 

وتيتن دراسة تأثير المركب الي 
ن ي البارد والمغىلي للحاء الدارسير

المستخلص المائ 
2005الكيمياء/العلومالموصلإسراء سهل أحمد

218
ن  مع بعض المشتقات  -C-دراسة تخليقية لتكاثف فيتامير

وجينية الني 
2010الكيمياء/العلومبابلفارس حمود محمد

219
ي لعدد من اصباغ  تحضير ودراسة الخصائص والتاثير البايولوج 

االزو الجديدة ومعقداتها مع عدد من االيونات الفلزية
2003الكيمياء/العلومبابلحسين عبد محمد

220
ي مزيــــج من 

ن
وميد رباغي بيوتيل االمونيوم ف ي لي  السلوك اللزوج 

الماء والسلفوالن عنــد درجات حرارة  مختلفة

سهير عبد الهادي 

مهدي
2007الكيمياء/العلومبغداد

221
استخدام بعض المضافات الالعضويه كمثطبات لهب لبولي 

 غير المشبع
 الكثافه وبولي اسي 

ن واط  اثيلير
2015الكيمياء/العلومبغدادزينه نزيه محمود

222
ن واختبار  تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة للمورفولير

الفعالية البايولوجية
2015الكيمياء/العلومبغدادسرى صادق رؤوف

223
ي – طرائق طيفية 

ن
ي لتقدير دواء الفاموتيدين ف

حقن جريائن

ات الصيدالنية المستحضن
2015الكيمياء/العلومبغدادأنفال جالل هادي

224

ي فضالت 
ن
ن بعض كواشف الصبغات العضوية ف استخالص وتعيير

ات الكيميائية باستخدام االستخالص بنقطة الغيمة  المختي 

والتقنيات اآللية
2015الكيمياء/العلومبغدادهالة نهاد متعب

225

تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة من  حلقات 

ن والثايوزولدين من مركبات  ازول واوكسازبير البيتاالكتام والتي 
ن االلدووالكيتواميير

2015الكيمياء/العلومبغداداميرة حسين حمد

226
التجزئة الضوئية لبعض األصباغ بأستخدام اوكسيد الزنك كعامل 

 مساعد
2015الكيمياء/العلومبغدادهبه مجيد ضاحي

227
ي نماذج ماء البيئة باستعمال 

ن
ي للكاربوفيوران ف

التقدير الطيفن

انية تفاعالت االكسدة واالزوتة االقي 
2015الكيمياء/العلومبغدادنور جمال محمد



228
تحضير وتشخيص الكيتوسان الجديد المحور الحاوي عىل 

قواعد شيف أو معقداتها

أيات عبد المنعم 

عباس
2014الكيمياء/العلومبغداد

229
ي  ي للمبيد الحرسر

دراسة الحالة االنتقالية للتحلل الضوئ 

الدايكلوروفوس مع الجذر الحر الهايدروكسيل
2004الكيمياء/العلومبغدادسرى خليل ابراهيم

230
تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدةمن الكوينولينات 

المعوضة
2014الكيمياء/العلومبغدادآالء ماجد صادق

231
ن انزيم  ات الحياتية عند  (NSMCE2)تقدير تركير وبعط المتغير

االطفال

االء شوقي عبد 

الباري
2014الكيمياء/العلومبغداد

232

استخالص وتنقية بعض مركبات المغنيسيوم من الدولومايت 

ة الغراض  ي والمخلفات الصناعية والنباتات الشديدة الخضن
 
العراف

صناعة االدوية

نسرين عبد 

الصاحب محمد
2004الكيمياء/العلومبغداد

  تحضير وتشخيص بعض المعقدات الفلزية الجديدة233
بان عبدالوهاب 

جاسم
2014الكيمياء/العلومبغداد

234
وتشخيص مشتقات جديدة لحلقة  ـ ثايادايازول 4,3,1 تحضير

.وبلمرتها ذاتيـاًومشتركاً مع خالت الفاينيل
2004الكيمياء/العلومتكريتمالذ خلف رشيد

235
وثايزول  ن تحضير و دراسات طيفيه لمعقدات ليكاندات االميدوبين

الممزوجه باستخدام الطريقه المايكرويفية

فــــرح سعـــدون 

جـــعفر
2014الكيمياء/العلومبغداد

E3 SUMO-proteinدراسة كيموحيوية ألنزيم 236
نغم عبد الرحيم 

جاسم
2014الكيمياء/العلومبغداد

237
ر ن أصالح الضن ن تعدد النمط الشكىلي لجير   DNA,االرتباط  بير

OGG1ي
ن بالسكري من النوع الثائن  لمرصن عراقيير

2016الكيمياء/العلومبغدادسهى نصر فاضل

238

ن  ان االوستيوكالسير ي , اقي 
ن
ن ف ن  ومقاومة األنسولير االديبونكتير

مصول دم المصابات بهشاشة العظام  ومرصن  السكري النوع  

ي بعد سن اليأس
الثائن

2014الكيمياء/العلومبغدادصابرين علي مزعل



239
فصل وتقدير بعض مضادات االكسدة لمستخلص نبات 

ي عالي االداء
ن
ي بوساطة تقنية السائل الكروموتوغراف

 
الكجرات العراف

ســارة خالـــد  

إبراهــــيم
2014الكيمياء/العلومبغداد

تحضير ودراسة خواص اكاسيد اشباة الموصالت240
هبه سامي عبد 

الوهاب
2015الكيمياء/العلومبغداد

241
-2تحضير و بلمرة وتشخيص مشتقات جديدة من 

وثايازول ايمايد ن امينوبين
2013الكيمياء/العلومبغدادهند فاضل ثامر

242
تحضير وتشخيص معقدات الفلزات االنتقالية مع مشتقات االزو 

ها الحيوي الحلقية غير المتجانسة ودراسة تاثير

بركل سليمان 

مصطفى
2005الكيمياء/العلومتكريت

243
ازية لمواد ذات أساس  ن تحضير وتشخيص والخواص االمي 

ي
سيليكوئن

أنعــــــــــام حسين 

علي
2014الكيمياء/العلومبغداد

244

ن أنواع المركبات األروماتية المتعددة  تشخيص وتعير

ن  (PAHs)الحلقات ي مياه نهر دجلة للمسافة المحصورة بير
ن
ف

(جرس السنك وجرس الضافية)

