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 1022-1020لمعاـ الدراسي  / قسـ الكيمياء /طمبة الماجستير

 

 عنواف الرسالة بالمغة االنكميزية عنواف الرسالة بالمغة العربية اسـ الطالب

 مدافأسراء عبد الحسيف ح
تحضير مشتقات جديدة تحتوي عمى حمقة غير 

 فركتوز- Dسكر لمتجانسة 
Synthesis of new heterocyclic derivatives 

of D-fructose 

إزالة لوف اإلصباغ النسيجية باستعماؿ طرائؽ األكسدة  عباس بتوؿ صالح حسيف
 واالشعو فوؽ البنفسجية

Removal of color of textile dyes by using 
oxidation processes and UV  radiation 

 أميف محمد رافد قيس كماؿ
تحضير ىالميات مائية متشابكة لبوليمر االكريؿ امايد 

 البطئ لسماد نترات الصوديوـ اإلطالؽوتطبيقاتيا في 

Preparation of polyacrylamide hydrogels 
and its application for slow release of 

sodium nitrate Ferilizer fertilizer 

 عبد اهللعمي نوري فجر 
 مصؿ  عمى استنشاؽ الكورتيكو ستيرويدتأثير 

مستويات اليرمونات الستيرويدية والحالة التاكسدية 
 لمرضى الربو

The effect of inhalated corticosteroids on 
serum steroid hormone Levels and 

oxidative stress in asthmatic patients 

 البطئ لمدواءبولي اكريمؾ لمتحرر  ىالمياتتحضير  عوفيناظر ضماف راضي 
Preparation of polyacrylic hydrogels as a 

slow drug release 

 نياد عبد األمير عبد طاىر
 جديدة لسكرثايوكاليكوسيدية مشتقات تحضير 

-D- ß الكموكوز 
Synthesis of new thioglycosidic 
derivatives of  ß-D-Glucose 

 داغر ىيثـ كاظـ دخيؿ
التحضير والتشخيص الطيفي لمعقدات بعض العناصر 

جديديف ودراسة أزو اميدازوؿ االنتقالية مع ليكاندي 
 والبايولوجية بعض تطبيقاتيا الصناعية

Preparation and spectral characterizatiron 
of some transition metal complexes with 

two new Azo lmidazole Ligands and 
some industrial and Biological Application 
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 عنواف الرسالة بالمغة االنكميزية لعربيةعنواف الرسالة بالمغة ا اسـ الطالب

حركيات التحطـ الكيمو ضوئي الصباغ االزور في  شاكر وىيب ازؿ
 محاليميا المائية بواسطة التقنيات المتقدمة

KINETICS OF PHOTOCHEMICAL 
DEGRADATION OF AZURE DYES IN 

AQUEOUS SOLUTIONS BY USING ADVANCED 
TECHNOLOGIES 

 الحسيف عميعؿ خويدـ عبد
تحضير راتنجات بوليمرية كمعقدات مخمبية انتقائية 

 لعدد مف المعادف النزرة

Preparation of polymeric resins and their 
Apphications as Selective Chelating 
Complexation to some heavy metals 

 إبراىيـ مجر محمد
ة محددة دراسة  بوليمرات ىالمية متشابكتحضير و 

امينو – 5 مركبل ولمقولوف لمتحرر المسيطر عمي
 حامض السمسميؾ

Synthesis and study of cross-linking 
polymeric Hydrogels for colon-specific 

controlled Release of [5-Aminosalicylic acid] 

 شيماء محسف عيسى
باستخداـ الفمزية اليونات البعض االتقدير الطيفي 

بنزوثيازوليؿ -2-برومو -6)-4)شؼ العضوي الكا
 (ازو( اورسينوؿ

Spectrophotometric Determination of 
some Metal Ions using(4-(6-Bromo-2-
benzothiazolylazo)Orcinol) as organic 

reagent 

 عمي غازي كاظـ
تحضير بعض مشتقات البريميديف الجديدة مف خالؿ 

 يا الحياتيةتفاعؿ سوزوكي ودراسة فعاليت

Synthesis of some New Pyrimidine 
Derivatives via Suzuki reaction and study 

their Biological activity 

 عدناف تركي شطناف
تحضير وتشخيص وقياس درجة االنتقاؿ الزجاجي 

 لبعض االيبوكسدات الجديدة

Preparation , Characterization and Glass 
Transition Temperature measurement of 

some New Epoxy Resins 

المحقونة  األرانبفي  األكسدةتاثير فاعمية مضادات  نوره كاظـ ىادي
 بالعكبر المحمي

The potential Antioxidants Effect of 
lnjected rabbits by locai propolis 

بعض المشتقات الجديدة  تحضير وتشخيص صادؽ عبد الرضا عبد
 ابروكسيفلمن

Synthesis & Characterization of some New 
Derivatives of naproxen 

دراسة حركية وثرموديناميكية امتزاز بعض االصباغ  اسعد حسوف صالح
 العضوية عمى سطح الكاربوف النشط

