
نوع  اسم الباحث  اسم الرسالة او االطروحة ت
 الدراسة 

عدد 
 الصفحات 

 السنة

ايجاد طريقة تحليل مثلى نوعية وكمية   1
لبعض المبيدات الحشرية والعشبية 

 السائل-بتقنية كروماتوغرافيا الغاز

محمد مصدق 
 محمد

 1999 102 ماجستير

تحضير بعض المضادات الحيوية   2
والجديدة الحاوية على احماض 

الفثاليميك وامالحها وايميداتها ودراسة 
 الفعالية البايلوجية لبعضها 

عبدالرحمن 
 عباس طعمة

 2005 71 ماجستير

طرائق جديدة لتقدير بعض   3
المستحضرات الصيدالنية بتقنيات 

 تحليلية مختلفة

عبدالمجيد 
 خورشيد احمد

 2003 153 دكتوراة

دراسة طيفية لبعض المعقدات انتقال   4
-3الشحنة الجديدة والمشتقة من 

هيدروكسي بنزاديهايد مع 4-ميثوكسي 

 بعض المستقبالت االلكترونية

ليلى 
عبدالرحمن 

 جبر

 2005 84 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض معقدات   5
البالديوم والبالتين الحاوية على هجين 

الفوسفين من الليكاندات ثنائية 
والمركبات الحلقية غير المتجانسة 

 الحاوية على الثايويوريا

عدنان 
عبدالنبي 

 حمادة

 2005 112 ماجستير

دراسة كيميائية حياتية النزيم االلنين   6
امينوببتايديز ومنتناظراته المنقاة 

جزيئيا من ادرار المصابين بسرطان 
 الجهاز البولي 

تغريد علوم 
 العقبي 

 2006 108 دكتوراه

تحضير وبلمرة مشتقات االيمايدات   7
ذاتية ومشتركة مع االكريل امايد 
لبعض مركبات السلفا ومشتقات 

 الثابازول لهما

مها صالح 
 حسين

 2006 93 دكتوراه

نمط جديد لتقدير ايونات عدة باستعمال   8
فوتوميتر محلي معتمدا على استعمال 

ثنائي وصلة باعث ومتحسسات 
 فوتوسيلكونية متعددة 

هاشم 
عبدالستار 

 جبار

 2006 158 ماجستير

تحضير بعض البوليمرات لمشتقات   9
الماليثيمايد الحاوية على مجاميع االزو 

والبوليمرات تناسقية مع مجموعة 
 الثايول لحلقات غير متجانسة

ايمان ايوب 
 ياس 

 2006 85 ماجستير

دراسة العوامل المؤثرة على امتزاز   10
باستخدام مواد  بعض اصباغ االزو

 مازة مختلفة

لقاء حسين 
 علوان

 2006 154 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض مشتقات   11
االوكسادبازول الحاوية على مجاميع 

مخلف محسن 
 صليهم 

 2006 88 ماجستير



وظيقية متعددة ودراسة الفعالية 
 البايولوجية لهما

العالقة بين فعالية انزيم   12
(sod والتوزيع الدهني بالدم) لمرضى

 السكر

منال عدنان 
 ابراهيم 

 2006 79 ماجستير

دراسة كفاءة االنظمة المضادة لالكسدة   13
في الجسم لمتالزمة فرط االكسدة لدى 

 مرض ارتفاع ضغط الدم 

سيران ستار 
 صالح صوفي

 2006 120 دكتوراه

التقدير الطيفي للباراسيتمول   14
والسلفاكسازول واالموكسلين باالقتران 

في المستحضرات  التاكسدي
 الصيدالنية

اسماء هاشم 
 شاكر

 2007 132 ماجستير

تحضيؤ ودراسة الفعاليات البايولوجية   15
ثايادايازول  1,3,4لبعض مشتقات 

 المحتوية على مجموعة االمايد 

يسرى خلف 
 محمد 

 2008 80 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض معقدات   16
الزئبق الحاوية على هجين من 

احادية وثنائية الفوسفين  ليكندات
والمركبات الحلقية غير المتجانسة 

 الحاوية على الثايون

احمد شاكر 
 مرموص 

 2008 89 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض مشتقات   17
البوليميرية الجديدة للبولي )فاينيل 

