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الشعبة 

 والمجموعة

 المشرف                                               اسماء الطالب                    عنوان البحث

 1ا

 1ا

  اىَشمجبد اىالػع٘ٝخ اىْبّ٘ٝخ

  اىالّثبّبد ٗ االمزْٞبد

 ثِْٞ ٕبشٌ مبغغ ٍطشٗد  

 رقٚ ج٘اد مبظٌ ٕٗبة ٍذَو 

 (فٞضٝبٗٝخ, ػع٘ٝخ)

 ثبسَخ ٍذسِ سشدبُ. د. ا

 1ا

 1ا

 ٍؼقذاد اىنشمٌ ٗإَٔٞزٖب ػيٚ صذخ االّسبُ

قبػذح .ٍقذٍخ ػِ ٍؼقذاد اىؼْبصش االّزقبىٞخ ٍغ ىٞنبّذ اصٗ 

 . شف ٗرطجٞقبرٖب

 جبسٌ ٍذَ٘د ّ٘اس جبسٌ

 دٞذس قبسٌ صبفٜ اثشإٌٞ

 رغشٝذ ٕبشٌ اىْ٘س. د.ا

 1ا

 1ا

 . اسزخذاً اىَشمجبد اىزْبسقٞخ مَذفضاد فٜ اىصْبػخ اىْفطٞخ

ٍشمجبد اىضسمًّ٘ٞ٘ فٜ اىصٞذىخ االشؼبػٞخ ٗاىطت  اسزخذاً

 . اىْ٘ٗٛ

 دسِ غؼَٔ ػجذهللا سمِٞ

 

 سدَِ ػجذ اىشظب مبغغ ػيٞ٘ٛ

 ٍذَذ جبثش إثشإٌٞ. د.ا

 1ا

 1ا

 سٝبض ّبصش ثجبٛ ػجذ  

 صٕشاء ج٘اد دسِٞ دَذ

 ادَذ ثبثذ ّؼَبُ. د.ا

 1ا

 1ا

 ػْصش اىسيٞنُ٘ ٗ إَٞزٔ ىالّسبُ

 إَٞزٔ ىالّسبُػْصش اىزٞزبًّٞ٘ ٗ 

 

 سٞف ّبجٜ ادَذ فبسط  

 ػجبط جبسٌ ػجذ اىذسِ ٍذسِ

 سبجذ ٍذَ٘د ىطٞف . د.ا

 1ا

 

 1ا

ٍؼبىجخ  اىَخيفبد اىنَٞٞبئٞخ فٜ ٍخزجشاد قسٌ اىنَٞٞبء 

 ميٞبد اىزشثٞخ ىيَشديزِٞ االٗىٚ ٗاىثبّٞخ

ٍؼبىجخ  اىَخيفبد اىنَٞٞبئٞخ فٜ ٍخزجشاد قسٌ اىنَٞٞبء 

 اىثبىثخ ٗاىشاثؼخميٞبد اىزشثٞخ ىيَشديزِٞ 

 ػقٞو ٍذَذ فبظو خيٞو

  

 ػيٜ جبست سشدبُ فٞبض

 دسِ ادَذ دسِ. د.ا

 1ا

 1ا

 . اىنجشٝذ ٗج٘دٓ ٗخ٘اصخ ٍٗشمجبرٔ ٗاسزؼَبالرٔ

 ىنبسثُ٘ ٗج٘دٓ ٗخ٘اصٔ ٍٗشمجبرٔ ٗاسزؼَبالرٔ-

 دنَذ غالع سٗظبُ ػَش 

 صٕشاء ٕٞثٌ ػجذ اىجيٞو اثشإٌٞ

 ػبٍش ججبس جشاد. د.ا

 1ا

 1ا

 اىؼْبصش اىَشؼٔ االظشاس ٗاالسزخذاٍبد

 اىسيٞنُ٘ ٗرطجٞقبرٔ فٜ دٞبرْب

 اسشاء ٍبجذ مبغغ صاٝش

 ثنش سزبس ػجبط ػجذ

 اّؼبً إسَبػٞو ٝ٘سف. د.ا

 1ا

 1ا

 . اىجْضاٍٞذصٗهساسخ غٞفٞخ ٗدٞ٘ٝخ ىَؼقذاد ٍشزقخ ٍِ 

   N,Oساسخ ٍؼقذاد ق٘اػذ شف اىنالثٞخ ٍِ ّ٘ع 

 (ػع٘ٝخ)مبظٌ ششاس رٌَٞ ٍذَو 

 سغذ ف٘صٛ مشٌٝ ػْبد

 ىقبء خبىذ ػجذ اىنشٌٝ. د.ا

 1ا

 1ا

 . مَٞٞبء ػْصش اىنبسثُ٘ ٗرطجٞقبرٔ

 

 اىَشمجبد اىالػع٘ٝخ اىْبّ٘ٝخ ٗرطجٞقبرٖب

ػيٜ ػجذ اىسزبس إسَبػٞو ػيٞ٘ٛ ٍذَو 

 (فٞضٝبٗٝخ, رْبسقٞخ)

 صثٞذح سشٍذ ػجذ اىذَٞذ ٍذَذ ػيٜ

 ٗىٞذ خبىذ ٍٖذٛ. د.ً.ا

 1ا

 1ا

 اىٞ٘ساًّٞ٘ ٗج٘دٓ ٗص٘سٓ ٗاسزخذاٍبرٔ

 ػْصش اىج٘ىًّ٘ٞ٘ ٗج٘دٓ ٗاسزؼَبالرٔ

 (ػع٘ٝخ)اٝٔ ػبده دَضٓ دسِٞ ٍذَو 

 سغذ سؼذ ػجذ اى٘ادذ ػي٘اُ                                 

 د ادَذٍذَ٘ سٝبض. د.ً.ا

 2ا

 2ا

رذعٞش  اصجبؽ االصٗ ٍٗؼقذارٖب ٗدساسٔ خ٘اصٖب 

  ٗفؼبىٞزٖب اىجبٝ٘ى٘جٞٔ

رذعٞش قبػذٓ شف  ٍٗؼقذارٔ ٗدساسٔ  خ٘اصٔ اىطٞفٞٔ  

    ٗاىفؼبىٞٔ اىجبٝ٘ى٘جٞٔ

 أٍْ ػضٝض ججبس سيَبُ

  

اً اىجِْٞ مبظٌ دسِ رقٜ ٍذَو 

 (فٞضٝبٗٝخ, ػع٘ٝخ)

 مبظٌ سدٌٞ    سدبة. د.ً.ا

 2ا

 2ا

 اىَؼقذاد اىزْبسقٞخ ٗ ٗظٞفزٖب داخو جسٌ اإلّسبُ

 اىزطجٞقبد اىؼَيٞخ ىيَشمجبد اىؼع٘ٝخ اىفيضٝخ 

 دسِٞ إثشإٌٞ ىَٖ٘د دبفع

 ٍذَذ جبسٌ ػجذ اىذَٞذ ٍذَذ مبظٌ 

 صالح ٍذَذ فضع. د.ً.ا

 2ا

 2ا

 . ٍؼقذاد اىص٘دًٝ٘

ٗاسزخذاٍٖب مؼالج ٍؼقذاد اىجالرِٞ رذعٞشٕب ٗرشخٞصٖب 

 . ىَشض اىسشغبُ ٗاىزٖبة اىَفبصو

 دٞذس ٍؤٍُ٘ ّضاس ٍٖذٛ 

 خيٞو ػ٘دٓ غبغٜ جبثش

 ٗسٗد ػيٜ جؼفش . د.ً.ا

 2ا

 2ا

 دساسخ ٍؼقذاد اىفالفّ٘ٞذاد اىفيضٝخ ٗرطجٞقبرٖب اىَخزيفخ

 دساسخ اىزطجٞقبد اىَخزيفخ ىَؼقذاد اىف٘سفْٞبد اىثبىثٞخ

 صٕشاء ٍٖذٛ صبىخ ٍٖذٛ

  