Kinetics and thermodynamic study     A 
dsorpation of some organic dyes on the 

surface of activated carbon 

 دنيا يوسؼ فنفوف
تحضير ودراسة التشخيص الطيفي والتحميمي لبعض 
معقدات العناصر االنتقالية مع ليكاند الثايوزوليؿ ازو 

 الجديد ودراسة فعاليتيا البايولوجية

Preparation spectral identification and 
analytical studies of some transition metal 

complexes with new thiazolylazo  ligand and 
their biological activity study 
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 عنواف الرسالة بالمغة االنكميزية عنواف الرسالة بالمغة العربية اسـ الطالب

 وافسالـ حسيف عم
مف المحاليؿ ( Cd (,III) Cr ( ,II) Pb(II))إزالة ايونات 

 – جديد ستعماؿ مسحوؽ قشور الباقالء كسطح مازالمائية با
 دراسة فيزيائية

From ((II) Pb(,III )Cr ( ,II)Cd) Removal of 
their aqueous soiutions using beans peel 
powder as new adsorbent –physical study 

 إبراىيـ جودة صاحب
األكسدة الضوئية لألصباغ النسيجية باستعماؿ األوزوف 
المحتث باألشعة فوؽ البنفسجية : دراسة الظروؼ المثمى 

 والحركيات

Photooxidation of textile dyes by uv-
enhanced ozonation; optimization and 

kinetics study . 

 نواؿ خنطيؿ جبار
ثانولي لمعكبر المحمي عمى بعض تاثير المستخمص االي

مؤشرات مضادات االكسدة لدى الجرذاف المصابة بالفشؿ 
 الكموي نتيجة االصابة بداء السكري

Effect of ethanolic extract of local 
propolis on some oxidative stress 

indicators in streptozotocin – induced 
diabetic nephropathic male rats 

دراسة تخميؽ وخواص أنواع جديدة مف البولي اميدات االروماتية  حمد ىاشـ عبد النبيم
 واالليفاتية

Synthesis and characteri zation of some 
new aromatic and aliphatic polyamides 

 Induced phatocataiytic oxidation of الضوئية المحثة لممحاليؿ المائية لمركبات الثايزيف األكسدة ىديؿ عبد االمير خيوف
aqueos solutions of thiazine compounds 

 Synthesis & jdentification some new تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة لمبايوتيف فرحافعمي ميدي 
deriuatiues of biatin 

 شيماء حسف مالح
تحضير مشتؽ جديد لمبايروزولوف ازو واستعمالو في تقدير 

 ات الضئيمة لبعض االيونات الفمزية بالطرائؽ الطيفيةالكمي

Preparation of new pyrozojone azo 
derivative and use it for micro 

determination of some metal lons by 
spectrophotometric methods 

تخميؽ وتشخيص انواع جديدة مف البوليمرات ودراسة فعاليتيا  سارة سالـ حاتـ
 ت لمميكروباتكمضادا

Synthesis and identification of new 
types of antimicrobial polymers and the 

study of their biological activity 

 رعػػد سعد جيػاد

برومو -لممركب باراتحضير وتشخيص بعض المشتقات ألجديدة 
 (  HIVفعاليتيا البايولوجية كمضادات ) ودراسة انيميف

 
 

Preparation and identification OF some 
new derivatives OF p-bromoanihine and 

study in vitro anti-HIV assay 

تحضير ودراسة طيفية لمعقدات مزيج الميكاند اليونات بعض  عباس سامي عبد
 العناصر االنتقالية

Preparation and spectral studies of 
mixed ligand complexes of some 

transition metal ions 
 



بعض مشتقات ل ودراسة الفعالية البايولوجية تحضير وتشخيص رؤى جميؿ كامؿ
 سوزوكيتفاعؿ   بتطبيؽجديدة ال البريميديف

Synthesis and characteri zation and 
biological activity study of some new 
pyrimidine derivatives via application 

Suzuki reaction 

ف القابمة اتحضير وتشخيص وتقييـ انواع جديدة مف البولي يوريث صابريف فرحاف جواد
 في اطالؽ الدواء الحيوية لمتفكؾ االحيائي ودراسة تطبيقاتيا

Preparation, identification and 
evaluation of new types of 

biodegradable polyurethane and study 
their application in drug delivery 

التفكؾ الضوئي لمعقدات الموليبدينوـ المخمبية مع ثنائي  نادية باقر حسيف
 الكيؿ ثنائي ثايوكاربامات: دراسة حركية

Photodecomposition of chelates 
molybdenum dialkyl dithiocarbamat 

complexes(kinetic study) 

دسات الالصقة اليالمية ودراسة تحضير انواع جديدة مف الع سموى رزاؽ عبد األمير
 خواصيا الحيوية

Preparation of New Types of Hydrogel 
Contact Lenses and Study of Their 

Biomedical Properties 

عمى الشدة التاكسدية في الجرذاف المستحث العكبر المحمي   تأثير ميعاد ناصر حسيف
 الربو فييا

The effect of local proplis on the 
oxidative stress in induced asthmatic 

rats 
 