وسن عبد الرزاق 

محمود
2012الكيمياء/العلومبغداد

245
ي العظم 

ات الكيميائية الحياتية لمرصن ورم نف  بعض التغير

المتعدد
2006الكيمياء/العلومبغدادنــورا كمال محمد

246

تحضير و تشخيص بعض المونيمرات و البوليمرات الجديده 

الحاوية عىل حلقات غير متجانسة مع دراسة الخصائص 

يائية ن .الفير
2016الكيمياء/العلومبغدادأيمان مهدي محمد

247
ي ثالثة 

ن
ي كلورو حامض الخليك ف

التجزئة الضوئية المحفزة لثالئر

ي اوكسيد التيتانيوم
انواع مختلفة من المياه باستخدام ثائن

2006الكيمياء/العلومبغدادمنى سرحان صندو

248
ي الماء المالح بوساطة 

ن
حماية التآكل لبعض الفلزات والسبائك ف

الطالء بالمواد النانويه
2013الكيمياء/العلومبغدادرشا عبد جاسم

249
انتاج وكشف األحماض الدهنية بعض الفطريات المعزولة من 

بة العراقية الي 
2016الكيمياء/العلومبغدادرؤى لطيف نور



250
ي 
ن
يائية لنهر دجلة ف ن تأثير نهر ديال عىل الصفات الكيميائية والفير

منطقة جنوب بغداد

ساهرة صادق عبد 

الرزاق
2002الكيمياء/العلومبغداد

251
تحضير وتشخيص بعض معقدات االنتيمون الجديدة مع 

وثايوزول والميثوتركسيت ودراسة فعاليتها السمية ن البين
2016الكيمياء/العلومبغدادزينب كاظم علي

252
تضير بعض مشتقات الفثاليمايد والماليمايد المحتوية عىل حلقة 

وثايازول مع التقييم االول للفعالية الحيوية ن البين
2016الكيمياء/العلومبغداداطياف قصي كاظم

253
ي مصول

ن
ن ف ن واالنسولير  المرضى العراقيين مستوى اللبتير
المصابين بحصى المرارة

2015الكيمياء/العلومبغدادنورالهدى خليل

254
كاالكتوسايديز   من - استخالص وتنقية وتوصيف انزيم بيتا

المشمش
2017الكيمياء/العلومبغدادشهد محمد علي

255
اء ألستخالص وتقدير بعض العقاقير الطبية  تطوير طرائق خضن

ي مناسر  حيوية وبيئية
ن
ف

حوراء محمود عبد 

الكريم
2017الكيمياء/العلومبغداد

256
ي 
ن
ي واالستخالص بنقطة الغيمة لبعض االدوية ف

التقدير الطيفن

ي
ات الصيدالئن المادة النقية والمستحضن

شذى مهدي عبد 

الوهاب
2017الكيمياء/العلومبغداد

257

دراسة حركية و ثرموديناميكية ألمت ا زز بعض االصباغ 

 
ْ
 ًيْ

ٌ
بأستخدام او ا رق الكالبتوز العراقيت ّجطيواث الفضت ال ا

 ْ
ٌ
الوحضن ه ا

2016الكيمياء/العلومبغدادحنين فاضل عباس

258
ن بحىم  ي مصل المرصن المصابير

ن
مستويات حمض السياليك ف

التيفوئيد

حبيبه خضير عبد 

الساده
2006الكيمياء/العلومبغداد

ي نساء مرصن السكر259
ن
ي النوع االولدراسه كيموحيوية وجزيئية ف

اسراء برهان 

روؤف
2013الكيمياء/العلومبغداد

260

ي أمصال بعض 
ن
تقيم مستويات الهرمونات المحفزة للمناسل ف

ي أمصال بعض المصابات  (LH & FSH )المصابات 
ن
 & LH )ف

FSH)

زهراء إسماعيل 

عبد الكاظم
2007الكيمياء/العلومبغداد



261
ي امصال 

ن
اديول ف ات الذكريه واالسي  تقدير مستويات الهرمون 

وستات الحميد ن بتضخم الي  ن المصابير المرصن العراقيير
2012الكيمياء/العلومبغدادنور الهدى غازي     

262
تحضير وتشخيص بعض المركبات الجديدة من مشتقات 

يمدين واالزوكسازول و الهدينتوين الثايزين و االوكسازين و البير
2016الكيمياء/العلومبغدادهالة محمد صبري