 سبسح ٍذَذ ّجٌ ػجذهللا

 اْٝبط جبسٌ ٗدٞذ. د.ً.ا

 2ا

 3د

  ثؼط ٍشمجبد اىضّل ّٗشبغٖب اىَعبد ىيسشغبُ

  رطجٞقبد ثؼط اىْظبئش اىَشؼخ فٜ اىَجبالد اىطجٞخ

 سجؤ ػبده ٕبشٌ ٍجٞذ

 

 ٕذٝو اثشإٌٞ خيٞو 

 ثٞذاء مشٌٝ سيَبُ. د. ً.ا

 2ا

 2ا

االّسبُ ٗاىجٞئخ رصْٞف اىَ٘اد اىنَٞٞبئٞخ اىخطشح ػيٚ صذخ 

 .ٍٗخبغشٕب ٗإجشاءاد اىسالٍخ

دساسخ ػْصش اىذذٝذ ٍٗشمجبرٔ ٗرطجٞقبرٔ فٜ ٍخزيف 

 فبغَٔ ػجذ اىَجٞذ ػجذ اىذَٞذ خشَبُ

  

 دسِ ػقٞو دسِٞ ّغَٜٞ

 شزٙ ٍذَذ دسِ. ً.ا
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 ٍجبالد اىذٞبح

 2ا

 2ا

 دساسخ ػْصش اىذذٝذ ٗاسزخذاٍبرٔ  اىَخزيفخ

 ٗرطجٞقبرٔ اىزنْ٘ى٘جٞخٗاىطجٞخدساسخ مَٞٞبء اىسيٞنُ٘ 

 صٕشاء ٝذٞٚ ػجذ اىَْؼٌ سؼذ ٍ٘اصٛ

 جؼفش ٍبجذ ّجٌ ػجذ ٍذَو 

 (فٞضٝبٗٝخ, ػع٘ٝخ)

 فبئضح دسِ. ً.ا

 2ا

 2ا

 ٍسبئٜ

 ّظشٝبد اىزآصش اىنَٞٞبئٜ فٜ اىَشمجبد اىزْبسقٞخ

 .ق٘اػذ شف ٗثؼط رطجٞقبرٔ

  اىج٘ساصِٝ ٗثؼط رطجٞقبرٔ اىصْبػٞخ

 (ػع٘ٝخ)جَبه صبىخ ٍذَو ٍثْٚ 

 ٍذَذ دسُ٘ إثشإٌٞ ٕ٘ٝذٛ

 (ٍسبئٜ)ػيٜ ٍبٕش سافغ شَشاُ 

 ػيٜ ٍعش

 2ا

 2ا

  اىفي٘س فٜ اىصْبػبد ٗاىطت

  اىجالرِٞ ٗدٗسٓ فٜ اىَجبه اىطجٜ

 دٞذس ػيٜ ػ٘دٓ ٍْبرٜ 

 ػيٜ ػبده غْٜ ّبٝف

 ٗسِ ٍذَذ ػي٘اُ. ً

 2ا

 2ا

  ٗرطجٞقبرٖبإَٞزٖب .. اىَشمجبد اىؼع٘ٝخ اىفيضٝخ

  اىزطجٞقبد اىطجٞٔ ٗاىصْبػٞٔ ىيَشمجبد اىزْبسقٞٔ

 اسشاء ػذّبُ ظبدٜ دَذ

 

 أسَبء قبسٌ ف٘صٛ مبظٌ

 اَٝبُ ٍطش. ً

 3ا

 3ا

 3ا

  اىف٘ىٞشْٝبد ٗرطجٞقبرٖب اىصْبػٞخ ٗاىطجٞخ

  اىنبسثُ٘ فٜ اىزطجٞقبد اىذٞ٘ٝخ ٗاىصْبػٞخ

 .ٍؼقذاد اىْذبط ٗإَٞزٖب اىذٞ٘ٝخ

 سيَبُ صبىخ سبىٌ ادَذ 

 رجبسك دَضٓ ساػٜ دعٜ

 صْٝٔ ػبٍش مبغغ دٞبه ٍذَو 

 (فٞضٝبٗٝخ, ػع٘ٝخ)

 

 

 ٕٞبً ٕبدٛ ػينٌ. ً

 3ا

 3ا

 . ٍذفض ٗٝينْسُ٘

 .مشثّ٘ٞو اىفيض ٗاىَشمجبد راد اىصيخ

 رق٘ٙ ٕبشٌ ٕبدٛ ديجبص 

 دٝبس ّؼَٔ ٕبدٛ ٕذاً

 ػيٜ ّجٞو ّصٞف. ً

 3ا

 3ا

 3ا

ٗاىزؼشف ػيٚ ٍذٙ خط٘سرٔ  دساسخ فيض اىضئجق ٍٗشمجبرٔ

 ػيٚ االّسبُ ٗاىجٞئخ

دساسخ ػْصش اىنشٍٍٗ٘شمجبرٔ ٗف٘ائذٓ ٗاظشاسٓ ػيٚ جسٌ 

 االّسبُ

 ٍؼذُ االىًَْٞ٘ ٍٗشمجبرٔ ٍغ إَٞزٔ فٜ اىذٞبح

 دسِٞ ػٞذاُ ادَذ دسِٞ 

 

 دِْٞ فبىخ دسِ ٍذَذ 

 

 صْٝت دبفع اشِْٞ ػجٞذ

 ّ٘س ٍذَذ ٍجٞذ. ً.ً

 

 

 3ً س٘سِ ػجذ اىصبدت 

ً3 

ً3 

 ٍشمجبد اىضئجق ٗربثٞشٕب ػيٚ اىصذخ

 اىؼْبصش اىنَٞٞبئٞخ االشذ ربثٞشا ػيٚ اىصذخ اىؼبٍخ

 ٍؼبدُ اىزقْٞبد اىشقَٞخ

 (ٍسبئٜ)سَب غاله ىطٞف ػجذ اىسؼذٛ   

 ( ٍسبئٜ)ثبئش ٕبدٛ ٍذَذ  

ٍذَذ مشٌٝ ػ٘دٓ ٍذَذ ٍذَو ػع٘ٝخ 

 ( ٍسبئٜ)ٗرْبسقٞخ 
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الشعبة  عنوان البحث

مجموعةوال  

سم التدريسيا اسم الطالب الدراسة  ت 

biopolymers 1ج  1 أ.د. اثزطبَ خ١ٍفخ جبضُ غفراْ ٔعّبْ د١ّذ ِٕٙٗ اٌصجبدٟ 

 اٌصٕبع١ٗ اٌزطج١مبد

إٌب٠ٛٔٗ ٌٍّٛاد ٚاٌطج١ٗ  
1ج  ِصطفٝ دبِذ وبظُ غع١ت اٌصجبدٟ 

modified drugs 1ج اسماعيل كاظم جواد فيصل الصباحي   

ٌالدبد٠خ اٌطىر٠بد 1ج   2 أ.د. جّجذ ٘رِس رِٛب عٍٟ دطٓ فبٌخ ِذطٓ اٌصجبدٟ 

اٌذٍم١خ االٌىبٔبد 1ج   فبغّٗ عذٔبْ ٔعّٗ د١ّسٖ اٌصجبدٟ 
Pyrazoles 1ج  3 أ.د.خبٌذ فٙذ عٍٟ دط١ٓ عٍٟ أٔٛر ثبِر ضٍَٛ اٌصجبدٟ 

