
  

 جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(

 (7102-7102مشاريع تخرج طلبة قسم الكيمياء للعام الدراسي )

 اسم البحث اسم المشرف الدراسة اسم الطالب ت

0 
حسن عامر لطيف 

 كاظم
 مسائي

م.د زينب 

 وجدي احمد

دراسة تاكل وتنشيط تاكل سبيكة 

 االلمنيوم

7 
صبر محمد غالي 

 عايد
 مسائي

ا.م.د هند شاكر 

 احمد

Biochemical changes 

Associated with 

Acuteviral Hepatitis 

3 
علي كريم جوحي 

 زاير
 مسائي

ا.م.د نورهان 

 خالد شفيق

دراسة بعض المتغيرات 

الكيميوحيوية في امصال مرضى 

 السكر المدخنين وغير المدخنين

4 
مريم فالح عبد 

 الحسن كاظم
 مسائي

يوسف م. 

 إبراهيم محمد

دراسة تفاعل االزدواج االنودي 

لمادة الثريونين وتسجيل منحني 

 الجهد تيار له

5 

فاطمة مجيد حميد 

 ، راضي

فاطمة مازن محمد 

 علي

 صباحي
ا.م.د نورهان 

 خالد شفيق

تقدير العناصر النزرة في 

 مستخلصات ورق الغار الكركم

 صباحي غفران إبراهيم صبار 6
ا.د ابتسام 

 خليفة جاسم

Synthesis And 

characterization of some 

Oxazefhines derivatives 

starting from 2-amino-

5- bromo toluen 

2 
هند عبد الستار ناجي 

 عباس
 مسائي

ا.م.د انتصار 

 عليوي لعيبي

تحضير وتشخيص أوكسيد الحديد 

النانوي من مستخلصات نبات ) 

 نومي بصرة(

2 
محسن علي منشد 

 حسين
 صباحي

م.م اسراء 

 محمد راضي

تحيضر وتشخيص معقد النحاس 

 بطريقة االمتزاز

 مسائي اياد حامد جاسم محمد 9
د. رحاب كاظم 

 رحيم

تحضير وتشخيص وانشطة 

مضادة للبكتريا للمعقدات 

 uydroxy-2المختلطة مع 

quinolone   وبعض الفلزات

وقاعدة شف المنتقى من 

Trimethoprim 

01 
جمود  النا محمد

 جاسم
 مسائي

د. رحاب كاظم 

 رحيم

تخليق وتشخيص الطيفي 

والفعالية البايولوجية لمعقدات 

العناصر االنتقالية لقاعدة شف 

 جديد

00 
زهراء عماد فرحان 

 حبيب
 صباحي

م.م االء فاضل 

 سليمان

تحضير وتشخيص دقائق أوكسيد 

( النانوية Fe2o3الحديد )

بأستخدام مستخلص الليمون 

 العراقي

07 
سرى وهاب علي 

 حسين
 صباحي

ا.د جمبد هرمز 

 توما

الكيمياء الخضراء في الكيمياء 

 العضوية

 صباحي محمد اياد حميد جابر 03
ا.م.د إسماعيل 

 ياسين مجيد
 النباتات الطبية والعطرية



04 
حسين علي عبد 

 الجبار
 صباحي

ا.م.د امينة عبد 

 الرحمن فياض

دراسة عن االلميدازول وبعض 

وطرق تحضيرها مشتقاته 

واستخدامها كمضادات 

 للميكروبات والفطريات

05 
ياسين محمد عباس 

 مهدي
 صباحي

ا.م ضفاف فالح 

 حسن

دراسة بعض مشتقات المركبات 

الحلقية غير المتجانسة الرباعية 

(Azetidinone)   واستخداماتها

 الطبية

06 
دعاء ثامر عبدهللا 

 جاسم
  

د. مها عبد 

 الستار

االمتزاز دراسة ظاهرة 

وتطبيقاتها على احد البحوث 

بأستخدام قشور الجوز كمادة 

 مازه.

02 
احمد ثامر محمود 

 جاسم
 صباحي

ا.م محمد حسن 

 عبد اللطيف

مطيافية كاما وتطبيقاتها في 

 الكيمياء

02 
مصطفى احمد طه 

 علوان
 صباحي

م. سوسن 

 صاحب

الكيمياء الخضراء من اجل 

 اقتصاد مستدام وصحي

09 
عمر رسل ياس 

 جاسم
 صباحي

ا.م ازهار 

 صادق

دراسة مستوى العناصر الثقيلة 

 في الغذاء

71 
محمد زيدان خلف 

 جريمط
 صباحي

ا.د سرمد 

 بهجت ديكران
 االمتصاص الذري وتطبيقاته

70 
داليا فارس عبد 

 الرحمن عبد
 م. سمير عداي مسائي

مراجعة لبعض الدراسات إزالة 

التلوث من المحاليل المائية على 

 السطوح النباتية

77 
محمد مهدي محمد 

 حسن
 صباحي

ا.م.د حسن 

 احمد حسن

Microwave technique in 

synthesis of metal 

complexes 

73 
حسن جبوري علي 

 احمد
 ا.م.د لقاء خالد صباحي

Review Schiff base 

complexes of some drug 

substances 

 صباحي علي عبد جبر كاظم 74
ا.م شذى محمد 

 حسن

دراسة مشروبات الطاقة من حيث 

 المكونات اإليجابيات والسلبيات

75 
علي باسم ناصر 

 مصطفى
 صباحي

ا.د نجود فيصل 

 يوسف

عالقة عنصري الخارصين 

والنحاس بأضطرابات مرض 

 التوحد

76 
ياسين محمد ياسين 

 خضير
 صباحي

ا.د زينب منيب 

 مالك

افراز الببتيد المشابه للجلوكاجون 

البول السكري من في مرضى 

النوع الثاني ودراسة العالقة بينه 

وبين فعاليىة العقاقير المثبطة 

 4-ألنزيم داي ببتيديل ببتيداز 

72 
ميس حميد مهدي 

 حمود
 صباحي

ا.م.د ازهار 

عباس 

 إسماعيل

 هرمون الحمل واالكسدة الفوقية

72 
انفال ضياء حسين 

 زيدان
 مسائي

ا.م.د فاضل 

 سليم متي

البوليمرات في استخدام 

 التطبيقات الدوائية والطبية

79 
سرى محمود محمد 

 سلمان
 صباحي

م. ضفاف 

 هاشم بدري

سلفنة البولي ستايرين ودراسة 

 تأثيره في مجال البيئة

31 
محمد هاشم   فاطمة

 سويدان
 مسائي

م.د مائدة حميد 

 سليم

الهيدروجيل المتحسس لتغير 

واستخداماته   الدالة الحامضية

 الدواء في إيصال



30 
منتظر عبد السالم 

 حسن
 مسائي

م.د زهراء 

 عاصم الوتري

دراسة تحضير الكاربون المنشط 

 من مخلفات بيئية مختلفة

37 
مروة علي فياض 

 كاظم
 صباحي

م.د سارة 

سلمان عبد 

 الرحمن

المواد السليكونية العضوية 

 وتطبيقاتها التكنولوجية والطبية

 مسائي محمد حسن محمد 33
جاسم  ا.م ليلى

 حمودي

التقنيات التربوية واثرها على 

 العملية التربوية

  

 