263
الكشف عن تعدد النمط الشكىلي لمتحولة اصالح الحمض 

يOGG1النووي 
ن الدهتن وتير  والي 

2016الكيمياء/العلومبغدادساره سمير سامي

ي الطور الغازي264
ن
دراسة  نظرية لتجزئة بعض المبيدات ف

عباس عبد علي 

دريع
2007الكيمياء/العلومبابل

265

ي 
ن
ره ف ن استحداث طريقة جديدة لتحديد قسم من العنارص الين

ي بواسطة مطيافية - مصل الدم لمرصن السكر 
النوع الثائن

االمتصاص الذري

شيماء ساكن عبد 

ربو
2007الكيمياء/العلومبغداد

266

 A- البس فينول(تحضير ودراسة الخصائص الحرارية لريسوالت 

 وكوبوليمراتها الجديدة المحتوية عىل معقدات S)- والبس فينول

بعض العنارص االنتقالية
2006الكيمياء/العلومالبضةهدى سالم خضير

267
ن وفلوكساسير ي , تقدير السي 

ن والحديد الثالئر النورفلوكساسير

بأستعمال الطرق الطيفية مع االستخالص بنقطة الغيمة
2014الكيمياء/العلومبغدادنورا سعد مبدر

268

وتينية الفعالة من ثمار الكزبرة  عزل ودراسة المركبات الي 

(Coriandrum sativum Linn.)  وتأثيرها على عدد من

المتغيرات الكيموحيوية

2004الكيمياء/العلومالموصلمنار مظهر محمود

269
دراسة االستقرارية الضوئية لبوليمر كلوريد الفينيل بوجود بعض 

مركبات قواعد شيف
2014الكيمياء/العلومبغدادزينب عالء حسين



270

تحضير وتشخيص بعض المعقدات الفلزية احادية ومختلطة 

4,4الليكاند المشتقة من سلفاميثاكزول و 
'

2,2-ثنائي مثيل- 
'

 -

.باي بريدال

ميـسـون مزهـر 

عـبد الحسـن
2014الكيمياء/العلومبغداد

271
الكتام -تحوير وبلمرة بعض االدوية لتحضير حلقات بيتا

يا والسمية لبعضها واوكسادايازول ودراسة الفعالية المضادة للبكي 
2015الكيمياء/العلومبغدادخالدة علي ثجيل

272

يائية والكيميائية والبيولوجية قبل  ن دراسة بعض الخواص الفير

ي مستشفن 
ن
ي ملوثات المخلفات الطبية ف

ن
وبعد المعالجة ف

رمادي ومستشفن هيت-النسائية واألطفال

حامد  مديحة

محمود
2010الكيمياء/العلوماالنبار

273
- تحضير بعض مشتقات األمينات االستيلينية باستخدام البارا 

امينوفينول
2004الكيمياء/العلومالموصلسمية رفعت علي

274
تحضير ودراسة تفاعالت مركبات حلقية غير متجانسة مشتقة 

( ترايازينو4-2-1)من 

وفــــــاء فــيـصل 

روضـــان
2002الكيمياء/العلومالمستنضية

275

تقدير بعض الملوثات العضوية وازالتها من محاليلها المائية 

باستخدام أطيان عراقية و أطيان عراقية محورة وتطبيق برنامج 

باستخدام أطيان عراقية
2014الكيمياء/العلومبغداداقبال سلمان محمد

276
ايميدازول  ن تحضير وتشخيص بعض ألمشتقات الجديدة للبين

المعوضة
2014الكيمياء/العلومبغدادسحر ثامر عداي

277
 - 3،6- مثيل - 1تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة

ي آزاهوموآدامنتان
أون-9-ثنائ 

2014الكيمياء/العلومبغدادانسام فائق نعمان

ن 278 2014الكيمياء/العلومبغدادوجدان عامرأبراهيمأون3H))4-تحضير وتشخيص مشتقات جديدة للكوينازولير

279
تحضير وتشخيص بعض معقدات العنارص مع مشتقات 

االمينات لحامض األميك
2014الكيمياء/العلومبغدادبراء حميد رشيد



280
ن   لوكير و النواتج المسكرة والحالة التاكسدية عند 6االني 

العراقيات اليافعات المصابات بداء السكري من النوع االول
2014الكيمياء/العلومبغدادرواء مؤيد محمد

281
-3 )تحضير ودراسة بعض المعقدات الفلزية الزوتة وازدواج 

مع احد مشتقات االميدازول (امينو بريدين 
2007الكيمياء/العلومبغدادجميل سرواط محمد

282
دراسة مايكروبية بايوكيميائية وخلوية وراثية للمركبات الفعالة 

ي وزهرة الساعة ي الخس الي 
المستخلصة من نبائ 

/الكيمياء/العلومبغدادمروج صالح مهدي

283

اترول المنقاه  ات الفارماكولوجية لمركب الريسفير دراسة التأثير

ي 
ن
جزئيا من ثمار نبات العنب عىل مرض داء السكري المستحث ف

ان الفي 
2014الكيمياء/العلومبغدادغادة سالم حامد

284
دراسات تحليلية طيفية لتقدير حاالت التأكسد المختلفة لبعض 

الفلزات باستخدام تقنية االستخالص بنقطة الغيمة
2015الكيمياء/العلومبغدادزينب طارق ابراهيم

285
تحضير بعض من المركبات الحلقية غير المتجانسة من مشتقات 

حامض الميفيناميك ذات الفعالية البيولوجية المتوقعة
2011الكيمياء/العلومالموصلندى عبد هللا حسين

286
تأثير بعض األكاسيد الالعضوية النانوية عىل الخواص الميكانيكية 

اكبات األيبوكسي والحرارية والتوصيلية لمي 
2018الكيمياء/العلومبغدادايمان شعيب شايع