 الكحول(

باسل محمد 
 احمد

 2008 81 ماجستير

دراسة بعض التفاعالت العضوية   18
البولي سينفثالين للبولي ستايرين و

المعوضة بمجاميع النترو وحامض 
 السلفونيك 

فرح خلف 
 حمود

 2008 101 ماجستير

تحضير ودراسة حياتية لبعض قواعد   19
مانح الجديدة المحتوية على حلقة 

 اوكسادايازول-4و3و1

فاضل داود 
 خالد

 2008 82 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض الراتنجات   20
كفائتها الكالبية الفينولية ودراسة 

 لتكوين معقدات مع بعض العناصر

ثاثر فاضل  
 خليل 

 2008 90 ماجستير

تحضير وتشخيص معقدات قواعد   21
شف ثنائية النون المتجانسة للحديد 

 والكوبلت والنيكل والنحاس

مها لطيف 
 جلسم

 2008 96 ماجستير

تاثير فلوريد االتروبين المعزولة من   22
المستخلص المائي لبذور نبات 
الداتورة على بعض المتغيرات 

 البايوكيميائية والبكتيرية 

تابان كريم 
 كاكة اوال

 2009 88 ماجستير

طريقة مطورة لتقدير عقاري هايوسين   23
بروميد البيوتيل والميتوكلوبواميد 

صفوك حمد 
 صالح

 2010 114 ماجستير



هيدروكلوريد ببناء اقطاب بوليميرية 
 انتقائية غشائية وبالطرق الطيفية

طرائق تحليلية جهدية وطيفية   24
جديدة لتقدير عقاري هيدرو HPLCو

كلوريد الكلوروبرمايزين 
وهيدروكلوريد الميبيفرين وفي 

 مستحضراتها الصيدالنية 

هديل رضا 
 عباس 

 2010 97 ماجستير

تحضير ودراسة تحليلية لبعض   25
البوليمرات الكالبية المحتوية على 

 مجموعة كيتو هيدرازون اوحلقة
 اوكسادايازول 4و3و1

بنيان اركان 
 شريف 

 2010 107 ماجستير

تحضير بعض المشتقات العضوية   26
ومشتقات الزئبق العضوية لمركبات 
الكاربونيل الفا وبيتا الغير المشبعة 
المحضرة من الفورفورال ودراسة 

