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التخصص  اسم البحث اسم المشرف اسم الطالب
 العام

 جٍٕد اتراهٍُ إتراهٍُ  .0

 دالي صاٌد رشٍد

 فرح ِجٍد ذىفٍك

 ال عضوٌه Phenyl online complexs ا.د. صبحً عطٌه محمود

 ثائر غاٌة راضً  .7

 ادّد ثاِر ِذّد

 هجراْ ضعد عطً

 تأثٌر مستخلص بذور الحبة السوداء على ا.د. نزار ناجً احمد
 خصوبة الذكور فً القشرة

 حٌاتٌه

 عثداٌرزاق عثداٌطرار خضٍر  .3

  ِذّد عًٍ أدّد

 ِذّد خٍف ادّد

 صناعٌه استخالص  الزٌت من بذور الحمضٌات ا.د. عماد طه بكر

 ضثا ِاهر خٍف  .4

 عثّاْ إتراهٍُ عثد اٌطٍف

تصمٌم برنامج لتخلص جامعة تكرٌت من  ا.د. اٌاد سعدي حمٌد
 والباٌلوجٌةالمخلفات الكٌمٌائٌة 

 عضوٌه

 ٌىٔصضاِر رافع   .5

 هٕد ٍِٕر عّر

 شٍّاء ِذّد عٍاظ

 تحلٌلٌه التحلٌل الحراري مإبراهٌا.د. علً 

 رٌُ زادُ صائً  .6

 رغدج فؤاد ادّد جاتر

  ا.د. هناء كائن صالح
 العالج بالتبرٌد 

 عضوٌه     

 اضاِه رعد اتراهٍُ  .2

 ضفٍاْ ِذّد ادّد

 ٔسار ِطٍه دّىد

 عضوٌه تحضٌر الجالكونات خلف جبرا.م.د. احمود 

 ضٕدش عدٔاْ ٔىري   .2

 ضهى ِطٍُ ِهدي

 داوود ِروج رؤوف

  ا.م.د. ابتهال قحطان عبدهللا
 استخالص النباتات الطبٌة 

 عضوٌه

 ذثارن ٌىضف خًٍٍ  .9

 عثداٌمادر ِذّىد

 ِروج ضالَ ٌىضف

 حٌاتٌه دراسة بعض المتغٌرات لمرضى داء السكري ا.م.د. فراس طاهر ماهر

 فعثداٌىهاب خٍأٔىر   .01

 هٕد فارش عًٍ

 ِذّىد دطٓ ود

حساب العوامل المؤثره على معامل االنكسار  ا.م.د. فائز محسن حامد
 لعدد من الزٌوت النباتٌة المختلفة 

 فٌزٌاوٌه

 اٌه واثك ٔعّه دّد إٌاصري  .00

 صفا دازَ ضٍّاْ

 ادّد رٌاض عٍطى

  الربو ومضادات االكسدة ا.م.د. فراس شوقً

المركبات التناسقٌة تحضٌرها وبعض استخدامها  م.د. هٌفاء محمد جرجٌس     ِجٍد صاٌخ ضرغاَ  .07
بوصفها كعالج لبعض االمراض كالسرطان 

 والروماتزم

 ال عضوٌه

 عىاب ادّد عثدهللاأِاِه   .03

 عثداٌطالَ عسخ ٌطٍف عائشح

 وٌص ِذّد ِذّىد

 عثداٌردّٓ خٍّص عساَ

  م.د. عفراء صابر
 وتطبٌقاتها دراسة بعض قواعد شٌف

 عضوٌه

 ثاِر دّد ِذّىد  .04

 عثداٌردّٓ ادّد ٌاش

 ٌىضف ٔدٌُ جاضُ

كشف العناصر فً عٌنات الماء المقطر فً  م.د. سرحان سلمان علً
 جامعة تكرٌت

 تحلٌلٌه

 لٍص ٌذٍى عثدوْ  .05

 إِح اٌاد دٍّد ِجٍد

 ادّد خضر ِصطفى

  م.د. فدعم متعب عبدون
 دراسة تحلٌلٌة لبعض العقاقٌر

 تحلٌلٌه

 اٌىب ٔجاج ِذّد  .06

 جّاي ِذّد لاضُ

تطبق وقٌاسات فً المنطقتٌن لالشعة فوق  م.د. شذى ٌونس ٌحٌى
 البنفسجٌة والمرائٌه

 تحلٌلٌه

 شهد اضّاعًٍ ٌاضٍٓ  .02

  ٔىرا ضٍاء

 اضاِه ادّد ِذّد

 صناعٌة تحضٌر بعض مستلزمات التجمٌل م.د. علً اعمٌري

 دطاَ ِذّد خًٍٍ  .02

 عثدهللا ِاهر عثدهللا

 Synthesis of cobalt ferrite (cofe2o4) إبراهٌم فهد وحٌد م.د.
Nanoparticales via A sol –Gel 

Method  

 صناعٌة
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 رئيس القسم                                           مقرر القسم                                                             

 د. فائز محسن حامد   م.م. فؤاد نهاد عبد                                                                                          

 دطٓ ادّد ضاري  .09

 ضٍفاٌدٌٓ واًِ عٍىاْ

 عثدهللا فاروق ٌذٍى

 تفاعل دٌلزاٌدالدر والدبٌنات    م.د. فاضل داود خالد
 

 عضوٌه

 صناعٌه انواعة ومسبباته وعالجهاالتاكل  م.م. فؤاد نهاد عبد عًٍ خاٌد عثد  .71

 ال عضوٌه مركبات النتروجٌن والكبرٌت م.م. وسام حسٌن خلف دّسج غطاْ دطٍٓ  .70

 ال عضوٌه الكٌمٌاء الحضراء حمٌد م.م. انوار عادل دٕاْ ادّد جساع  .77

 فٌزٌاوٌه الطاقة المتجددة  م.م. لمى عباس جاسم واصد ثاِر ٔاصخ  .73

معقدات قواعد شف لعناصر السلسلة االنتقالٌة  صباح فٌحاناحمد م.م.  دٍٕٓ عاِر عدٔاْ  .74
 االولى

 ال عضوٌه

 عضوٌه البلورات السائلة م.م. هبه حمزة رشٌد دفصه ٔاِص ورٌُ  .75

 صناعٌة تقنٌة النانو م.م. رفح أجواد كاظم دٍٕٓ اضّاعًٍ رِضاْ  .76

 عضوٌه      المتجانسة)الخماسٌة(المركبات الحلقٌة غٌر  م.م. درداء عادل عزٌز فاطّه ِذّد عاٌد  .72

 تحلٌلٌه      التحلٌل الوزنً م.م. مصطفى قتٌبه جبار غأُ جاضُ ِذّد دثٍة  .72

 تذر وادي جاٌد عثدهللا  .79

 شىود فائك رشٍد

 صناعٌة      التأكل  م.م. عماد محمد عوسج