287
يوم باستخدام بعض الكروموجينات تطبيق  ي لليي 

التقدير الطيفن

عىل بعض نماذج الصخور الجيولوجية القياسية
2003الكيمياء/العلومالموصلخالدة محمد عمر

288
ن فعالية مضادات االكسدة  لبعض قواعد شيف مع  تعيير

معقداتها
2018الكيمياء/العلومبغدادرؤى سبتي عواد

289
، وتشخيص ليكاندات آزو جديدة ومعقداتها ودراسة  تحضير

تطبيقاتها

زينب عبد الهادي 

حسن
2015الكيمياء/العلومبغداد

290
ن من المواد الفعالة سطحيا  ي و السطحي ألثنير

دراسة الشد البيتن

هواء-عىل السطوح البينية ماء

بان علي عبد 

الحسين
2018الكيمياء/العلومبغداد



291
ثاياديازوالت -4,3,1تحضير وتشخيص مشتقات جديدة من 

ودراسة الفعالية البايولوجية للبعض منها
2018الكيمياء/العلومبغدادزينب هيثم كاظم

292

ي مصول دم المرصن 
ن
تحديد مستويات بعض مضادات االكسدة ف

ي مع اعتالل 
ن بمرض السكري النوع الثائن ن المصابير العراقيير

االعصاب الحسية المحيطية
2018الكيمياء/العلومبغدادهند صادق محمد

293

ن  دراسة تثبيط فعالية متماثالت غير متجانسة النزيم بولي امير

ي الشوكي عند االطفال 
اوكسيديز المنف  جزيئا من السائل المحن

ية ن بالتهاب السحايا البكتير المصابير
بيةالموصلعمر يونس محمد 2004الكيمياء/الي 

ي للنفثا العراقيــة294
ن العــدد األوكتــائن بيةالموصلوجدان محمد صالحتحسير 2002الكيمياء/الي 

295
والزركونيــوم  (IV)تـحضيــر ودراســـة عـدد من معقـدات التيتانيــوم 

(IV) لمزيــــج من ليكاندات الزانثيتو سالسالدازين
بيةالموصلاحالم محمد احمد 2004الكيمياء/الي 

بيةالموصلحارث محمد سلمانغير المشبعة-دراسة بعض تفاعالت مركبات الكاربونيل ألفا ، بيتا296 2004الكيمياء/الي 

297
ي الفاصوليا  

وتينية من ثمرئ  وتينات واالجزاء غير الي  عزل الي 

Phaseolus vulgaris  واللوبيا Vigna sinensis

شهاب احمد 

يوسف
بيةالموصل 2004الكيمياء/الي 

298
از بعض اصباغ االزو ومعقداتها  ن دراسة العوامل المؤثرة عىل امي 

عىل الكاربون المنشط

ابراهيم علي 

محمد
بيةالموصل 2005الكيمياء/الي 

299
ي مختلف 

ن
ي لبعض العنارص الثقيلة ف

استخالص وتقدير طيفن

.النماذج البيئية باستخدام قاعدة شيف

ياسمين حسين 

عبود
2018الكيمياء/العلومبغداد

300
البــيبــريــدين  (6 و4،3،2)تحضـــير وتشـــــــخيــص بعض مشــــتقـــات 

الجــــديــــده

داليـــــا سعــــد 

مهدي
2018الكيمياء/العلومبغداد



301
ن وقياس مستويات اوكسيد  تنقية و توصيف انزيم االرجنير

ي
ن من مرصن السكري النوع الثائن يك للعراقيير 2018الكيمياء/العلومبغداد نور نايف عودةالنايي 