Oxazoles 1ج دط١ٓ غب٠ت ع١طٝ ٗفبغّ اٌصجبدٟ   

chalcone ِروجبد  1ج   4 أ.د.عٍٟ دّبدٞ ض١ّر ٔجأ ِبجذ لبضُ ٌفزٗ اٌصجبدٟ 

Quinoline 

Compounds 
2ج  5 أ.د. ٔطر٠ٓ دط١ٓ ورَ ثٕذ اٌٙذٜ ر٠طبْ د١ذر رشه اٌصجبدٟ 

Michael reaction 2ج  رمٟ د١ّذ ِر٠ص ِٙبٚٞ اٌصجبدٟ 
 رذذ االشعخ ِط١بف١خ

 اٌذّراء
2ج ض١ّر ضع١ذ أ.د. ِٕٝ د١ٕٓ غطبْ رب٠ٗ عجٛد اٌصجبدٟ   6 

 إٌٛٚٞ اٌر١ٔٓ ِط١بف١خ

 اٌّغٕبغ١طٟ
2ج غبٚٞ ٗز٠ٕت دبوُ ٔعّ اٌصجبدٟ   

Benzimidazole 

derivatives 
2ج  7 أ.َ.د. ا٠ّبْ ِذّذ دط١ٓ غذ٠ر جبضُ عجذ هللا ِطر اٌصجبدٟ 

Triazole derivatives 2ج  ضبرح ٘برْٚ عٍٟ غٕبَ اٌصجبدٟ 

2ج اٌجٕط١ٍٓ ٖع١بدضرٜ ِبجذ جبضُ  اٌصجبدٟ   8 أ.َ.د.رض١ّخ ِذّٛد ر١ِس 

2ج اٌىِٛبر٠ٓ  ضجبد ادّذ ٔبصر دطٓ اٌصجبدٟ 

sulfamethoxazole 2ج  9 أ.َ.د.١ِطْٛ غبرق رٛف١ك ضعذ ر٠بض ججر رثبغ اٌصجبدٟ 

Barbituric acid 2ج  عٍٟ ز٠ذاْ عٍٟ ٌط١ف اٌصجبدٟ 

imidazoles 2ج دط١ٓأ.َ.د. ظذٝ فبرٚق  عٍٟ صبٌخ خع١ر ٔبصر اٌصجبدٟ   11 

Indoles 2ج     عٍٟ صجذٟ عّر رد١ُ اٌصجبدٟ 

 اٌفعب١ٌخ ٚدراضخ رذع١ر

 ِشزمبد ٌجعط اٌذ٠ٛ١خ

 غ١ر اٌطجبع١خ اٌذٍمبد

 اٌّزجبٔطخ

2ج د١ّذ ادّذ إثرا١ُ٘ اٌذ٠ٓ شّص اٌصجبدٟ   11 أ.َ.د. اضّبع١ً ٠بض١ٓ ِج١ذ 

 االرِٚبر١خ اٌّروجبد

اٌذٍمبد ِزعذدح  
2ج صبدتِرٖٚ عٍٟ دط١ٓ  اٌصجبدٟ   

(A Study of 

Imidazole and 

Biological 

Activities for Some 

Derivatives.) 

2ج أ.َ.د. ا١ِٕخ عجذ اٌردّٓ  ِٛدٖ ِذّذ فخرٞ خ١ّص اٌصجبدٟ 

 ف١بض

12 

(A Study of 

Pyrazole and Some 

Derivatives Which 

Bearing Bio-

Activities) 

2ج  ع١ٍبء ٘بدٞ خ١ًٍ ثىر اٌصجبدٟ 
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2ج ِؤجً  13 أ.َ.د. رائذ ِصطفٝ شبور ثالي خبٌذ عجذ اٌخبٌك ٔج١ت اٌصجبدٟ 

1,2,4-triazole 2ج  ٔبصر إثرا١ُ٘ ِٙٛش ضع١ذ اٌصجبدٟ 

Multiphenol 2ج َ.د. ش١ّبء عجذ ضعٛدا. ز٠ٕت غٗ ٠بض١ٓ دط١ٓ   اٌصجبدٟ   14 

Antioxidant 2ج  ز٠ٕت عبِر صبٌخ عط١خ اٌصجبدٟ 

Azo compounds 3ج ٖادّذ ضالَ غبزٞ عٛد اٌصجبدٟ   15 أ.َ. ٘ذٜ ادّذ دط١ٓ 

اٌّروجبد اٌذٍم١خ غ١ر 

 اٌّزجبٔطخ دٍمخ اٌزرا٠سٚي

Triazole    

3ج سهيل رحيم عباس اسعد اٌصجبدٟ   

دراضخ ِروجبد  

Triazines 

ٚاضزخذاِبرٙب اٌطج١خ 

 ٚاٌصٕبع١خ 

3ج جبر فاخر ماجد سوزان اٌصجبدٟ   16 أ.َ. ظفبف فالح دطٓ 

شف ِٓ دراضخ لٛاعذ 

ٔبد١خ اٌخصبئص 

ٚاٌزذع١ر ٚاٌزطج١مبد 

 اٌصٕبع١خ ٚاٌطج١خ

3ج  دط١ٓ رزاق ١ًٍ٘ ِط١ر اٌصجبدٟ 

لٛاعذ شف رذع١ر٘ب 

 ٚاضزخذاِبرٙب
3ج  أ.َ.ادالَ جبضُ زا٠ر جٕبْ ِذّذ عٍٛظ عجذهللا اٌصجبدٟ 

 

17 

اٌّروجبد االرِٚبر١خ 

 ِزعذدح اٌذٍمبد
3ج  ز٠ٕت وبظُ ِذّذ ٌفزٗ اٌصجبدٟ 

اٌزرثخ ٚا١ٌّبٖ رٕم١خ  

ثبضزخذاَ اٌّروجبد 

 اٌعع٠ٛخ

3ج َ. ٚضبَ خ١ٍفخ جبضُ أ.  ضجٝ عذٔبْ اوجر وبظُ اٌصجبدٟ   18 

اٌّج١ذاد اٌى١ّ١ب٠ٚخ 

ٚرأث١ر٘ب عٍٝ اٌج١ئخ 

 ٚاٌصذخ

 

