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 ال عضىية, صناعية قطن علىم الكيوياء / عضىية,  1قاعة رقن 
 اجللطة املطائية االوىل 11-4242- 42

 
 علي اعوريي أ.م.د.: هقرر                                        عواد طه بكر  أ.د.رئيص اجللطة :

                                                      م.د. خلف امحد جاضن                                                                                      :  
 

 عنىاى البحث الىقت
0.33-0.73  Anti-bacterial, Anti-fungi Activity Evaluation and 

Computational Study of Co(II) and Cu(II) -

Dithiocarbamate Complexes 
Sanaa Sauod Mehdi, Amenah I.A. Al-Nassiry, Ahmed S.M.  

Al-Janabi, Tarek A. Yousef 
0.73-0.03  Synthesis, Study of Liquid Crystalline Properties 

and Evaluation the Antibacterial Activity of some 

new Bis - 2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-one derived 

from Dapsone Drug 
Fawzi Hameed Jumaa , Safa Mahmood Shawkat 

0.03-0..3  Synthesis, characterization and kinetic studies of 

chelate polymer derived from 3-nonyl benzene used 

for removal of some heavy metals from aqueous 

solutions 

Qadoori Zidan khalaf, Hamid Mohammed Saleh Al-

Jubori, Kareem Jumaah Al-salihi 
0..3-..33  One –pot synthesis of some new tropylidine 

derivatives and study their biological activities 
Muath Jabbar Tarfa Al-Abbasee

 
, Ahmood khalaf jebur 
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 ال عضىية, صناعية قطن علىم الكيوياء / عضىية,  1قاعة رقن 
 اجللطة املطائية الثانية 11-4242- 42

 
 أ.م.د. عفراء صابر شهاب  هقرر:أ.د. هاهر عبد الرزاق            رئيص اجللطة :

  أ.م.د. ابراهين فهد وحيد                                                                                 
 

 عنىاى البحث الىقت
..33-..73 Synthesis, Identification, study of biological, laser 

activity, Heat of formation and stereoisomerization 

of new derivatives of 3,1-oxazepine and 3,1-diazepine 
Adil Hussein Dalaf , Fawzi Hameed Jumaa

 
, Iman Ayoob Yass 

اقكسيياين نتت-0,7تموكبييا لقج يي تلييبع تقتالبا تالفعال يي تحضيي وتقتي يي مت 03..-73..
تدا قنتالثنائ  تالجد دةت-.,1

 فوزي حميد جمعة ، سفانة عوف عبد الرحمن
-ه يدوقكقننقيقل ن-0,3تحض وتقتشخ صتبع تمشتيا تالتتوايقلتقت 3...-03..

تاقنتقتي  متفعال تهاتالح ق  -.
 سلوى عبد الستار جبار ، أحمد حاجم سلطان
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 قطن علىم الكيوياء / حياتية, فيسيائية, حتليلية  4قاعة رقن 
 اجللطة املطائية االوىل 11-4242- 42

 

 فراش طاهر هاهر أ.د.  هقرر:                    أ.د. امحد ضعيد عثواى        رئيص اجللطة:
  ضرحاى علي ضلواى  أ.م.د.                                                                                      

 

 عنىاى البحث الىقت
0.33-0.73 The Therapeutic Evaluation of Extracted Chitosan 

from Local Fungus Truffle Against Hyperlipidemia 

Induced In Male Rabbitsت
Ibrahim K.H Aldulimy , Shaker, A. H , Fahad K.Y al-dulaimi 

0.73-0.03 Study the Role of Serum visfatin in Type 2 Diabetic 

Patients with and without Hemodialysis 
Ali Hussein Ali, Ammar Lateef Hussein , Khedhair Abbas 

Khedhair 
0.03-0..3 +Spectrophotometric determination of Ampicillin 

and Lansoprazole in pure forms and in their 

pharmaceutical Formulations 
Ruwaida Farman Salih , Qabas Naji Rashid 

0..3-..33 Estimation of some heavy metals by Graphite 

Furnace Atomic Absorption Spectroscopy (GFAAS) 

in artifical orange juices of the Iraqi markets. 
Sarhan Ali Salman, Mustafa Qutaiba Jabbar, Farqad 

Abdullah Rashid 
..33-..73 Colorimetric spectrophotometric method for 

Determination of cefotaxime sodium in a 

Pharmaceutical formulation Based on the Oxidation-

Reduction Reaction 
Israa Talib Humeidy 

-Estimate the Corrosive Inhibition by Using Znت03..-73..

Dithiocarbamate Complexes ''Theoretical Study '' 
Mustafa M. Kadhim, Layla A. Al. Juber, Ahmed S. M. AlJanabi 
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 حتليلية قطن علىم الكيوياء / حياتية , فيسيائية ,  4قاعة رقن 
 اجللطة املطائية الثانية 11-4242- 42

 عبداهلل ضلين خسعل د.أ.هقرر :                  علي ابراهين خليل      أ.د.رئيص اجللطة :
  م.د. ثائر فاضل داود                                                                                    

                                                            

 عنىاى البحث الىقت
..33-..73 Spectrophotometric Determination of nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs Using Chromate - 

Indigocarmin System 
Basima A. A. Saleem , Lana A.Alnuaimy 

لييبع تاكقكينمييا تقدقايييدتشيي  تتانظونييت(pka)حسيياثتثقا يي تالتييا نت 03..-73..
 ( AM1 , HF , DFT)باستخدامتطوائقتم كان كتالكمت

 ، أيسر صالح أحمد فائز محسن حامد ، عبدهللا سليم خزعل
-N  تلبع تالموكبا تالحامض  تقاليايد ي تالمشيتي تمين PKa  حساث 3...-03..

formyl pipyridine طييواتالشييب تتجون  يي تباسييتخدامت AM1) 

,PM3)ت
 حامد فائز محسن،  طيبة عبد المحسن زبن

-phenylدواسي تنظونيي تلتيياث وتالمعقضييا تيميياتالزييفا تالف ينائ يي تلموكييث  3-3.33...

azo-β-naphthol قيماتثا  تاتيانتاكمتيايت 
 هازة ستار مجيد،  عبداالله صالح الحيالي عماد،   احمد سعيد الدباغ

3.33-3.73  
 

 

ته دوقكمقونيدتسي م تد ن ناءتمتحسسيا تانتيائ ي تجهد ي تلتييد وتييياوتال
تفيتمستحضواتهتالز دكن  تقاكدواوتقباليماتالدم

 علي ابراهيم خليل ، مثنى سعيد علي
قهومييييقنيتال وقجسييييت وقنتتLOXتيييييد وتفعال يييي تانييييينمتالم  قكسييييجن يت  3.73-3.03

تلدىتالنساءتالعواد ا تالمزابا تبسوطانتالثديتقال وقككت ن
 ، صباح حسين خورشيد العقبي علي دمحم علوم عمر علي كنوش ، تغريد

https://en.wikipedia.org/wiki/Nonsteroidal_anti-inflammatory_drug
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonsteroidal_anti-inflammatory_drug
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5:45-5:30  The Role  of Total Fucose and Protein Bound Fucose 

in  Patients with breast Cancer 
Fawzi H. Zayr, Nagham Q. Khadim 

 

  



 جاهعة تكريت -لكلية العلىم  الرابعوالعلوي  الثاني املؤمتر الدويل 

33 

 

 