302
ن فعالية انزيم  ي بالدم لمرصن SODالعالقة بير

 والتوزيــــع الدهتن

السكر

منال عدنان 

ابراهيم
بيةتكريت 2006الكيمياء/الي 

303
ن و السيطرة عىل انطالق  تحضير بعض البوليمرات ثنائية االستلير

الدواء باستخدام بوليمرات اخرى

حسين حبيب 

مصطفى
بيةالموصل 2004الكيمياء/الي 

304
ن ثوابت التاين لبعض االحماض االوكزيمية والفينولية  تعير

المشتقة من المركبات الكاربونيلية

مآثر عبد اإلله 

حسين
بيةالموصل 2005الكيمياء/الي 

305
تطوير طرائق طيفية لتقدير عدد من المركبات الفينولية 

ات الصيدالنية ي المستحضن
ن
والكاتيكول أمينات ف

هبة عبد السالم 

محمد
بيةالموصل 2005الكيمياء/الي 

306
معقدات الكوبلت والنيكل والنحاس لمشتقات الهيدرازيدات 

الحامضية

صهباء علي 

احمد
بيةالموصل 2004الكيمياء/الي 

307
بة و المياه الصناعّية المّضفة  ي الي 

ن
ن العنارص الثقيلة ف تقييم تراكير

ات توليد الطاقة الكهربائية
ّ
من محط

ضمياء عبد 

األمير عبود
2015الكيمياء/العلومبغداد

دراسة الخواص الريولوجية لالسفلت المحور بالبوليمرات308
اوس نزار عبد 

العزيز
بيةالموصل 2004الكيمياء/الي 

309
-تحضير بعض حفازات الحل الحفازي واألكسدة من خام

البنتونايت

كنعان رمضان 

احمد
بيةالموصل 2004الكيمياء/الي 

310
تحضير ودراسة عدد من المركبات خماسية الحلقة غير 

المتجانسة ذات الفعالية البايولوجية المتوقعة

احمد وعد هللا 

قاسم
بيةالموصل 2005الكيمياء/الي 

311
وايل  ن ن ثوابت التأين لبعض المركبات المشتقة من البين تعيير

اسيتون والداي ميدون

فداء حسن 

مرعي
بيةالموصل 2004الكيمياء/الي 



312
تأثير بعض المضافات البوليمرية عىل المواد اإلسفلتية ومجال 

االستفادة منها

سجى عطاهللا 

صالح
بيةالموصل 2012الكيمياء/الي 

313
بيتا ثنائية عدم –     تحضير عدد من مركبات الكاربونيل الفا 

التشبع وعدد من مشتقاتها

حسين يوسف 

رضا
بيةالموصل 2012الكيمياء/الي 

ي314
ن تعدد النمط الورائر ن C825Tالعالقة بير  و بعض GNB3  لجير

ن ي مرصن عراقيير
ن
ي ف ات البايوكيميائية مع االحتشاء القلت  المتغير

2018الكيمياء/العلومبغدادايات كاظم طاهر

315
ات الكيموحيوية  تأثير بعض االعشاب عىل مستوى بعض المتغير

ي دم مرصن السكري
ن
ي-ف

بيةالموصلرشا حسين عليالنوع الثائن 2011الكيمياء/الي 

316
معينة وصبغات حامضية في  (π)أستخدام مستقبالت باي 

التعيين الطيفي لبعض األدوية الثالثية الحلقة المضادة للكآبة

محمد حسن عبد 

اللطيف
بيةبغداد 2006الكيمياء/الي 

317
ي تحصيل طالبات الصف الخامس 

ن
ي ف

م التعاوئن
ُّ
أثر استخدام التعل

نَّ العلىمي
ٌ
ه ي مادة الكيمياء وتفكير

ن
بيةبغدادأحالم علي حمودالعلىمي ف 2002الكيمياء/الي 

318
تاثير نظام التارص عىل الخواص الميكانيكية للفينول فوركالصق 

لسطح خشب

أثير عالء عبد 

الحسين
بيةبغداد 2005الكيمياء/الي 

319
ي تحصيل طالبات الصف الخامس 

ن
ي ف

م التعاوئن
ُّ
أثر استخدام التعل

ي مادة الكيمياء
ن
بيةبغدادأحالم علي حمودالعلىمي ف 2002الكيمياء/الي 

320
اكوينون ايمينو -10و9من قبل حوامض  CO2تحضير ولفظ  انير

ن المقابلة استك ومشتقات السبايرواوكسازبير
بيةبغدادخالد فهد علي 2005الكيمياء/الي 

321

ي لبعض االحماض االمينية وخليط ميتا وبارا
امينو -التقدير الطيفن

فينول وبعض المضادات الحيوية باستخدام الكاشف رباغي 

ن-سيانو اثيلير

عمر عبدالحي 

محمد
بيةالموصل 2004الكيمياء/الي 



تحضير مع دراسات طيفية لليكاندـ322
إنعام فاضل 

موسى
بيةبغداد 2005الكيمياء/الي 

323
ن ثوابت التأين لعدد من االوكزيمات وقواعد شيف ودراسة  تعيير

بيةالموصلدنيا بطرس توماالعوامل المؤثرة عليها 2012الكيمياء/الي 

324

التجزئة الضوئية لبعض معقدات ايونات العنارصاالنتقالية مع 

ن بأستعمال اوكسيد التيتانيوم النانوي  مشتق   االموكسسلير

ي
كعامل مساعد ضوئ 

ماب خطاب 

عمر
2018الكيمياء/العلومبغداد

325

ي 
ي المحلول المائ 

ن
ي الدايزوميت ف التجزئة الضوئية للمبيد العشت 

باستخدام تفاعالت الفنتون والدقائق النانوية من أوكسيد 

التيتانيوم وأوكسيد الزنك

ايمان عدنان 

محمد
2018الكيمياء/العلومبغداد

326
تحضير ومق ارنة بعض االدوية المحورة الجديدة عن طريق تقيم 

الفعالية البايولوجية لها

احالم جميل 

حمود
2018الكيمياء/العلومبغداد

327

ين وبعض الدوال الكيموحيوية عند المرصن  تقييم النيوبي 

ي 
ن
اكم لديهم الحديد ف ن بالثالسيميا من النوع بيتا  والمي  المصابير

مدينة بغداد
2018الكيمياء/العلومبغدادشهد فوزي عبيد

328
يائية لمواد المتناهية  ن  دارسة حماية التآكل و بعض الصفات الفير

2018الكيمياء/العلومبغدادنفيسة جبار كاظمالصغر النانوية المت ا ركبة لبعض السبائك

329
ي 
رة وفيتاميتن ن ي انتشار e و cدراسة حول دور بعض العنارص الين

ن
 ف

امراض الغدة الدرقية

كامران شكر 

حسين
بيةتكريت 2004الكيمياء/الي 

بيةتكريتقبس ناجي رشيددراسة طيفية لتقدير ايون النحاس وايون البالديوم330 2005الكيمياء/الي 