3ج  ضجبد وبًِ ٌع١جٟ ٚاٌٟ اٌصجبدٟ 

3ج اٌجر٠ذ٠ٓ  19 َ.د.٘ذٜ اضّبع١ً اثرا١ُ٘ عجبش عٍٟ رعجبْ ١ِٙجر اٌصجبدٟ 

3ج ِروجبد ا٢زٚ  عجذ اٌمبدر جّبي ِذّذ عٍٟ اٌصجبدٟ 

 Synthesis and 

pharmacological 

activities of 1,3- 

oxazole    

3ج َ.د. اضراء شى١ت عجذ  عٍٟ ِذّذ شغبرٟ ِذّذ اٌصجبدٟ 

 اٌرزاق

21 

Pyrazole 

hetrocycles: 

synthesis, structure 

and properties 

3ج هللا عجذ ٘اليعٍٟ خ١ر  اٌصجبدٟ   

3ج اٌثب٠ٛف١ٓ  21 َ. ز٠ٕت عٍٟ ٘بدٞ عٍٟ جٛاد راٟ٘ وبغع اٌصجبدٟ 

3ج اٌجر٠ذ٠ٓ  ِؤًِ دطٓ رفبن دبجُ اٌصجبدٟ 
لٛاعذ شف ٚفعب١ٌزٙب 

 اٌجب٠ٌٛٛج١خ
3ج  22 َ.ٔجراش ِظفر ج١ًّ ثالي ِٙذٞ صبٌخ إثرا١ُ٘ اٌصجبدٟ 

غرق رذع١ر ِشزمبد 

االٔذٚي ٚفعب١ٌزٙب 

 اٌجب٠ٌٛٛج١خ

3ج  ٔجأ دطٓ عجذ اٌذطٓ عط١خ اٌصجبدٟ 

غرق رذع١ر ِشزمبد 

اٌزرا٠سٚي ٚفعب١ٌزٙب 

 اٌجب٠ٌٛٛج١خ

 رثٝ اورَ ادّذ صبٌخ اٌّطبئٟ 3
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The compounds      

of pyrazole                     
3ج  23 َ. وٛثر عجذ اٌٛادذ رٚاد ١ٌٚذ عج١ذ ضع١ذ اٌصجبدٟ 

The compound of 

thiophenol 
3ج  ّ٘بَ اضّبع١ً عجٛد عٍٛاْ اٌصجبدٟ 

New derivatives of 

coumarine 

 

 ردّٗ ١٘ثُ ِذّذ صبٌخ اٌّطبئٟ 3

3ج لٛاعذ شف  24 َ.َ. ز٘رح ِذّذ عجبش غفراْ دطٓ عجبش صبدٟ اٌصجبدٟ 
3ج ِروجبد اٌثب٠بز٠ٓ         ١ِٕر ضعذ إضّبع١ً ِذة اٌصجبدٟ 

ِروجبد اٌفالف١ٔٛذاد      

        
3ج  عٍٟ لبضُ عجذ اٌذط١ٓ ع١ذاْ اٌصجبدٟ 
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 ت اسم التدريسي اسم الطالب الدراسة  اسم البحث 

دراسة امتزاز الملوثات على سطوح االلٌاف 
 النانوٌة

1د د. ظافر   تموٌن عجٌل ا. كواكب علً عبد سلمان الصباحً   1 

Removal of Heavy Metals from 
Wastewater using Nano Materials 

1د  مرٌم علً محسن عبد الصباحً 

1د توصٌل الدواء بأستخدام المواد النانوٌة د. انتصار علٌوي لعٌبً ا. محمد رزاق سلمان جاسم الصباحً   2 

1د التخلٌق الحٌوي لجسٌمات الفضة النانوٌة  محمود عبد الرحمن عبدهللا علً الصباحً 

النانو فً الكٌمٌاءتطبٌقات  1د   3 ا.م.د عمار جاسم محمد مصطفى رٌاض دهام الصباحً 

1د امتزاز السلٌكا للمركبات العضوٌة  نصرهللا عوده مزهر ناصر الصباحً 

1د تقنٌة النانو فً مجال معالجة المٌاه الملوثة  4 ا.م.د. سهاد  شاكر   محمد هدى سالم نصٌف عبدهللا الصباحً 

1د ازالة الملوثات بأستخدام المخلفات النباتٌة  مصطفى صبر حسٌن مصلح الصباحً 

المنغنٌزالنانوي اوكسٌد ثنائً 1د  .د. احمد  محمد  عباس.ما هبة اسعد حربً حسن الصباحً   5 

 معالجة فً النانوٌة الكاربون انابٌب استعمال
 المٌاه

1د  ٌزن زهٌر عباس عبد الصباحً 

ازالة الملوثات من المٌاه بأستخدام المخلفات 
 الحٌوٌة

1د .د.   جمانة   احمد ناصرا ٌونس عبدهللا حكمت عبدهللا  الصباحً   6 

1د تقنٌة تثبٌط التأكل بأستخدام المركبات العضوٌة  محمد اسماعٌل سلوم معٌوف الصباحً 

لة الملوثات من االوساط المائٌة بواسطة بعض ازا
النباتات   

1د  7 أ.م. د. زٌنب وجدي احمد محمد صابر عنفش سدخان الصباحً 

1د حماٌة سطوح المعادن من التأكل  احمد محمد عبد الكرٌم ضاري الصباحً 

النانوي الكوبلتاوكسٌد  1د  م.د. سندس هادي مٌرزا أ. اٌه عباس حسن حمزه الصباحً   8 

النانوي النٌكل اوكسٌد 1د   ضحى جعفر حطاب فرٌج الصباحً 

الغروٌة وتطبٌقاتهاالمحالٌل  1د   9 ا.م. زٌنب عباس حسن محمد رشٌد شٌاع نحٌت محمل الصباحً 

1د تقنٌات البلورات السائلة  محمد موسى حسٌن نوار الصباحً 

2ا لزوجة زٌوت المركبات خولة محمد سلطانا. م.  علً احمد حسٌن الصباحً   11 

مازة كسطوح الطبٌعٌة مخلفاتال استخدام 2ا   حنان سلمان محمود الصباحً 

1د تنقٌة المٌاه بأستخدام التحفٌز الضوئً    م.د. سنى عدنان زٌنب مشتاق غازي عوٌد الصباحً 
تأكل فً االساط الدراسة حماٌة المعادن من  11

 المختلفة
1د  نور هادي عطٌه محمود الصباحً 

بأستخدام المواد النانوٌة المٌاه تلوثمعالجة  1د  . د. منى عبد الرسولا.م صهٌب نعمه حسٌن مزعل محمل الصباحً    
وتأثٌرها على البٌئة وطرق الملوثات الكٌمٌائٌة  12

 معالجتها
2د  فاطمه نصٌف جاسم محمد الصباحً 

ا فً تأكل المعادنالمستخلصات الدوائٌة  وتأثٌره 2د  . اٌناس حسٌن علًا.م.د  منار خالد جاسم محل الصباحً    
2د الملوثات الكٌمٌائٌة وتأثٌرها على التربة 13  مرٌم عماد حمٌد احمد الصباحً 

2د الرٌاضة النانوٌة   م. د. تغرٌد باقر علوان مهدي محمد هاتف عبد االمٌر الصباحً 
2د المنسوجات النانوٌة الذكٌة 14  نبأ عماد سلمان فٌاض الصباحً 

2د لم ٌسلم م. ٌوسف    ابراهٌم    ندى نوح كاظم ذٌاب الصباحً 
 محمد

 
2د لم ٌسلم 15  نواف كاظم مناحر شرشاب الصباحً 

2د المواد الطبٌعٌة كسطوح مازة  16 م. حٌدر عباس جواد نور محً علً الصباحً 

2د لزوجة الغازات  وفاء صبحً الصباحً 

2د استخدام االمتزاز لتنقٌة المٌاه  17 م. سمٌر عداي سلمان ٌونس ٌاسر الصباحً 

والصٌدلة الطب فً النانو تقنٌة استخدام 2د   مصطفى قاسم الصباحً 

النانو واستخدامها فً الكٌمٌاءتقنٌة  2د   18 م. االء فاضل سلٌمان مهدي عبد الجبار خضر الصباحً 