 الفعالية البيكيميائية لبعض منها

هدى عبد ثامر 
 البدري

 2010 107 ماجستير

حضير وتشخيص بعض الراتنجات   27
الكالبية  المحتوية على المركبات 

الحلقية غير متجانسة ودراسة كفاءتها 
تجاه بعض ايونات العناصر االنتقالية 

 وغير االنتقالية  

ابراهيم فهد 
 وحيد

 2010 89 ماجستير

دراسة الثبات الحراري والتوصيلية   28
الكهربائية لبعض البولي استرات 

في الحالتين النقية  االروماتية
 والمشوهة 

عمر ياسين 
 ضايع 

 2010 75 ماجستير

تحضير بعض معقدات البالديوم مع   29
بعض االستيمايدات ودراسة تاثيرها 

 على فعالية بعض االنزيمات 

عثمان رشيد 
 حميد

 2010 113 ماجستير

تحضير ودراسة التوصيلية الكهربائية   30
لبعض البوليمرات الحاوية على 

الكبريت والنتروجين وبعض معقداتها 
 وتاثير اضافة المستويات

عدنان محمد 
 حمود

 2010 76 ماجستير

تقدير ترايفلوبيرازين   31
هيدروكلوريدوسيدوافدرين 

هيدروكلوريد مجهاديا ببناء اقطاب 
جديدة  انتقائية غشائية وتطوير طريقة

بنقنية كروموتوغرافيا السائل عالي 
 االداء

عماد طارق 
 حنون

 2010 130 ماجستير

عزل المركبات البروتينية الفعالة من   32
بذور نبات الجرجير ودراسة تاثيرها 

على الفئران المصابة بداء السكر 
المستحدث والمعرضة للكرب 

خالد محمد 
 خضر

 2010 116 ماجستير



 التاكسدي 

تحضير وتشخيص بعض معقدات   33
البالديوم والبالتين الحاوية على مزيج 

من ليكاند الثايوسكارين وليكندات 
 ثنائية الفوسفين 

محمد حميد 
 صالح 

 2010 90 ماجستير

تحضير وتحوير بوليمرات كالبية   34
مشتقة من الكيثوسان ودراسة كفاءتها 

 التحليلية 

وليد خالد 
 ياسين

 2010 58 ماجستير

دراسة تاثير المستخلصين المائيين   35
لبذور نباتي العنب والحلبة على بعض 

المتغيرات الكيموحيوية في الفئران 
المستحدث فيها داء السكر وفرط 

 الحديد

محمد حميد 
 محل

 2010 113 ماجستير

تحضير ودراسة تحليلية لبعض   36
البوليمرات الفينولية الكالبية والمشتقة 

 من قواعد شف

محمد مويد 
 حمدا

 2011 84 ماجستير

فيوكوز وبعض -ل -دراسة الفا   37
المتغيرات الكيموحيوية في مصل الدم 

 مرضى اورام الدماغ الحميدة والخبيثة  

 2011 114 ماجستير نغم قاسم كاظم

تحضير بعض قواعد شف المهجنة   38
شبكية التداخل ودراسة  وبوليمراتها

تطبيقاتها في مجال مقاومة الحريق 
 وقابليتها الكالبية تجاه بعض العناصر 

عمر محمد 
 اسماعيل

 2011 74 ماجستير

تحضير وتشخيص مشتقات جديدة   39
للبايرازول وااليزوكسازول من 

 االستيل اسيتون 

معاذ جبار 
 طرفة

 2011 107 ماجستير

البوليمرات الطبيعية في  استخدتم  40
تحميل بعض المركبات الدوائية وانتاج 

 انظمة االطالق البطيء

نصر سعدون 
 عبد محمود

 2011 121 ماجستير

التحضير الكفوء لبعض الهيدرازونات   41
واالزوهيدرازونات وراتنجي 

 -4و2و1التايروسين والتايرو 
ودراسة تطبيقاتها في مجال  ترايازول

الصباغة او تقييم الفعالية البايولوجية 
او القابلية الكالبية تجاه بعض 

 العناصر 

عبدالواحد 
عبدالستار 

 طلوح

 2011 111 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض معقدات   42
ليكاندات قواعد شف الجديدة 

للسلفاثايازول مع ايونات 
Co,Ni,Cu,Pd,Pt, وتقييم فعاليتها

 تيرية البك

عمر ادريس 
 صالح 

 2011 94 ماجستير

 2011 136 ماجستيرشيرين فاروق دراسة بعض المتغيرات البايوكيميائية   43



لمرضى القلب والسكري وعالقتها 
 بامراض اللثة 

 شاكر 

انتاج وقود ديزل حيوي من مخلفات   44
زيت شي الدجاج والزيت المستخلص 

 من شحم الدجاج 

عائشة شهاب 
 احمد 

 2011 60 ماجستير

تشييد بعض الجالكونات ومركبات   45
النايترو االروماتية في الوسط 

الحامضي باستخدام راتنج الديواكس 
 المحور كعامل مساعد 

سعود ازهر 
 جميل 

 2011 115 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض بوليمرات   46
قواعد شق اشباه الموصلة -االزو