331
تحضير بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة عن طريق 

ي ايمايد
تفاعالت الكاربوثنائ 

غفران ذنون 

صديق
بيةالموصل 2006الكيمياء/الي 



332
من  (II)والنيكل  (IV)والتيتانيوم  (V)استخالص الفناديوم 

خملفات حرق الوقود الثقيل بوساطة بوليمر االيثر التاجي
محمد غازي 

عبد الكريم
بيةتكريت 2003الكيمياء/الي 

333
ايازول وبولي 

تحضير وتشخيص مشتقات االمايد لحلقة الي 

ات حلقة االوكسادايازول اسي 

غسان برهان 

يعقوب
بيةتكريت 2004الكيمياء/الي 

334

دراسة تأثير أستخدام بعض المضافات الالعضوية عىل تثبيط 

 غير المشبع 
اكب البولي أسي  اللهوبية والخواص الميكانيكية لمي 

المحور الحاوي عىل حلقة    غير متجانسة

خولة ابراهيم 

عبد نصيف
بيةبغداد 2013الكيمياء/الي 

335
ي عن بعض 

ي والكهربائ 
وئن تكوين المعقدات والتحري االلكي 

ي السوائل األيونية
ن
العنارصاالنتقالية ف

نضال محمد 

حسن
2015الكيمياء/العلومبغداد

حول دالة حذوة الفرس336
سهى إبراهيم 

صالح
بيةتكريت 2002الكيمياء/الي 

337
وجينية المتآرصة مع الفلزات  تحضير بعض مشتقات القواعد الني 

 ودراسة فعاليتها الحيوية

أحمد عبد 

الستار ارزوقي
بيةتكريت 2003الكيمياء/الي 

338

ن  اكسير ن العامل المشتق من الظهارة الصبغية و البني   3العالقة بير

لعامل التنكرز الورمي الذائب مع االعتالل الكلوي ) 1 (و المستلم 

السكري

صابرين علي 

مزعل
2018الكيمياء/العلومبغداد

339

ن  ن دي أمينير  )تقييم فعالية وعزل متناظرات أنزيم االدينوسير

ADA)  من المصول الطبيعية و المصول المصابه بفقر الدم

والتهاب المفاصل الرثوي

وسن نزهان 

حسين
2002الكيمياء/العلومتكريت

340
ي محافظة 

ن
دراسة كيميائيه حيوية إلدرار مرصن اإلخفاق الكلوي ف

صالح الدين

نادية احمد 

صالح
بيةتكريت 2005الكيمياء/الي 



341
بواسطة بوليمر  (II)والبالديوم (II)أستخالص وفصل النحاس

ي بيةتكريتكاظم خلف هاشماأليير التاج  2005الكيمياء/الي 

342
ن الحاوية  تحضير وتشخيص بعض معقدات البالديوم والبالتير

ن والمركبات الحلقية ن من ليكاندات ثنائية الفوسفير عىل هجير

عفراء صابر 

شهاب
بيةتكريت 2005الكيمياء/الي 

343
ات اإلسالة 

ّ
ي بعض محط

ن
تقييم نوعية المياه الداخلة والخارجة ف

ضمن قاطع الرصافة

ميامي عبد 

العليم عبد 

الزهرة

2018الكيمياء/العلومبغداد

344
تحضير وتشخيص ودراسة طيفية لمركبات قواعد شيف مع 

بعض االيونات المعدنية

مريم صالح 

الدين عبد 

اللطيف

2018الكيمياء/العلومبغداد

345
ي 
ي التقدير الطيفن

ن
استخدام تفاعل تكوين معقد الشحنة المنتقلة ف

لعدد من االمينات والمركبات الدوائية

صبحي محسن 

جار هللا
بيةالموصل 2004الكيمياء/الي 

346
از لبعض الفينوالت من محاليلها  المائية  ن دراسة قابلية األمي 

يوم  الرباغي ودراسة حركية أكسدتها بأستخدام الـسير

عمار جاســم 

محمد
بيةبغداد 2002الكيمياء/الي 

347
 (Cu(II) و Ni(II) و Co(II))تحضير وتشخيص بعض معقدات 

N6أحادية وثنائية النواة مع ليكاندات حلقية سداسية السن نوع 
بيةبغدادبراهيمإنعام هاشم إ 2002الكيمياء/الي 

بيةبغدادجاسم شهاب سلطانتحضــير وتشـخيـص بعض  المعقدات ثنائية النواة لليكاند348 2005الكيمياء/الي 

349
 Sol-gelتحضير مواد متوسطة المسام باستخدام طريقة 

ودراسة صفاتها االمتزازية
2018الكيمياء/العلومبغدادنوره عبد الكريم خلف



350
وسمايد  ن وفير بتومايسير ن سي  دراسة الصفات السطحية للدوائير

 سطحيCTAB و SDBSوللمواد الفعالة ومزيجهما 
2018الكيمياء/العلومبغدادمينا محمد فارس

351
ن  ن مصابير ي مصول مرصن عراقيير

ن
تقييم بعض الدالالت القلبية ف

بالفشل الكلوي
2018الكيمياء/العلومبغدادنور سعيد حسن

352
تحضير وتشخيص بعض األغشية الرقيقة لمشتقات متعذد 

االويليه وتطبيقاتها لمقاومة التأكل ومتحسسات الغاز

اشىاق عبذ الحسيه 
جبر

2018الكيمياء/العلومبغداد

353
دراسة تأثير بعض مركبات البولي فينول العضوية عىل بعض 

ن ايير ات البايوكيميائية لمرصن تصلب الرسر المتغير
2007الكيمياء/العلومبغدادهالة محمد صبري

354
/4,4 )تحضير بعض المشتقات الجديده مبتدأ من بس     

 - 

إيثان وتقييم الفعالية الحيوية للبعض منها (ثنائي امينو فينوكسي
2018الكيمياء/العلومبغدادافتخار احمد حسين