النانوٌة ضٌر وتشخٌص دقائق اوكسٌد الحدٌدتح 2د   علً قاسم طرٌن ثامر الصباحً 

2د تحضٌر وتشخٌص دقائق الفضة النانوٌة  علً ناجً عصفور حمزه الصباحً 
وتطبٌقاتها البحثٌةطرق تحضٌر االغشٌة الرقٌقة   2د    م. اسراء محمد راضً حارث عواد محمد عبٌد الصباحً 

التخلٌق الحٌوي للجسٌمات النانوٌة بأستخدام  19
 المستخلصات النباتٌة

2د  عمر مطلب فزع موازي الصباحً 

تلوث مٌاه االنهار بالعناصر الثقٌلة وطرق قٌاس 
 تراكٌزها

2د  رسل مسلم غالً سبع الصباحً 

النسٌج صناعة فً الصبغٌة الملوثات امتزاز 2د   21 م.م. فاطمة اٌاد عبد الجبار علً ٌحٌى الصباحً 

والصٌدله الطب فً النانو تقنٌه 2د   احمد علً عطا الصباحً 

:. التلوث فً ودورها الماء فً المنحله المواد 2د   سجاد محمد كاظم العٌوس الصباحً 

واستخداماتها انابٌب الكاربون النانوٌة 2د   21 م.م. سها صاحب محمود عبد هللا محمد عباس الصباحً 

3د تقنٌات النانو فً حفظ االغذٌة  نبأ صالح تركً علً الصباحً 

3د تنقٌة المٌاه الملوثة باالمتزاز  مرتضى حسٌن عبٌد مفتن الصباحً 

3د المواد الذكٌة واستخداماتها وطرق تشخٌصها قاسم عبد هللا محمدمنى  الصباحً  م. ازهار فاروق عبد  
 الزهرة

22 

3د الخالٌا الكهروضوئٌة وتطبٌقاتها ومشاكلها  لٌلى عماد عبد هللا صالح الصباحً 

خصائص المواد فائقة التوصٌل الكهربائً  3د  فاطمة عدنان محمود فرحان الصباحً 
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 وتطبٌقاتها

3د تطبٌقات تقنٌة النانو فً الطب  23 م.م. وداد جاسم فندي فاطمة عباس فاضل بساط الصباحً 

3د البلورات السائلة  وتطبٌقاتها  فٌصل راتب غازي شعٌوط الصباحً 

3د الطاقات المتجددة  محمد احمد علً مسربت الصباحً 

استخدام االلٌاف النانوٌة لبولً اكرٌلونترٌل 
 ومتراكباته فً ازالة الملوثات من المٌاه

3د  24 م.م. شٌماء عبد الحسٌن محمد عبد الوهاب حسٌن محمد الصباحً 

دراسة حركٌة وثرمودٌنامٌكٌة المتزاز بعض 
 االمٌنات على سطح الخشب

3ا  نور عباس ٌاسٌن المسائً 

التأكل وطرق السٌطرة علٌه بأستخدام المواد 
 النانوٌة

3ا  مصطفى هادي عباس المسائً 
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               طرائق التدريس األختصاص :                            

 اسم التدريسي  عنوان المشروع  األولى المجموعة  

 أ.د. أحسان عليوي ناصر  الكيمياء قلق المستقبل لدى طلبة قسم  علي شاكر محمود جاسم    .1

اتجاهات طلبة قسم الكيمياء نحو استخدام االختبارات   عمر احمد عالوي فياض    .2

 االلكترونية 

لتقويم الذاتي لدى طلبة قسم الكيمياء في كلية التربية  ا نبأ قيس عبد األمير حياوي    .3
 للعلوم الصرفة ابن الهيثم. للطالبة 

 أبراهيم علي أ.د. أسماعيل 

استراتيجيات تنظيم الذات لدى طلبة قسم الكيمياء في كلية   اثير ناجي عبد عيجل    .4

 التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم. 

وسام منعم جميل ضاحي    .5

 علمي )ذوي الشهداء(  

في تدريس مادة الكيمياء للمرحله   kudاستراتيجية 

 المتوسطة 

 أ. د.ضمياء سالم داؤد

 النموذج ثيلين  في تدريس مادة الكيمياء للمرحله المتوسطة تركي شمري محمد هالل   .6

 

 اسم التدريسي  الطالب  الثانية المجموعة  

مهارات المستحدثات التكنولوجية لدى طلبة معلومات و   احمد اسامه جمال مصلح  .1
 الكيمياء في كلية التربية للعلوم الصرفة 

 أ.د. بسمة محمد أحمد 

التنور التكنولوجي لدى طلبة الكيمياء في كلية التربية للعلوم    موات شهفتبارك اسعد   .2

 الصرفة  

 

 أ. م. د. زينب عزيز أحمد  اخالقيات مهنة التدريس  نغم مبدر عبد هللا عبد علي   .3

رضاب يعرب خالد جبار ذوي    .4

الشهداء محمل )عضوية,  

 فيزياوية(

 المدرسة الذكية 

هللا  بسمه فائق إبراهيم عبد   .5

 محمل )فيزياوية( 

ستراتيجيات التدريس الحديثة )  استراتيجية البنتا غرام  
 انموذجا( 

 أ.م.د سوزان دريد أحمد 

 مضادات االكسدة  عبد هللا محمد ناجي احمد   .6

لحل المشكالت (    Hayesالتدريس وفق استراتيجية ) جعفر عبد الكريم محمد جاسم    .7

 ودورها في تنمية مهارات التفكير العلمي 

 أ. م. د.وسن ماهر جليل 



التدريس الفعّال على وفق انموذج ) ايزانكرافت  رند ناصر حسين خضير    .8
Eisenkraft    "االستقصائي الكتساب المفاهيم العلمية ) 

الكيمياء كلية التربية للعلوم ي في قسم ن واقع التعلم االلكترو زينب محمد علي محمود    .9
 الصرفة من وجهة نظر الطلبة 

أ. م. د.سهاد عبد األمير 
 عبود 

مشكالت التعليم االلكتروني في التدريس من وجهة نظر   سرى ثامر محسن شايع    .10

اعضاء الهيئة التدريسية في قسم الكيمياء /كلية التربية  

 للعلوم الصرفة 

سعد خضير خليفه محمود    .11

 )عضوية, فيزياوية( محمل 

أ. م. د.نغم هادي عبد  المختبرات االفتراضية في تدريس الكيمياء 
 األمير 

 ستراتيجيات التعليم الرقمي ا طه محمد جفا ت ثويني   .12

بارق علي حسين منديل محمل    .13

 )عضوية, فيزياوية( 

 أ.م. ليلى جاسم حمودي استراتيجيات تطوير المناهج 

عمر عادل عبد الكريم اسلم    .14
 محمل )عضوية, فيزياوية( 

 اثر النظريات التربوية في بناء المناهج في العراق 

دور المختبرات العلمية في تحقيق اهداف تدريس الكيمياء  اسراء كريم منصور   .15
 من وجهة نظر طلبة الكيمياء )دراسة ميدانية( 

 أ.م.د. سلمى عبيد محمد

محمل  سعد إسماعيل محمد   .16

 )عضوية, فيزياوية( 

مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الكيمياء في كلية التربية  

 للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

لوعي التكنولوجي عند طلبة قسم الكيمياء في كلية التربية ا زينب حسين جاسم سيد   .17
 للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

 أ.م.د. أفراح ياسين محمد 

عطشان  عثمان مجيد حمادي   .18

 محمل )عضوية, فيزياوية( 
لثقافة الكيمائية عند طلبة قسم الكيمياء في كلية التربية  ا