 ودراسة تشوييها وتوصيلها

فهد فرحان 
 روكان

 2011 80 ماجستير

تحضير ودراسة الكفاءة الكالبية   47
للبوليمرات الفينولية الحاوية على 

 مجاميع االزو والداي ازو 

 2011 82 ماجستير فؤاد نهاد عبد

قياس مستوى الحديد وبعض   48
المتغيرات الكيموحيوية في دم النساء 

 ذوات االجهاض التلقائي 

منى جمعة 
 حماد

 2011 87 ماجستير

تحضير بعض الجالكونات الحاوية   49
عللى مجموعة ثنائية االزو وقواعد 

شف الثنائية باستخدام بارا امينو 
 اسيتوفينون 

صفاء 
عبدالحميد 

 دعوش

 2011 79 ماجستير

قياس مستوى بعض العناصر وبعض   50
المتغيرات الكيموحيوية في مصول 

 النساء العقيمات 

شيماء عيسى 
 احمد 

 2011 116 ماجستير

تنقية المياه باستخدتم البوليمرات   51
 الكالبية الطييعية 

احمد خالد 
 حسين

 2011 88 ماجستير

تاثير بعض المتغيرات الكيموحيوية   52
في امراض فرط ضغط الدم والعجز 

 الكلوي المزمن وداء السكري 

منى محمد 
 ابراهيم

 2012 149 ماجستير

تحضير بعض الهيدروازونات   53
للتايروسين وراتنجين مشتركين 

-ترايازول مع بارا -4و2و1والتايرو 

هيدروكسي اسيتوفينون ودراسة 
 تطبيقاتها

علي عزيز 
 محمود امين 

 2012 115 ماجستير

تحضيلر وتشخيص بعض المركبات   54
قواعد شف الحلقية الجديدة ودراسة 

 انتقائية معقداتها وبوليمراتها الكالبية 

دينا سعدي 
 احمد 

 2012 100 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض المركبات   55
الحلقية غيرالمتجانسة الحاوية حلقة 
الفيوران بالطريقة العادية وطريقة 

 المايروكوف 

لؤي علي 
 ضاحي 

 2012 94 ماجستير



دراسة بايوكيميائية وجزيئية لتاثير   56
مرض السكري من النوع الثاني عللى 

مستوى الهوموسيستين وعالقنه 
 بالجين

حمام داود 
 عبدهللا

 2012 88 اجستيرم

عزل ودراسة تاثير المركبات   57
البروتينية وغيرالبروتينية من حليب 

الجمل العربي في الفئران السليمة 
والمستحدث فيها مرض السكري 

 والكرب التاكسدي 

اشرف رعد 
 سالم

 2012 112 ماجستير

تحضير بعض قواعد شف ودراسة   58
 خصائصها البلورية السائلة 

محمد مزهر 
 عفان

 2012 100 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض المركبات   59
-الحلقية غير متجانسة الخماسية

السباعية لمشتقات 
الثايوكاربوهيدرازايد وتقييم الفعالية 
الكالبية لبعض الراتنجات الفينولية 

 لقواعد شف 

ايه ابراهيم 
 علي 

 2013 111 ماجستير

تحضير بعض بوليمرات قواعد شف   60
والتوصيلية  ودراسة التشويب

 الكهربائية لها

عمار فراس 
 ابراهيم

 2012 66 ماجستير

تحضير عدد من مشتقات االدوية   61
الجديدة لحامض االسكوربيك وسكر 
الرايبوز وقياس تاثير هذه المركبات 
على فعالية انزيم الاليبيز والكولين 

 استريز 

محمد يونس 
 حمادي

 2012 77 ماجستير

الكيموحيوية دراسة بعض المتغيرات   62
والمناعية في النساء المجهضات خالل 

 الثلث االول من الحمل 

انتصار فاضل 
 مصطفى

 2012 123 ماجستير

تخليق ودراسة بايوكيميائية لبعض   63
 المانوز في  مشتقات سكر 

احمد سليمان 
 جمعة 

 2012 74 ماجستير

المتحسس الكهركيميائي المعتمد عللى   64
 االقطاب المطورة 

منى سعيد 
 علي 

 2012 137 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض الليكندات   65
الحلقية غير المتجانسة الجديدة 

وبوليمراتها الكالبية ودراسة انتقائيتها 
 في استخالص بعض االيونات 

احمد جاسم 
 محمد

 2012 93 ماجستير

تحضير وتشخيص عدد من معقدات   66
البالديوم والبالتين مع مزيج من 

ثايويوريا او الحلقات غير ليكاندات ال
المتجانسة الحاوية على االمين مع 

 الكارين او الثايوسكارين

نور عبدالمجيد 
 ضياف 

 2012 105 ماجستير

 2012 94 ماجستيرميمونة لقمان دراسة بعض المتغيرات البايوكيميائية   67



 جاسم للسائل الشوكي في داء السحايا

دراسة عملية ونظرية لتاثير   68
التايروكسين المحمل على جزيئة 

الكالكتوز على فعالية عدد من 
 االنزيمات والمتغيرات الكيموحيوية 

حنان توفيق 
 احمد 

 2012 121 ماجستير

تقييم تغيرات هرمونات الغدة الدرقية   69
 بين نساء الحوامل في مدينة الموصل 

االء عبدالمنعم 
 يونس 

 2013 111 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض   70
البوليمراتالجالكونات الفينولية الجديدة 