355
تحضير معقدات العضوية جديدة وأستخدامها لتحضير مواد 

نانوية ضد خطوط خاليا شطانية
2019الكيمياء/العلومبغدادشيماء رجب باقر

356
ي 
ن
يائية لنهر دجلة ف ن تأثير نهر ديال عىل الصفات الكيميائية والفير

منطقة جنوب بغداد

ساهرة صادق عبد 
الرزاق

بيةبغداد 2002الكيمياء/الي 

357
-4,3,1اوكسادايازول و -4,3,1تحضير عدد من معوضات 

ترايازول-4,2,1ثايادايازول و 
بيةالموصلمهند يقظان صالح 2006الكيمياء/الي 

358
ي 
ن
تقدير نسبة المكونات الدهنية وتركيب احماضها الدهنية ف

مصل الدم لمرصن داء السكر

محمد عبد الهادي 
جاسم

بيةالموصل 2006الكيمياء/الي 

359
ن  و - 3,1تحضير معوضات  ن عن طريق - 3,1اوكسازيبير دايازيبير

قواعد شيف
بيةبغدادميسون طارق توفيق 2004الكيمياء/الي 



360
ي عالي الكثافة والجهد التأكسدي عند مرصن 

ن الدهتن وتير حالة الي 

ة حدوث المرض ن يوريا وفي  ، تأثير االلبومير ي
السكر من النوع الثائن

بيةبغدادهند شاكر العبيدي 2005الكيمياء/الي 

361
ن مـن محاليلهما المائية عىل  ن والثيوفـيلير از الـكافـيير ن دراسـة امـي 

أسطح أطيان عراقية مختارة
بيةبغدادليث سمير جاسم 2005الكيمياء/الي 

362
دراسة حركية وميكانيكية اكسدة بعض السلفواوكسيدات 

ن  في محيط حامض الهيدروكلوريكT-بالكلورامير
بيةالموصليونس إسماعيل حسن 2003الكيمياء/الي 

363
كيبية عىل إنتاج الكاربون المنشط من  دراسة تأثير التحويرات الي 

المخلفات النفطية الثقيلة بالمعالجة الكيميائية
بيةالموصلخالد احمد عويد 2003الكيمياء/الي 

364

ي الدم 
ن
ن االرتفاع الحاد للسكر والسيطرة عىل مستواه ف العالقة بير

ي من داء 
ي مرصن النوع الثائن

ن
والتعقيدات الثانوية  المصاحبة له ف

السكري

بيةبغدادابتهال صبري محمد 2005الكيمياء/الي 

365
  بناء ودراسة حول أقطاب بوليمرية غشائية انتقائية لتقدير 

ي هيدرات
ن ثالئر االمبيسيلير

بيةبغداداسمـاء سوري محمد 2005الكيمياء/الي 

366
ات الكيميوحيويه عن مستويات مادة  دراسة شيريه عن المتغير

الصفراء وفعالية اإلنزيمات
بيةبغدادسندس كريم حمزة 2005الكيمياء/الي 

367
دراسة بعض البوليمرات الحاملة لألدوية طويلة األمد لألمراض 

المزمنة
بيةبغدادثامر جاسم محمد 2005الكيمياء/الي 

368
اسيودميوم    بالكاشف IIIدراسة طيفية لتقدير أيون الي 

Chromazurol
بيةبغدادناجي عبد هللا حسين 2005الكيمياء/الي 

369
 N–Propyl Salicylamideتحضــير وتشـخيـص الليكنـــد 

ومعقداته مع بعض أيونات العنارص
بيةبغدادِإنعـــــام إسماعيل يوسف 2005الكيمياء/الي 

370
ات الكيموحيوية عند مرصن السكري  دراسة مقارنة لبعض المتغير

ن واالصحاء من النوعير
بيةبغدادإسراء برهان رؤوف 2005الكيمياء/الي 



371
ي لحامض بارا

ويك -التقدير الطيفن ن ي – أمينو البين
ن
تطبيقات ف

ات دوائية مستحضن
2005الكيمياء/العلومالموصلزينة زهير صالح

372
معالجة الصخور الطبيعية المحلية الحاوية عىل معدن 

كيبية يائية والي  ن الجاروسايت ، دراسة الخصائص الفير
بيةالموصلفلكناز رشيد قادر 2004الكيمياء/الي 

373
ي تضم الفا 

ات الكيموحيوية والت  فوكوز - ل - دراسة بعض المتغير
ن والكتير ي مصول دم النساء المصابات بارتفاع هرمون الي 

ن
ف

بيةبغدادمنتهى عباس لفتة 2005الكيمياء/الي 

374
ي المادة النقية 

ن
ي لبعض ادوية السلفا ف

التقدير الطيفن

ات الصيدالنية باستخدام االستخالص بنقطة الغيمة والمستحضن
2018الكيمياء/العلومبغدادإسراء عامر كاظم

375

-\N,N\-Bis(Pyridyl-2تحضــير وتشـخيـص الليكـــاندان 

azomethinyl)-1,2-Ethylene and ومعقداتهما مع بعض 

يونات العنارص إ 

2005الكيمياء/العلومبغدادحيدر عبيد جامل

ات الكيموحيوية عند مرصن الثالسيميا376 بيةبغدادعالء حسين جواددراسة لبعض المتغير 2005الكيمياء/الي 

377
-1،3،4تحضير ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض من معوضات 

ترايازول- 1،2،4ثايادايازول و - 1،3،4 اوكسادايازول و 
بيةالموصلياسر شكيب محمد 2005الكيمياء/الي 

ية378 ية لصخور منطقة عقرة الجير بيةالموصلمحمد حجي عليدراسة كيميائية للمواد القير 2005الكيمياء/الي 

