
  2020-2019قسم الكیمیاء للعام الدراسي  الحلقات الدراسیة في

  الوقت  تاریخ السمنار  عنوان السمنار    أسم المشرف  مـــاألس  ت
  عالء عدنان بدر  1

  منار األول)(الس
  أ.د. أسعد عبود
  أ.د. طارق علي

طالب 
  ماجستیر

  Luminol 9/10/2019  11:30اللومینـــول  

  سجود قاسم أبراھیم  2
  منار األول)الس(

طالبة   أ.م.د. زینب طھ
  ماجستیر

أنواعـھا -الجسیمات النانویـة
  وتطبیقاتھا

15/10/2019  10:30  

  عالء عدنان بدر  3
  منار الثاني)(الس

  أ.د. أسعد عبود
  أ.د. طارق علي

طالب 
  ماجستیر

تحضیر ودراسة تحلیلیة طیفیة لبعض 
األصباغ اآلزویة الجدیدة المشتقة من 

  اللومینـول

22/10/2019  10:30  

  ختام زناد عبد السادة  4
  منار األول)(الس

طالبة   أ.د محمود شاكر
  ماجستیر

  10:30  5/11/2019  منشطات السطوح البولیمریة

 Aim constants as  تدریسي  -  أ.د. بھجت علي سعید  5
parameters for Intra 
hydrogen bonding study 

12/11/2019  10:30  

  مصطفى فاضل حمید  6
  منار الثاني)(الس

أ.م.د. علي عبد 
  الواحد

طالب 
  ماجستیر

تقییم الفعالیة ضد السرطانیة وبرنامج 
الخالیا الممیت لمستخلص ایثانولي 

 لنبات طبي

3/12/2019  10:30  

افراح عبد الرضیع   7
  مھدي
  منار األول)(الس

طالبة   أ.د. عھود جبار
  ماجستیر

تأثیر المجامیع الجانبیة على الخواص 
 السائلة البلوریة

17/12/2019  10:30  

  سجود قاسم أبراھیم  8
  منار الثاني)(الس

طالبة   أ.م.د. زینب طھ
  ماجستیر

تخلیــق مــواد نانویــة ودراســة 
تطبیقاتــھا فــي المجــاالت              

  التحلیلیــة المختلفــة

24/12/2019  10:30  

  سعودخنساء صقر   9
  منار األول)(الس

طالبة   عباس دواسأ.د. 
  دكتوراه

بعض مضادات االكسدة األنزیمیة 
  وغیر األنزیمیة في جسم األنسان

31/12/2019  10:00  

  محمد عبد الحسن عناد
  منار األول)(الس

  أ.د. مؤید یوسف
  أ.د. عدنان سلطان

طالب 
  دكتوراه

التآكل تعریفھ ومسبباتھ وطرق 
  الحمایة منھ

31/12/2019  10:30  

  عبد السادةختام زناد   10
  منار الثاني)(الس

طالبة   أ.د محمود شاكر
  ماجستیر

تحضیر وتشخیص بعض منشطات 
السطوح البولیمریة التوأمیة الجدیدة 
ودراستھا ككواسر استحالب 

  وكمثبطات للتآكل

8/1/2020  
  
  

10:00  

علي عبد الودود عبد   11
  الكریم

  منار األول)(الس

طالب   أ.د. جبار ھادي
  ماجستیر

حساب الدوال الثرمودینامیكیة بطریقة 
Coats-Redfern  

14/1/2020  10:00  

  سجاد حسن علي  12
  (السمنار األول)

طالب   أ.د. طارق أزباري
  ماجستیر

وثة باألصباغ معالجة المیاه المل
  صلبة مسامیة بامتزازھا على سطوح

28/1/2020  10:30  

أفراح عبد الرضیع   13
  مھدي

  (السمنار الثاني)

طالبة   عھود جبارأ.د. 
  ماجستیر

تحضیر وتشخیص بعض مركبات 
البلـــوریة  اآلزو ودراسة صفاتھا

  السائلـــة

4/2/2020  10:30  

  سارة خالد یاسین  14
  (السمنار األول)