 ودراسة كفائتها الكالبية

عبدالكريم 
مجيد 

 عبدالكريم 

 2013 100 ماجستير

تحضير عدد من البوليمرات قواعد   71
شف االروماتية ودراسة توصيلها 

 الكهربائية 

محمد عباس 
 فاضل 

 2013 78 ماجستير

تاثير النايترو وتايروسين وبعض   72
الكيموحيوية لدى مرض المتغيرات 

 السكرالنوع الثاني في مدينة تكريت

نادية يوسف 
 صالح 

 2013 93 ماجستير

دراسة كيموحيوية وحركية النزيم   73
الزانثين اوكسيديز لدى مرضى 

المصابين بالفشل الكلوي المزمن في 
 مدينة الرمادي 

عمر ابراهيم 
 صالح 

 2013 69 ماجستير

تحضير عدد من قواعد شف   74
والجالكونات ومعقداتهما ودراسة 

استخدامهم كمضادات للحريق لغرض 
 تحسين البوليمرات الصناعية 

احمد سعدي 
 محمود 

 2013 92 ماجستير

تحضير وتشخيص ليكاندات ثنائي   75
ثايوكاريميت جديدة ثنائية السن نوع 

2S ومعقداتها مع بعض االيونات

 الفلزية ثنائية التكافؤ

حميد رحيم 
 غايب 

 2013 85 ماجستير

تقدير بعض المواد الحافظة في بعض   76
االغذية والمشروبات بتقنيات تحليلية 

 مختلفة 

عادل اسماعيل 
 جبار 

 2013 140 ماجستير

دراسة بعض المتغيرات الكيموحيوية   77
لمرضى التهاب الكبد الفيروسي 

 والعجز الكلوي المزمن 

ايناس حازم 
 حميد 

 2012 106 ماجستير

تحضير وتشخيص عدد من معقدات   78
البالديوم والبالتين مع ليكندات سداسي 

فوسفازين واالمينات وتقييم فعاليتها 
 البيولوجية 

اناهيد 
عبدالغفار 

 ياسين 

 2013 118 ماجستير

تحضير بعض قواعد شف وبلمرتها   79
 ودراسة الخصائص البلورية لها 

بسمة غامس 
 خضير

 2013 83 ماجستير

تحضير ودراسة المقارنة لبعض   80
بيتا غير -المركبات الكاربونيل الفا

عالء احمد 
 صالح 

 2013 95 ماجستير



المشبعة المشتقة من بعض االدوية 
باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية 

 والمايكروفون 

تحضير وتشخيص بعض معقدات   81
لعدد من ,Mn,Ni,Cuايونات 

الهيدرازونات واالزوهيدروازين 
  يم فعاليتهما البكترية وتقي

نور عبدالسالم 
 محمد 

 2013 99 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض الليكندات   82
الهيدرازونات واالزوهيدرازون وتقييم 

 فعاليتهما البكتيرية 

دينا سعدي 
 محمد 

 2013 97 ماجستير

دراسة مناعية وكيموحيوية لبعض   83
 الهرمونات في حاالت االسقاط 

كالويز فوزي 
 طاهر 

 2013 119 ماجستير

دراسة كيموحيوية النزيم الهيالونيريز   84
في االشخاص المصابين بمرض فرط 

 ضغط الدم 

همام عزت 
 محمد 

 2013 77 ماجستير

تقدير بعض المبيدات الحشرية بتقنية   85
 البريق الكيميائي  –الحقن الجرياني 

عمر صالح 
 حسن 

 2013 125 ماجستير

تفاعالت االضافة لقواعد شف   86
 وتحضير مركبات الثايويوريز الجديدة 

براء حسن 
 لطيف 

 2013 122 ماجستير

تحضير وتشخيص لعدد من المعقدات   87
العناصر االنتقالية وغير االنتقالية مع 
 قواعد مانخ وتقييم فعاليتها البايولوجية 