 للعلوم الصرفة ابن الهيثم 

سيف غازي محمد مناحي    .19

 )ذوي الشهداء( 
درجة الكفاءة الذاتية المدركة لدى مدرسي الكيمياء في  

 المدارس المتوسطة 

 

 م.د.أنور عباس محمد 

خضير عباس تركي مزيد    .20

 ناجح 

مدى توافر مهارات البحث عن مصادر المعلومات عبر  

اإلنترنت لدى طلبة الكيمياء في كلية التربية للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم 

) مجموعة  ماريا طارق احمد    .21

 ثالثة ( 

صعوبات تطبيق التعليم االلكتروني في المدارس المتوسطة 

 الكيمياء من وجهة نظر مدرسي  

لدى المخدرات  الوعي بمخاطر وتاثيرات المواد الكيميائية في  عمر سالم محمد محسن   .22

 ابن الهيثم للعلوم الصرفة كلية التربيه  طلبة

 



حذيفه عبد الرحمن محمد    .23

فياض محمل )عضوية,  

 فيزياوية(

 م. زينة حمودي حسين  التنمر اإللكتروني لدى طالب المرحلة الثانوية 

سجى عالء حسين علي محمل    .24

   مجموعة ثالثة) عضوية( 

السلوك العدواني وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب  

 المرحلة االعدادية 

 

ة   اسم التدريسي نتيج  الثالثة المجموعة  

 الطالب 

الوعي بعمليات التدوير الكيميائي عند طلبة قسم الكيمياء في  نبأ ميثم عبد الزهره جياد   .1

وير الكيميائي عند طلبة قسم   التدالتربية/بحث وصفيكلية 

تدوير الكيميائي عند طلبة قسم الكيمياء في كلية  الكيمي

 التربية/ 

  ناج

  م.م نجوى عبد المنعم

 ح

 لتنمية المهنية والمهارات الرقمية لمدرس الكيمياء ا احمد منذر خلف محمد    .2

احمد شهاب احمد إبراهيم محمل    .3

 فيزياوية( )عضوية, 

 دور القصص الرقمية في تدريس مادة الكيمياء 

بان عبد الرحمن محمد مظهور    .4

 محمل )عضوية, فيزياوية( 

التدخين  لدى وتاثيرات المواد الكيميائية في الوعي بمخاطر 
 طلبة المرحلة المتوسطة 

 

 م.م. وسن قاسم نعمة

محمل   احمد نعمان خزعل جاسم  .5

 )عضوية, فيزياوية( 

 نوية وتطبيقاتها في األغذية ناالمواد ال 

  حسام حامد جاسم عاشور  .6

 محمل )عضوية, فيزياوية( 

لوعي بمخاطر االضافات الغذائية وتأثيرها على الصحة لدى ا

 طلبة كلية التربية للعلوم الصرفة_ابن الهيثم 

 م.م زينب إبراهيم صالح  المتوسطة التنمر واثاره النفسية لدى طلبة المرحلة  جمانه قيس فالح سفاح   .7

حسين مهدي فاضل علي محمل    .8

 )عضوية, فيزياوية( 

 الرعاية النفسية والتربوية للشباب الجامعي 

 ٢١مهارات معلم قرن  موج محمد ياسين إبراهيم   .9
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 عنوان البحث الشعبة اسماء الطلبة اسم االستاذ ت

 خالد وليد صالحأ.د.   .1

 الذري االمتصاص 2ب ختام محمد صالح راضي

 سجى ظافر جواد كاظم
 ما االشعة مطيافية 2ب

 البنفسجية فوق

 سليمان انتظار داودأ.م.د.   .2

 تحت االشعة مطيافية 2ب شهد احمد عبد الكريم غافل
  الحمراء

 الحراري التحليل 2ب صاحب مهوس رويدة
 وتطبيقاتها

3.  
عبد ساهرة صادق أ.م.د. 

 الرزاق

 الملوثات امتزاز 2ب علي نزار علي هالل
 المخلفات بوساطة

 الطبيعية
 الكيمياء توظيف 2ب ميس جاسم محمد نايف

 باالستفادة الخضراء
 المستخلصات من

 النباتية

 سمية محمد عباسأ.م.د.   .4

 الجنائية الكيمياء 2ب سفاحفهد رشيد حمادي 
 Simultaneous 2ب كرار حيدر سلمان داود

determination 
of 

metoclopramide 
and 

metronidazol by 
uv spectroscopy 

 علي خليل محمودأ.م.د.   .5

 باستخدام التحليل 2ب اركان مهدي رحم جالب
 مافوق االشعة طيف

 والمرئية البنفسجية
 الذري الطيفي التحليل 2ب صيوانمنتظر علي رضيو 

 حسام سليم خلفأ.م.د.   .6

 النووي الرنين 2ب مريم حيدر صالح
 المغناطيسي

 االمتصاص مطيافية 2ب حنين حسن هادي عبد الحسين
 الذري

7.  
نهلة عبد الرحمن أ.م.د. 

 علي

 الغذائية لملوناتا 2ب علي جاسم حمزه مظلوم
 تقديرها وطرائق

: والفسفرة الفلورة 2ب جاليحاتم كريم نايف 
 وتطبيقاتها مبادئها
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 جاسم محمد شامارأ.م.د.   .8

 خديجه عادل خالد علي

 3ب
 فوق االشعة مطيافية

 والمرئية البنفسجية
 (والتطبيقات المبادئ)

 تحت االشعة مطيافية 3ب حمادي الحبنين خالد ص
 المبادئ) الحمراء

 (والتطبيقات

 لهام نغيمش مزعلاأ.م.د.   .9

 تحت االشعة مطيافية 3ب تبارك طه مهر فهد
 الحمراء

 كروموتوغرافيا 3ب جليل راضي عصفور خضير

 ازهار صادق حموديأ.م.   .10

 االمتصاص مطيافية 3ب حنين مصطفى حسين هليل
 الذري واالنبعاث

 الحامضية االمطار 3ب دعاء سليم قاسم ثجيل

 مها عبد الحميد رشيدأ.م.   .11

 HPLC تقنية 3ب خضر سالم حمد هسار

 تحاليل في وتطبيقاتها
 االغذية

 الثقيلة العناصر تقدير 3ب عباس عليوي ناصر حسين
 تقنية باستخدام
 الذري االمتصاص

 كوثر احمد صادقأ.م.   .12

 الحيوي االمتزاز 3ب هعلي عبد الرحمن عليوي عود
 الملوثات لبعض

 المائية
 بطيف التحليل 3ب فاطمة عبدهللا خريبط عبدهللا

 الذري االمتصاص
 الملوثات لبعض

 السامة المعدنية

 م.د. رقية سمير صادقأ.  .13

 سيف رعد حسن حميد
 الثقيلة العناصر تقدير 3ب

 العراقية المياه في

 زينب ليث صبيح عبد هللا

 الملوثات امتزاز 3ب
 المخلفات بواسطة

 الطبيعيه

 م.د. رؤى مؤيد محمودأ.  .14

علي زيد عبد الستار عبد 

 الجبار

 التحليل الكمي الوزني 3ب

 هدى هادي طعمه هليل
مطيافية االمتصاص  3ب

 الذري
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 م.د. سمر احمد درويشأ.  .15

 الحرارية التحاليل 3ب جنان عبد الباري رمضان

 3ب جعفر حميد مطشر حسين
 األشعة مطيافية

 في وتطبيقاتها السينية
 الكيمياء

 عبد هللاعمر صبيح م.د.   .16

 3ب رشيدبيداء محمود 

  الغاز كروماتوغرافيا
 بمطيافية المقترنة

 في وتطبيقاتها الكتلة
 في المبيدات تقدير

 .البيئية النماذج

 3ب محمد حامد كاظم محسن

 كروماتوغرافيا
 المقترنة السائل

 الكتلة بمطيافية
 تقدير في وتطبيقاتها

 النماذج في االدوية
 .البيئية

17.  
مها عبد الستار م.د. أ.

