
عنوان مشروع التخرجاسم المشرفاسم الطالب
االندول : مشتقاتھ وتحضیره وتطبیقاتھ الصیدالنیة د. احمد مجید  منار عماد یعقوب یوسف 

االضافة الحلقیھ ١،٣ ثنائیة القطب أ.د.فائزة عبدالكریم ناصراحمد بشیر عبود 
االواصر الكیمیائیة ا.د. طارق علي فھداحمد حافظ عبد كلھام 

الفلورةأ.د.عھود جبار الحمداني احمد سعید نایف یوسف
االشعھ المؤینھ وتاثیرھا علئ االنسجھ الحیویھا.م.د.ثریا منصور ابراھیماحمد طالب زاید

عناصر المجموعھ الرابعھا.د.طارق الفھدارغد جباري عوده
استخدام المواد النانویة في صناعة الخالیا الشمسیة ا.د. بھجت علي سعیداسعد عبدالباري حامد 

منشطات السطوح الطبیعیة Natural surfactantsا.د.محمود شاكر حسیناالء فرج محمد
أصباغ االزو ومعقداتھا مع العناصر دكتور نزار لطیف شھاباالء فیصل چلوب ثابت المالكي

عنصر السیلكون وتطبیقاتھا.د.رافد حمیدان االسديالطــاف حسن عباس خضیر
امالح الدیازانیوم ا.م.د داخل زغیر ام البنین محمد علي شامت 

تفاعالت االكسدة (االكسدة في المركبات العضویة)تحسین عبد القادر عبد المحسنامنة عبد الرحمن داود 
االمتزاز دكتورة ثریا منصور ایمان حسن بدر 

بولیمرات طبیھد.نادیھ عاشور حسین ایناس عبد المحسن صباح 
تحضیر مواد نانویة مازة ومقارنتھا مع مواد مازه أخرى أ.م.د _ زینب طھ یاسین إستبرق جمیل عبدالحسین 
الكیمیاء العضویة - الفلزیةدكتور جاسم محمد صالح عبدالواحدأحمد عارف عیدان مشرف

تصمیم جھاز قیاس التألق الكیمیائي بالحقن الجریاني ا.د.كامل حسین علوان أنفال محمد داود 
ثلوث المیاهأ.د.عادل امعالباسم خالد جاسم جبر

استخدام التیتانیوم في صناعة األسنان أ. م. د ضیاء عبد المحسن باقر جواد علي 
طرق قیاس نسب الھرمونات دكتوره حنان مرتضىباقر حمود كریم حسین 

البلمرة االیونیةد. محمد قاسم محمد بتول حسن كاظم 
قواعد شف د.رحاب غني بتول سالم شلش
حیود االشعة السینیھ ا.د.جبار صالح ھاديبلسم مؤید ندیم 

المركبات الحلقیة للكبریت واھمیتھا البیولوجیةا.م.د. أحمد مجید جاسمحسن ستار جبار
تخلیق المواد النانویھ العضویھاستاذ عمر ناجيحسین اسماعیل ساجت غازي

مشاریع التخرج للمرحلة الرابعة/ قسم الكیمیاء



التألق الفوتونيد. كامل حسین علوان حسین باقر عبد الزھرة عریبي 
ااالمتزاززینب طھ یاسینحسین شمخي عطیة 
أدویة السلفا ھنادي مھدي جار هللا حسین ھشام حسین 

مطیافیة رامان أستاذ صادق محمد حسن حنان سمیر مشط علي 
العناصر االنتقالیة(الحدید،الكوبلت، النیكل)رائد عوض عبیدحوراء مكي جخیور

ألیاف السلیلوز الصناعیھأ.م.د ضیاء عبدالمحسن حسنحیاة ناظم ضھید حسین
تأثیر اصباغ االزو المشتقة من الریساوریسول والمیتانیتروانلین في بكتریا الكلیبسیالأ.م.د حنان مرتضى علي حیدر حامي غتر شخیر 

المركبات الحلقیھ الخماسیھ غیر المتجانسھ (الفیوران)ا.د.فائزه عبد الكریم ناصر ختام جلیل یاسین 
المركبات الكیمیائیة الفعالة في نبات الشفلح وفعالیتھا الدوائیةد.عباس دواس مطر المالكيدالل حسین ناصر 

تفاعالت االضافھ الحلقیھتحسین عبد القادرذوالفقار واثق غیاض
المركبات التناسقیة ووضیفتھا داخل جسم االنسان رائد عوض عبید رائد جابر مطشر مھوس 

اصباغ االزو د. زینب عبد االمیر رسل جاسم محمد 
الكوكایین وتأثیرھا على جسم اإلنسانعلي عبدالواحد عبد الحسین رسول سمیر عبدعلي مشرف

الصناعات البتروكیمیائیھ م . حوراء كریم ضایف السیالوي رقیھ علي شریف مزھر 
تاكل المعادن م.د.حیدر باقر زمن كاظم طربوش احمد

استخدام الخالیا الجذعیھ لعالج مرض السكري م.م.نھى أیـــادزھراء خزعل شالش
التحلیل الكروماتوغرافي م.م.نھى ولید زھراء عبد الرحیم محمد 

مثبطات التآكل الكیمیائیة م. رؤى قاسم زھراء عبد هللا مھجر 
األحماض األمینیة ا.د فائزه عبد الكریم ناصرزھراء فالح عبد الحسن 

طب النانو اساور سالم طعمة زینب خلیل ابراھیم 
المركبات الطبیعیة القلویدات ا.د.نزار لطیفزینب عقیل مزید
الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة لالنثانیدات واالكتنیداتأ.د رافد حمیدان عبدالعباس زینب علي عبود