عارف 
 سماعيل جبارا

 2013 135 ماجستير

تحضير وتشخيص نماذج مختارة من   88
االدوية المحملة على بوليمرات 

طبيعية ودراسة االطالق المنتظم 
 لالدوية 

احمد موسى 
 خلف 

 2013 92 ماجستير

تقدير عقاري الساليوثامول   89
وااليزونيازايد بطرائق التحليل الطيفية 

HPLC,LSE 

عزيز صالح 
 عزيز 

 2013 164 ماجستير

تحضير مركبات بلورية سائلة جديدة   90
تحتوي على مجاميع السلفاالدوائية 

 ودراسة فعاليتها البايولوجية 

افراح حاتم 
 هزاع 

 2013 102 ماجستير 

تحضير دواء مصاحب من   91
االيبوبروفين والكلوكوز ودراسة 

القاعدي  تاثيره على انزيم الفوسفاتيز
المنقى جزيئيا من دم المصابين بداء 

 السكر النوع الثاني

محمد عبود 
 محمد 

 2013 102 ماجستير

دراسة تاثير الكرب التاكسدي وبعض   92
مكونات نبات الزيزفون عللى انزيم 
الكلوتاثايون بيروكسيديز المنقى من 

 مرض البيتا ثالسيما الكبرى 

اياد عبدالستار 
 علي 

 2013 121 ماجستير

 2013 70 ماجستيرسلمى انور تنقية لجزيئة انزيم الهيالرونديز   93



ودراسة بعض المتغيرات الكيموحيوية 
في امصال االشخاص المصابين 

 باالمراض القلبية 

 عبدهللا 

تحضير وتشخيص ودراسة   94
الخصائص البلورية السائلة لقواعد 

 شف الجديدة

احمد حميد 
 صالح 

 2013 95 ماجستير

وتشخيص ودراسة تحضير   95
الخصائص البلورية السائلة لقواعد 

 شف جديدة

حيدر محمد 
 صالح 

 2014 91 ماجستير

تحضير بعض مشتقات الباراثامول   96
الفوسفاتية الجديدة المقترحة كدواء 

مصاحب ودراسة تاثيرها على انزيم 
القاعدي المنتقى جزيئيا من  الفوسفاتيز

مصل دم االشخاص المصابين بداء 
 السكري  

بشار حفظي 
 عباس 

 2014 110 ماجستير

دراسة تاثير ارتفاع ضغط الدم على   97
 بعض المتغيرات الكيموحيوية 

اسراء جاسم 
 محمد 

 2014 89 ماجستير

-Dدراسة تاثير احد مشتقات سكر  98
مانوز المقترح كدواء مصاحب على 

م الفوسفاتيز القاعدي المنتقى من انزي
دم مرض السكري النوع الثاني في 

 مدينة تكريت 

 2014 77 ماجستير ريم ياسر زكي 

دراسة الخواص الكهربائية لبعض   99
 البويمرات المئوية بمواد نانوية

عماد محمد 
 عوسج 

 2014 110 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض االدوية   100
ية المسندة على بوليمرات طبيع

 الكايتين والكايتوسان()