379
تحضير وتشخيص عدد من معقدات الكوبلت والنيكل والنحاس 

مع قواعد شيف المشتقة من الهيدرازيدات الحامضية
بيةالموصلواجدة اسماعيل عبد هللا 2004الكيمياء/الي 

380
ي المحاليل المائية باستخدام 

ن
ن ف التحلل اإلشعاغي لالدينوسير

أشعة كاما
بيةالموصلعالء عبد العزيز احمد 2005الكيمياء/الي 



ات قسم الكيمياء381 ي مختي 
ن
بيةبغدادسوزان دريد احمدمعوقات اجراء التجارب العملية ف 2005الكيمياء/الي 

382
 االتربة المعدنية الطبيعية المحلية الحاوية عىل معدن الفلسبار

دراسة الصفات الفيزيائية والتركيبية
بيةالموصلسحر علي مصطفى 2005الكيمياء/الي 

383

تحضــير وتشـخيـص الليكاند 

–o–Isopropylidene–L–ascorbic acid ومعقداته مع  

بعض ايونات العنارص

إســراء شكيب عبد 
الرزاق

بيةبغداد 2005الكيمياء/الي 

384
ي لعدد من المركبات الفينولية والدوائية بوساطة 

التقدير الطيفن

ان التاكسدي العضوي تفاعالت االقي 
بيةالموصلفراس محسن جمعة 2002الكيمياء/الي 

385
ن  في T-دراسة حركية اكسدة معوضات االسيتاناليد بالكلورامير

المحيط الحامضي
بيةالموصلنور حازم محمد 2006الكيمياء/الي 

از بعض المعادن الثقيلة386 ن بيةالموصلفراس عماد فتحيدراسة تحوير الفحم المنشط لغرض امي  2006الكيمياء/الي 

387
ي ثوابت اتزان معقدات انتقال الشحنة 

ن
دراسة تأثير المذيب ف

ي االزاحة
ن مع كاشفن لمركبات الساليسلدين انلير

بيةالموصلميسـون صالـح أحمـد 2006الكيمياء/الي 

388
دراسة طيفية لمعقدات انتقال الشحنة لمركبات السالسيليدين 

ي
ن ومعوضاته مع كاشف االزاحة اللنثائن انيلير

بيةالموصلمـي غانم أمــين 2005الكيمياء/الي 

389
غير المشبعة مع عدد -تفاعالت بعض مركبات الكاربونيل الفا،بيتا

من الكيتونات
بيةالموصلعمر ذنون علي 2005الكيمياء/الي 

ن390 ن بابيضاض الدم المصابير ي مصل دم المرصن العراقيير
ن
ف

سلمى عبد الرضا 
عباس

بيةبغداد 2005الكيمياء/الي 

391

ي النزيم الكلوتاثايون اس 
، وتعدد النمط الوارئر ن ت ا - تقييم األبلير

ارت الكيموحيوية لمرصن تضخم نهايات  يز وبعض المتغير رنسفير

االطراف

2019الكيمياء/العلومبغدادأريج شوكت حميد



392
 d–تحضير وتشخيص معقدات لبعض ايونات عنارص المجمع

المشتقة من معاضد أميني متعدد النتروجين
2019الكيمياء/العلومبغدادمياسم قاسم عبد الرضا

393
تحضير وتشخيص عدد من معقدات قواعد شيف المالح 

الكوبلت والنيكل والنحاس مع دراسة فعاليتها البايولوجية
بيةالموصلروعة امير ايليا 2002الكيمياء/الي 

394
تحضير الكاربون المنشط من المخلفات النفطية الثقيلة 

بالمعالجة الكيميائية
بيةالموصلعّمار احمد حمدون 2002الكيمياء/الي 

395
ي عدد من المركبات خماسية الحلقة غير المتجانسة 

تحضن

المشتقة من الثايمول ذات الفعالية البايولوجية المتوقعة
بيةالموصلعامر يونس عثمان 2006الكيمياء/الي 

396
ات الكيموحيوية  عالقة تركيبة  األحماض الدهنية و بعض المتغير

لمصل دم عند النساء المصابات باحتشاء العضلة القلبية
بيةالموصللمى عبد المنعم بكر 2006الكيمياء/الي 

397
- 4،3،1تحضير ودراسة الفعالية البايولوجية لعدد من معوضات 

ترايازول- 4،2،1ثايادايازول و - 4،3،1اوكسادايازول و 
بيةالموصلشيماء سمير اسماعيل 2006الكيمياء/الي 

398
تحضير وتشخيص بعض مشتقات األوكساديازول الحاوية عىل 

مجاميع وظيفية متعددة ودراسة الفعالية البايولوجية لها
بيةتكريتمخلف محسن صليهم 2006الكيمياء/الي 

399
ي المحاليل 

ن
ن ف يونير ي الير

دراسة التحلل اإلشعاغي للحامض االميتن

المائية باستخدام أشعة كاما
بيةالموصلرنا حسن احمد 2005الكيمياء/الي 

400
تطوير طريقة طيفية لتقدير بعض المركبات االمينية االولية 

باستخدام الكاشف
بيةالموصلانتصار عادل شهاب 2005الكيمياء/الي 

401
ة من  دراسة ثوابت االستقرارية لبعض معقدات اآلزو المحضن

موداينميكية مركب البيتا نفثول وحساب الدوال الثير
بيةالموصلرواء طارق حميد 2004الكيمياء/الي 

402
 Apiumعزل المستخلصات من بذور نبات الكرفس 

graveolens ودراسة تاثيرها في الفئران المعرضة للكرب 

التأكسدي

بيةالموصلمحمد بحري حسن 2005الكيمياء/الي 


