
 
 

 

 

 كلية علوم   –جامعة تكريت  
 الكيمياءالقسم  

 

 

 مشاريع بحوث الطلبة المرحلة الرابعةجدول 

       

 المشروع الطالباسم  التخصص اسم االستاذ ت

 صناعية أ.د.عماد طه بكر 1
 تمارة ياسر
 سيد جابر
 نور حسن

 

 حياتية أ.د.نزار احمد ناجي 2
 تقى عبد الهادي

 نور حارث
 نور نهاد

 الكشف عن مركبات االيض الثانوية للنبات

 العضوية أ.د.صبحي عطية محمود 3
 اسراء حكم
 سرى قيس

 

 تحليلية أ.د.علي ابراهيم خليل 4
 حارث زينب

 هيا سعود
 النظرية والتطبيق –كروماتوغرافيا الغاز 

  شيماء ياسين عضوية أ.د.هناء كائن صالح 5

 عضوية أ.د.اياد سعدي حميد 6
 سيف الدين كامل

 عباس رزاق
  احمد حسن ريزة

تقييم مختبرات قسم الكيمياء وفق معايير جودة 
 المختبر الجيد 

 حياتية أ.م.د.فراس طاهر ماهر 7
 مانع سارة

 غفران طالل
 هبة اهلل حمزة

 دراسة بعض المتغيرات البايوكيميائية لمرضى السكر

8 
أ.م.د.فراس شوقي عبد 

 الرزاق
 حياتية

 سرى صفوان
 هديل لطيف
 تهامة بابان
 وديان حميد

 

 عضوية أ.م.د.احمود خلف جبر 9

 ريام صالح
 عمر عباس
 عمر اسعيد
 محمد جميل

الحلقية غير تحضير وتشخيص بعض المركبات 
 المتجانسة وتقييم فعاليتها البايولوجية

 فيزياوية أ.م.د.عبد اهلل سليم 10
 ايناس ياسين

 ازهر حمد موسى
 نبراس حسين

 دراسة تلوث البيئة بالمواد الهايدروكاربونية
 جودة المختبرات
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 فيزياوية أ.م.د.فائز محسن حامد 11

 حارث مدين
 علي عبد الرحيم

 مريم عارف
 شهد اديب

 

معالجة حاالت التلوث لدى افراد شرطة محافظة 
 صالح الدين

12 
أ.م.د.ليلى عبد الرحمن 

 محمد
 فيزياوية

 ليث حامد
 نمارق جاسم

 

 عضوية أ.م.د.عفراء صابر شهاب 13
 اسماء عبد اهلل
 هدى ناهي

 

 مروج موسى عضوية أ.م.د.فاضل داود خالد 14
 هند طارق

غير تحضير وتشخيص بعض المركبات الحلقية 
 المتجانسة وتقييم فعاليتها البايولوجية

 العضوية أ.م.د.هيفاء محمد جرجيس 15
 فاتن احمد
 ياسر حاتم

تحضير وتشخيص بعض معقدات السلسلة االنتقالية 
 االولى مع المترونيدازول

 صناعية م.د.علي اعميري محمد 16

 استبرق خالد
 شيماء نجم
 رسل عدي
 حسين فليح

 للكازولينرفع العدد االوكتاني 
 

 تحضير الصابون من زيوت مستعملة
 

  محمود يحيى العضوية م.د.عدنان عبد النبي حمادة 17

 تحليلية م.د.شذى يونس يحيى 18
 عبد الجليل محمود

 فاطمة لفتة
 فراس حميد

 

 صناعية م.د.ابراهيم فهد 19
 طه شتيوي
 غفران قتيبة

SYNTHESIS OF SODIUM FERRIC VIA 
A SOL-GEL METHOD 

 تحليلية م.د.سرحان علي سليمان 20
 سارة قصي
 رند محمد

 

 تحليلية م.د.فدعم متعب عبدون 21
 ريام خالد

 عمر نصيف
 فرح حميد

تقدير بعض المركبات الصيدالنية بطرائق طيفية 
 جديدة

 اسراء محمد حياتية م.د.نغم قاسم كاظم 22
 مصطفى طالب

 دراسة كيموحيوية لمرضى السكري
 بايوجزيئية لمرضى القلبدراسة حيوية 

 تحليلية م.م.عبد الغني خليل ابراهيم 23
 ايسر احمد
 بارق زياد

 التبادل االيوني وتطبيقاته في الكيمياء التحليلية
تقدير بعض العقاقير الطبية باستخدام االزوتة 
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 واالقتران

 تحليلية م.م.مصطفى قتيبة 24

 احمد عبد الحق
 خلف محمود
 ليث هيثم

 

 

 فيزياوية م.م.لمى عباس جاسم 25
 سيف خلف
 علياء لطيف

 معالجة تلوث مياه مصفى بيجي بواسطة االمتزاز

 صفاء الدين عبد الكريم العضوية م.م.انوار عادل حميد 27
استخدام المعقدات غير الذائبة في الماء كمادة مازة 

 في التخلص من العناصر الثقيلة
  رياض اسامة عضوية م.م.درداء عادل عزيز 28

 صناعية م.م.فؤاد نهاد عبد 29
 بيان حسين
 داليا محمد
 لينا عماد

 

 ريام حميد العضوية م.م.وسام حسين خلف 30
تحضير وتشخيص عدد من معقدات الفلزات الثنائية 

Cu,Co,Ni,II 
   حياتية م.م.نور حسن علي 31

 عضوية م.م.هبة حمزة رشيد 32
 سالفة محمد

  محمد عبد السالم

  محمد خالد صناعية م.م.رفح جواد كاظم 33

 

  