اياد شاطي 
 ضايع 

 2014 108 ماجستير

تحضير مجموعة من اصباغ االزو   101
ودراسة خصائصها الفيزيائية 

 والصناعية 

احالم خليف 
 عذاب 

 2014 100 ماجستير

تحليل الميالمين و السايرومازين   102
واالفالتوكين كمواد ملوثة في الحليب 

 بطرق تحليلية مختلفة

عيسى محمد 
 ثلج 

 2014 113 ماجستير

تحضير ودراسة عقار  مصاحب   103
تايوالستري من االسبرين  

والكابتوبريل على بعض المتغيرات 
 الكيموحيوية 

زيد عبدالقادر 
 داود

 2014 124 ماجستير

تقدير السلفاميثوكسازول والسلفايتاميد   104
الصوديوم طيفيا بتفاعل االقتران 

 التاكسدي 

احمد حمد 
 ابراهيم

 2014 72 ماجستير

تقدير بعض مضادات االكسدة في   105
النباتات باستعمال كروموتوغرافيا 

كوان متعب 
 عواد

 2016 82 ماجستير



ومطيافية االشعة السائل عالي االداء 
 المرئية  –فوق البنفسجية 

تحضير مركبات نانوية للكرافيت   106
 فرايت ودراسة بعض خصائصها 

ابراهيم فهد 
 وحيد

 158 2016 

دراسة تاثير هرمونات الغدة الدرقية   107
وبعض المتغيرات الكيموحيوية على 

 االشخاص البدينين

شيماء عيسى 
 احمد

 2016 155 دكتوراه

تحضير بعض البوليمرات الكالبية   108
اوكسازين -3و1المحتوية على حلقة 

المشتقة من بعض قواعد شف 
في بعض  االروماتية ودراسة كفائتها

 العناصر الثقيلة 

افين خيرهللا 
 محمد

 2016 82 ماجستير

عالقة هرمون الجار الدرقية وفيتامين   109

3D مع بعض االلكتوليتات في دم

مرضى العجز الكلوي المزمن في 
 مدينة بعقوبة

عمر مبارك 
 محمد

 2016 95 ماجستير

 تقدير مثيل باريين وبروبيل بارايين  110
في المستحضرات الصيدالنية بطريقة 

 االقتران التاكسدي 

علية حسين 
 احمد

 2016 116 ماجستير

دراسة تغييرات الهرمونات الجنسية   111
عند النساء المصابات بزيادة نمو 

 السليمانية -الشعر في كالر

اية خضير 
 خلف 

 2016 58 ماجستير

تحضير عدد من مشتقات حامض   112
ودراسة استخدامها كميات  الكاليك

 PVCضوئية لرقائق 

رغد محمد 
 عمر

 2016 97 ماجستير

ليث وعدهللا  تحرير ودراسة نظرية لبعض االدوية   113
 عبدهللا

 2016 166 دكتوراه

التقدير الطيفي لدايكلوفيناك الصوديوم   114
,مثل ويسلوراتادين لوبيراميد 
هيدروكلوريد والوراتادين في 

 ة مستحضراتها الصيدالني

قبس ناجي 
 رشيد

 2016 138 دكتوراه

تحضير وتشخيص مونمرات   115
وبوليمرات مشتقة من مركبات االزو 

وقواعد شف ودراسة خصائصها 
البلورية السائلة والخصائص 

 الكهربائية 

نور صباح 
 احمد

 2016 115 ماجستير

بناء اقطاب من دقائق نانوية لكبريتيد   116
الزنك وكبريتيد الكادميوم دراسة 

 تحليلية 

مروان عدنان 
 محمود

 2016 131 ماجستير

تحضير وتشخيص الوقود الحيوي من   117
زيت اللوز المر ومزيج )زيت اللوز 

 زيت الخروع (-المر

خالد خليل 
 ابراهيم

 2016 102 ماجستير



تحضير ودراسة عدد من معقدات   118
الفلزية االنتقالية مع قواعد مانخ 

المشتقة من السكارين ودراسة فعاليتها 
 البايولوجية 

جنان حسن 
 كريم

 2016 188 ماجستير

تحضير معقدات جديدة لبعض ايونات   119
الفلزات مع هجين من ليكاند قاعدة 
شف والسكارين ودراسة خواصها 

 الفيزيائية 

انفال سالم 
 علي 

 2016 83 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض جالكونات   120
االزو والجالكونات الثنائية المشتقة من 

 امينو اسيتو فينون  –بارا 

زهراء طالب 
 غالب 

 2017 79 ماجستير

دراسة امتزاز بعض المركبات   121
العضوية والالعضوية  على قشور 

 الخرنوب 

وسام فارس 
 احمد 

 2017 115 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض مشتقات   122
بنزوايمايدازول وبنزوثايويازول 
 وتقييم فعاليتها المضادة للبكتريا 