 محمد

 3ب هعدنان سعدي نواف شحاذ
 السائل كروموتغرافيا

 وتطبيقاته االداء عالي

 3ب انفال محمد فياض محمود
 الذرية المطيافية

 في واستعماالتها
 التحليليه الكيمياء

 م.د. همسة منعم ياسينأ.  .18

 1ج رشيد اظمكرار هاني ك

Analytical methods 
for The 

Determination of 
Fenethylline Drug in 
Its Pure Form and 
pharmaceuticals 

 1ج نور الهدى ماهر نوري مخلف

Analytical methods 
for the 

Determination of 
Donepezil 

Hydrochloride Drug 
in Its Pure Form 

and 
Pharmaceuticals 

 شيماء خلف غاطيم.د.   .19

 1ج زهراء عجيل مانع صلبوخ
 الكيميائية المبيدات

 الحشرية

 1ج هشام علي حامد جسام
 الثقيلة العناصر

 على السام وتأثيرها
 الحية الكائنات
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 1ج سحر صباح حسون جار هللا
 اإلشعاعي التلوث
 االنسان على وتأثيره

 سعد علي احمدم.   .20

 1ج رباب عدي جويد كاظم
 المستشعرات

 على القائمة الكيميائية
 الثيوفين

 1ج ايات علي نعمه جناني

 كيماوي   حساس بناء
 الهيدروجيني لألس

 السيليلوز باستخدام
 البكتريي

 1ج ليث حسين طالع شرقي

 مخططات رسم
 لبعض المعايرة

 على الحاوية االدوية
 البنسلين  مركبات

 زكيأسماء نهاد م.م.   .21

 1ج رغد عباس كنيبز عبيد
 الخضراء الكيمياء

 النانو وتقنية

 1ج بتول إبراهيم كامل خضير
 األدوية استخالص

 البيئية النماذج من

 مسائي 3أ طيبة فاضل مدلول كطاع
 المياه تلوث

22.  
الواحد  عبد وسنم.م. 

 جاسم

زين العابدين عبد الكريم جبين 

 جبار
 1ج

 االشعة مطيافية
 السينية

 1ج باقر عباس حياوي رسن
 في الكيمياء دور

 الطب

 مسائي 3أ رانيه صادق مزاحم علي
 الكيمياء تطبيقات
 المواد في التحليلية

 الغذائية
 



اسماء طالب مشاريع التخرج للمرحلة الرابعة مع اسماء المشرفين في اختصاص )الكيمياء الصناعية( 
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 ت أسم األستاذ أسماء الطلبة الشعبة اسم المشروع

 المتراكبات النانوية

 

صباحي   د3

 

 لمياء سعد حسين فرج

 

-1 أ.م.د.مها طاهر سلطان  

 بلمرة الجذور الحرة 

 

 د3صباحي

 

  

   موشان عكال موشان جفجاف

صباحي  البالستك الحيوي  د3

 

 

 هيثم كريم عناد سويف

 

 

-2 أ.م.د.مها عبد الوهاب  

 د3صباحي البوليمرات الدوائية

 

 

 نبأ سامي جودة فرحان

 

البوليمرات الصناعية واستخداماتها 

 الصناعية والزراعية

صباحي   د3

 

 

 سرمد عقيل علي عبد

 

 

-3 أ.م.د.بسمة جعفر أحمد  

 د3صباحي الصناعات النسيجية واهميتها

 

 

 بالل سامي حسين مزعل

 

 

Light emitting aromatic 

polyamides as 

semiconductors device 

applications 

صباحي   د3

 

 

 

 ميس علي رشيد عبد الرزاق

 

 

-4 أ.م.د.أزهر كامل رشيد  

Use of some polymers in 

synthesis of some pigments   

 د3صباحي

 

  

 عمر محمد عباس عبد هللا

 

 

دراسة المتراكبات النانوية واهم 

 تطبيقاتها

صباحي 2ا  

 

 

 سجاد قصي علي مسعد

 

 

-5 أ.م.هناء غالي عطية  

دراسة التحطيم الحيوي للبوليمرات 

 واهميته

 د3صباحي

 

  

 رانيا عمار خليل

 

 

سلفنة البولي ستايرين ودراسة تأثيره 

 على البيئة 

صباحي   د3

 

 

 عمر ياسين عباس

 

 

-6 أ.م.ضفاف هاشم بدري  

 د3صباحي البوليمرات الطبية

 

  

 رند علي خلف

 

 



دراسة التلوث الصناعي وطرق 

 معالجته

 د3صباحي

 

 

 أحمد محمد حسب هللا

 

 

 

-7 م.د.زهراء عاصم محمود  

دراسة المركبات البتروكيمياوية 

 واهميتها في الصناعة 

مسائي 1أ  

 

 

 

 أحمد حسن شراد

 

 

 

دراسة اعادة تدوير المخلفات 

 الصناعية وتأثيرها على البيئة

صباحي 1ب  

 

 

 

 أيات مصلح محمود الطيف

 

 

مسائي 1أ  بوليمرات فائقة االمتصاص  

 

 

 أحمد نيسان عواد

 

 

م.د.سارة سلمان عبد 

 الرحمن

8-  

مسائي 1أ  البوليمرات الحيوية  

 

 

 نور أحمد حسن

 

 

صباحي 1ب بوليمرات الهيدروجيل  

 

 

 حسين ناجي حميد ناجي

 

 

ايبوكسي رزن واهميته في مجال 

 الصناعة

مسائي 1أ   

 

 

 حسين غسان جواد

 

 

-9 م.د.مائدة حميد سليم  

مسائي 1أ  بولي يوريثان واستخداماته الصناعية  

 

 

كريم كاظمأوس   

 

 

مسائي 1أ  البوليمرات الذكية وتطبيقاتها  

 

 

 هدى فاضل عبد الرزاق

 

 

مسائي 1أ  تآكل المعادن وطرق حمايتها  

 

 

 ريام أحمد حسن

 

 

-10 م.د.رويدة سمير سعيد  

مسائي 1أ  تنقية المياه باستخدام تقنية النانو  

 

 

 شهد محمد طلب

 

 

دراسة التلوث الغذائي وطرق الوقاية 

 منه 

 

 

 

 

 

 

 

مسائي 1أ   

 

 

 اسراء امخيليف عسكر

 

 



مسائي 1أ  المضافات الغذائية  

 

 

 صكر أمير طه

 

 

-11 م.د.نوار جمال  

مسائي 1أ  البوليمرات الكاربازولية  

 

 

 عبد الرحمن علي

 

 

صباحي 3أ  بوليمرات التريازول  

 

 

 شاكر اسماعيل خليل غضيب

 

 

مسائي 1أ  صناعة وقود مشتقات البترول  

 

 

 أسراء ستار جابر

 

 

-12 م.م.فاطمة عبد هاشم  

مسائي 1أ  صناعة الروائح العطرية  

 

 

 محمد عدنان جويد

 

 

مسائي 1أ  صناعة الدهون والزيوت  

 

 

 نور عامر سلمان

 

 

مسائي 1أ  صناعة الصابون  

 

 

 أحمد جمعة ناجي

 