استخدام المواد النانویھ كمواد مازه في تنقیھ میاه الشربد . زینب طھزینھ خلیل ابراھیم
التلوث االشعاعيا.د.عادل امعال ضمدسارة حسن سالم حسن

اللیزرد ثریا المنصور ساره الفي یاسر 
االضافة الحلقیةا.د.نزار لطیفسجاد زامل صیوان



دراسة تأثیر استخدام االعشاب الطبیة في عالج مرض الربو ا.د.علي عبد الواحدسجى عباس محمد
البولیمرات الكالبیھ وتطبیقاتھا التحلیلیھ طارق ازباري سالم طارش مزید 

قانون بیر المبرتأ.د .جبار صالح ھاديسیف سامي شیش خان 
االمتزازا.د.بھجت عليشذى اسامھ عامر فالح 
الكیمیاء الكھربائیةا.د. مھند األسديصادق عبد العالي غنام 
المركبات الحلقیة غیر المتجانسة سداسیة الحلقةا.م.د. داخل زغیر صبیحة احمد عبد علي 

الطاقة البدیلة (الخالیا الشمسیة)د. عھود جبار الحمدانيضیاء باسم صالح
منشطات السطوح صدیقھ البیئھا.د. محمود شاكر حسین عباس عمار كاظم 

دراسة قواعد شف زینب عبد األمیر محمد صالح الشھیب عباس فاضل شالل سالم 
معالجة التلوث باالصباغ بواسطة سطوح مازة طارق زباري عبدالخالق محمد رضا عودة
مدرس كیمیاء ا.م.د.نادیھ عاشورعبدهللا اصبیح ھادي سفاح 

الزیوت األساسیة المستخلصة من النباتات وتطبیقاتھا الطبیھ أ. د علي عبدالواحد عبدالمحسن فیاض عبدالزھره 
تاثیر المجامیع الوسطیة على الصفاة البلوریة السائلة دكتورة عھود الحمداني عذاري غازي عبدهللا 

المركبات الحلقیة غیر المتجانسة المشتقة من قواعد شفد.داود سالم عبدعلي جاسم محمد
إنتاج غاز المیثان من المخلفات العضویة ا.د.زینب عبد االمیر علي رضا عریبي 

االشعة السینیة X-rayالدكتور عادل معال ضمدعلي عبدالحسین شویل
بولیمرات التحلل الحیاتيمحمد قاسم محمد علي قصــي حمید 

التلوث النفطيد. لمى طاھر البعاجعلي كاظم لفتھ كیطان 
مركبات االزو واستخداماتھاأ.م.د. داخل زغیر عمر عبداللطیف ھباد

كیمیاء السطوح المھند جواد كاظمغفران عبد الحسن حمید عطیھ
فیتامین E كمضاد أكسدةم.م. احسان عاشور مكشففاطمة غانم مھاوي

الخالیا الجلفانیھ واستخداماتھاا.د.جبار صالح ھاديفاطمھ اسامھ عبد العزیز 
مركبات التلریوم العضویھ م.م.عبد الجلیل محمدفاطمھ صالح شھاب 

إدارة المخلفات الكیمیائیة و الطبیة استاذ كوكب علي حسین فاطمھ عبداللطیف جبار 
مركبات الحلقیة غیر متجانسة دكتوره رحاب غنيقاسم اكریم بجاي

تنقیة میاه الشرب استاذ كوكب كوثر سالم عبدالحسین 



عنصر النحاسجاسم محمدلینا خلف غضبان 
الھالمیات  تحضیرھا واھم تطبیقاتھاد.نادیة عاشور حسینمحمد خیرهللا عنبر

تفاعالت تحت األشعة المایكرویف د.احمد مجید جاسم محمد عبد الزھرة عبد عاتي 
عناصر المجموعة الثالثة في الجدول الدوري _(عنصر البورون B) د طارق علي الفھدمحمد عبد الھادي عاید سلطان 

نظریة المجال البلوريد.حیدر باقر عبدهللامحمد عالء الدین یحیى عبد
التربیناترحاب غني محمد علي سدخان ورش

صناعة االسمنتأ.د.م.محمد قاسم محمدمحمد مھدي جاسم 
كیمیاء أشباه الموصالتم.م فادیة حمید ھدیانمحمد نادر عبد القادر مجید

التلوث البیئي في المخلفات البولیمیریة ا.د. محمود شاكر حسین مروة شعبان رمضان صالح 
االشعة السینیة دكتور مؤید یوسفمروه علي حمدي 

مضادات االكسدةم.م/ نور حامدمریم ریاض عبدالحسین علي
االزایدات (التخلیق_التفاعالت_األشعة تحت الحمراء_الفعالیة البایلوجیة) االستاذ المساعد صادق محمد حسنمصطفى جواد عبد الكاظم عبد الصاحب 

البلورات السائلة د. عھود الحمداني مصطفى عبدعلي مسعد 
التفاعالت العضوئیھ في الكیمیاء الضوئیةم.عمر ناجيمنتھى صباح محمد

الحمایة والسیطرة على التآكل بأستخدام المواد النانویة حوراء كریم ضایف السیالوي مھند ماضي بدیح جبار الجیاشي 
المركبات الحلقیة غیر المتجانسة المشتقة من األحماض األمینیةا.د. داوود سالم عبد الشكباننادیھ خلف نجم عبدهللا

مركبات االزو وتطبیقاتھم.االء علي حسیننبا عقیل حمود
معقدات قواعد شیف ذات الحلقات الكبیرةالدكتور رائد عوضنور العدى كاظم مونس

الطالءات الخاصةأ.م.د ضیاء عبد المحسن حسننوره كاطع سعد