محمد علي 
 مؤيد

 2017 110 ماجستير

ايمان ذياب  تقدير بعض العقاقير الصيدالنية   123
 احمد

 2017 200 ماجستير

بعض الوسائط االيضية الثانوية  تاثير  124
في نبات المرو ورق الغاز على 

مستوى بعض الهرمونات خاليا بيتا 
بنكرياس وبعض المؤشرات 

 الكيموحيوية 

عثمان رشيد 
 حميد

 2017 196 ماجستير

تحضير وتشخيص بعض المركبات   125
الجديدة للبايرازولين والثايازول 

المشتقة من الجالكونات الحاوية على 
 ة االزو  مجموع

يسرى خلف 
 محمد

 2017 123 ماجستير

انتاج الوقود الحيوي من مخلفات   126
طبيعية )زيت اللوز المر,زيت 

الخروع ,مزيج زيتي السمك والدجاج 
) 

حارث 
مصطاف 

 محمد

 2017 104 ماجستير

تقييم الكرب التاكسدي لدى مرضى   127
بعض النواتج الطبيعية  اللوكيميا وتاثير

 لنبات الكركم في الفئران المصابة 

منهل جالل 
 صالح 

 2017 100 ماجستير

تقييم مخاطر مياه الصرف الصحي   128
لبعض المستشفيات في مدينة كركوك 

ودراسة التلوث بالعناصر الثقيلة 
 ومعالجتها

ذياب غانم 
 حسين

 2017 150 ماجستير

الصناعية تقييم ودراسة مخلفات المياه   129
لبعض المعامل المشروبات الغازية في 

يان مدى كفاءتها مدينة كركوك وب

خيرهللا محمد 
 عبدهللا

 2017 78 ماجستير



برازول( 4و)5وانتقائية مركب 

-2اوكساايازول و-4و3و1
مركبتوثايازول في تقليل نسبة 

 العناصر الثقيلة 

ازالة ايونات النيكل من الماء بواسطة   130
ام معدن االمتزاز باستخد

 المونتموريلونايت

محمد علي 
 محمد 

 2017 87 ماجستير

تحضير وتشخيص عدد من معقدات   131
المنغنيز و الكوبلت والنيكل والنحاس 

الحاوية على مزيج من اليكاند 
البنزاوتيازولينون واليكاندات حلقية 

 غير متجانسة او اثلين ثنائي امين

احمد رافع 
 احمد

 2017 116 ماجستير

تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية   132
الحيوية لبعض المعقدات العناصر 
-4االنتقالية وغيراالنتقالية مع )ليكند 

مثل -N-(5امايدثنائي ثايو كارباميت 

يل (بنزين سلفون -3-ازاوكسازول 

 امايد(

سالم صالح 
 عبدالرزاق

 2017 76 ماجستير

التقدير الطيفي للترايفاوييرازين   133
والدوكسي سايكيلين وفلوفاستاتين 

 والتحليل بالحقن الجرياني

معاذ طالب 
 عبدالرحمن

 2017 137 دكتوراه

تحضير وتشخيص بعض المركبات   134
الحاوية على حلقة البنزوايميدازول 

 وتقييم فعاليتها البيولوجية  

 2017 80 ماجستير اية هيثم محمد

تقدير بعض المركبات الدوائية الحاوية   135
 على عناصر

والء حازم 
 حميد 

 2017 94 ماجستير

دراسة سريرية وجزيئية لفعالية   136
GPD وعالقته لبعض مرضى السكري

 ببعض المتغيرات السريرية 

عبدالقادر وائل 
 رشيد

 2017 182 ماجستير

تحضير مواد وقواعد شف بوليمرية   137
جديدة  ودراسة تطبيقاتها كمثبات 

 ضوئية وخازنة للغاز 

دينا سعدي 
 احمد

 2018 175 دكتوراه

تحضير وتشخيص معقدات   138

Zn,Cd,Hg,Pd  الحاوية على مزيج

 – 3و1بنزايزوتايازولينون -3و1من 

مركبتوبنزامايد مع الفوسفات او 
 االمينات 

غسان حمد 
 حسن 

 2018 149 دكتوراه

دراسة حركية وثرمودينامكية النزيم   139
 البيروكسيديز في مرضى الثالسيميا

انور لطيف 
 خليل

 2018 107 ماجستير

 