 

-13 م.م.كوثر أياد عبيد  

مسائي 1أ  صناعة االصباغ الغذائية  

 

 

 

 

 طلبة ناصر عمارة

 

 

 

 

البوليمرات وتطبيقاتها كناقالت 

 دوائية

مسائي 1أ   

 

 

 اسراء أكرم بازل

 

 

 



ابن الهيثم  - كلية التربية للعلوم الصرفة \جامعة بغداد   

مع اسماء المشرفين في    قسم الكيمياء  \ سماء طالب مشاريع التخرج للمرحلة الرابعة أ

الكيمياء الحياتية    اختصاص  

2022-2021للعام الدراسي   

ة عبالش عنوان البحث 

 والمجموعة 

 ت  اسماء التدريسين  اسماء الطلبة

التفاهم بين الخاليا وتحويل الرسائل  

 الكيميائية الى استجابات 
صباحي  3ا   عباس ستار حسن بشير  

 أ.د.نجود فيصل السراج

 

1 

الدور المناعي للفيتامينات والمعادن  

 في مقاومة فايروس كورونا 
صباحي  3ا  عبير عادل محمد منصور  

واالستجابه المناعيه  19كوفيد صباحي  3ا  فالح حوراء كريم      

 

 أ.د. زينب منيب مالك

 

 

 

2 
دور بعض الدالئل في القصور  

 الكلوي 
صباحي  3ا  محمد حسن عبيد  

دراسة عالقة الفتوين اي بمرض 

 السكري من النوع الثاني
صباحي  3ا   سجى مازن ابراهيم مهدي  

 

 أ.د. بشرى حميد 

 

 

 

3 
دراسة العالقه بين الكروموكرانين 

االطفال  والسيروتونين اي عند 

 المصابين بنقص هرمون النمو

صباحي  3ا  رويده عادي حسين عوده  

  -انجيوتنسين-تاثير نظام الرنين

 االلدوستيرون على تنظيم ضغط الدم 
صباحي  3ا   علي حاتم كريم بجاي  

 

 ا.د.نوال محمد جواد 

 

 

4 
وتاثيره على بكتريا   19كوفيد 

 H-Pylori المعده 
صباحي  3ا السالم فرعون  احمد عبد  

 جراد 

اضطراب الغده الدرقيه وايض معادن  

 العظام 
صباحي  3ا   مهند حسين محمد نبهان  

 ا.د.تغريد علوم محمد 

 

 

صباحي  3ا فيتامين دي وامراض الغده الدرقيه 5  حسين علي محسن نور  

امراض الدم والتغييرات 

الكيموحيويه المرتبطه بسرطان  الدم 

 النخاعي 

  طيبه محسن عبد هللا عيسى  صباحي 3ا

 

 أ.م.د. هند شاكر احمد 

 

 

6 
صباحي  2ب  العالقه بين فقر الدم والفشل الكلوي   احمد حميد صادق 



دراسة بعض االديبوكينات مع 

 امراض المفاصل
صباحي  3ا   حسام يسر سلمان عليوي  

 

 أ.د.انوار فاروق

 

 

 

7 
دراسة االنترلوكينات مع اضطرابات 

الدرقيه الغده   
صباحي  3ا  علي جاسب ميس جبر  

العالقه بين المغنيسيوم وداء  

 السكري من النوع الثاني
صباحي  3ا   االء عباس غافل بوري  

 

 ا.م.د. ايمان عبد علي 

 

 

8 
صباحي 1ب  الشكوالته: الفوائد واالضرار  ابراهيم محمد عبد علي  

العناصر النزره كداله حيويه 

 لسرطان الثدي 
صباحي 1ب    احمد سالم حواس نشمي  

 

 ا.م.د.رنا كريم 

 

 

9 
في كورونا   12نقص فيتامين بي

 فايروس 
صباحي 1ب   حكمه قاسم حسن علي  

التاثير البايوكيميائي للمغنسيوم  

 والفسفور على الجهاز الهضمي
صباحي 1ب    دعاء مشتاق طالب علي  

 

 ا.م.د.رشا زهير 

 

 

10 
صباحي 1ب  الكتروليتات الدم  علي جميل رشك رسل    

السايتوكينات وعالقتها بامراض 

 القلب 

صباحي 1ب    حسين علي فليح شظاظ  

 

 أ.م.د.وركاء طعمه سلوم 

 

 

الهرمونات االنثوية وعالقتها  11

 بمرض السكري 

صباحي 1ب   غدير طالل عبد االمير ماجد  

صباحي 1ب  ايض الحديد  عبد الرحمن محمد شريف   

 عبد هللا 

 

خالد شفيق أ.م.د. نورهان   

 

 

12 
صباحي 1ب  عالقة البربتين ببعض االمراض  عبد هللا جبار احمد شيحان  

 مصادر البايوتين داخل اجسامنا 

 
صباحي 1ب    عال علي منهل كريم  

 

 أ.م. رجاء كاظم باقر

 

 

الفعاليه البايولوجيه للمركبات   13

الفينوليه المستخلصه من نبات 

 الكجرات

صباحي 1ب  عاصي حمزه حسين عمران     

تاثير الملونات الغذائيه على صحة 

 االنسان
صباحي 1ب    لبنى سعد داود سلمان  

 أ.م.حسام سلمان 

 

 

صباحي 1ب  داء النقرس اسبابه وعالجاته 14  علي محمد محمود فرحان  



دراسة انتاج الوقود الحيوي واثره  

 على البيئة واالمن الغذائي 
صباحي 1ب    محمد هيثم خماط حالوب  

 

أ.م.عبد الرحمن رشيد 

 محمود 

 

 

15 
على   19-اثر االصابه بكوفيد

 االشخاص المصابين بامراض مزمنه 
صباحي 1ب   احمد راجح ضاحي حمزة  

 تاثير البدانه على مستويات بعض 

 الدوال الحياتيه في الدم 
صباحي 1ب    حسام ماهر طعمه غيالن  

 

 أ.م. محمد رعد 

 

 

االنساندور الكرياتين في جسم  16 صباحي 1ب    افراح نشأت ضمد كاظم  

دراسه عن ارتفاع مستويات المعادن  

الثقيله في مشيمة النساء الالتي لهن  

 اطفال توحد 

صباحي 1ب    غفران طارق خضير  

 

 م.د.عائشة مهنا محمد 

 

 

17 
دراسه عن طرق تحضير  

 واستخدامات الكلوتاثيون 
صباحي 1ب   فاضل جاسم شرهان شياع  

الكلى على صحة تاثير حصى 

 االنسان
 18 م.د.مياده سمير  صابرين علي فرحان  1مسائي  

 لم يداوم 
 

  مسائي  1

 احمد ضياء حسين 

  

االمراض الناتجه عن الكاليكوجين 

 المخزن بالجسم 
صباحي  2ب    ايه هيثم رسمي كنو  

 م.جميلة كاظم طاهر 

 

19 
المعالجه البايولوجيه للمخلفات  

 البالستيكيه
مسائي 3أ مصطفى فؤاد عبد اللطيف  

 محمد 
قصور الغده النخاميه 

 االعراض,االسباب,التشخيص,

 العالج

صباحي  2ب    حسين حميد حصو علي  

 

 م.م. رشا احمد 

 

20 

صباحي  2ب  انواع الغدد الصم ووظائفها   حسين عباس عبد الساده 

اضطرابات الغده الدرقيه,االعراض, 

 االسباب, العالج
صباحي  2ب  مازن احمد حسن ضحى    
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