أ.م.د. جاسم محمد 
  صالح 

طالبة 
  ماجستیر

  10:30  11/2/2020  تطبیقات معقدات قواعد شف الطبیة

غفران عبد المحسن   15
  محمد

  (السمنار األول)

طالبة   أ.د. مھند جواد
  ماجستیر

  10:30  18/2/2020  منشطات السطوح

  آمنة مجید حسن  16
  ألول)ا(السمنار 

  أ.م.د. رافد حمیدان
  أم.د. عادل أمعال

طالبة 
  ماجستیر

Identification of novel 
anticancer compounds 
against zinc finger protein 
(BTB) Docking studies 

25/2/2020  10:30  

 



  2021-2020قسم الكیمیاء للعام الدراسي  الحلقات الدراسیة في

  الوقت  تاریخ السمنار  عنوان السمنار    أسم المشرف  مـــاألس  ت
  سارة عارف كامل  1

  (السمنار األول)
طالبة   أ.م.د. نادیة عاشور

  ماجستیر
 9:00  22/9/2020  البروتینات في أنظمة توصیل الدواء

  مساءً 
  سارة خالد یاسین  2

  (السمنار الثاني)
  أ.م.د. جاسم محمد صالح
  أ.م.د. زینب عبد األمیر 

طالبة 
  ماجستیر

 المعقدات بعض وتشخیص تحضیر
 من المشتقة للیكاندات الجدیدة

  تطبیقاتھا ودراسة الھیدرازیدات

23/9/2020  10:00 
  صباحاً 

  جمانة نجم أحمد  3
  (السمنار األول)

طالبة   أ.د. عباس دواس
  ماجستیر

 ةوتقییم الفعالیة الكیموحیاتیتقصي 
لبعض المركبات الفعالة المعزولة 
من قشور الجوز ضد الفطریات 
المرضیة المسببة لاللتھابات 

  المعویة لدى األطفال

29/9/2020  10:00 
  صباحاً 

  خنساء صقر سعود  4
  (السمنار الثاني)

طالبة   أ.د. عباس دواس
  دكتوراه

A Study of some 
Biochemical Parameters in 
Patients with Favism in 

Basrah Governorate-Iraq  

29/9/2020  10:30 
  صباحاً 

  آمنة مجید حسن  5
  (السمنار الثاني)

  أ.م.د. رافد حمیدان
  أ.م.د. عادل أمعال

طالبة 
  ماجستیر

تحضیر وتشخیص ودراسة نظریة 
  لبعض المعقدات التناسقیة

13/10/2020  9:00 
  مساءً 

اللطیف ضیاء عبد   6
  عبد الرضا

  (السمنار األول)

  أ.د. مؤید یوسف
  أ.د. عدنان سلطان

 طالب
  ماجستیر

 9:30  13/10/2020 للتآكل كمثبطات شف قواعد
  مساءً 

  نجاح زیاد حسین  7
  (السمنار األول)

طالب   أ.د. كامل حسین
  دكتوراه

 9:00  20/10/2020 الحقـن الجـریـاني المتوقـف
  مساءً 

  ھاتف رحیم مھدي  8
  (السمنار األول)

طالب   أ.د. جبار صالح
  دكتوراه

  المعقـدات الضمنـیة
 Inclusion complexes 

20/10/2020  9:30 
  مساءً 

ضیاء عبد اللطیف   9
  عبد الرضا

  (السمنار الثاني)

  أ.د. مؤید یوسف
  أ.د. عدنان سلطان

 طالب
  ماجستیر

 العناصر معقدات بعض تحضیر
 واعدق على الحاویة الجدیدة االنتقالیة

 في الفوالذ لتآكل كمثبطات شف
 فعالیتھا ودراسة مختلفة أوساط

  البیولوجیة

27/10/2020  8:00 
  مساءً 

  یوسف شافي جبر  10
  (السمنار األول)

طالب   أ.د. كامل حسین
  دكتوراه

Three generations of flow 
injection analysis 

3/11/2020  9:00 
  مساءً 

  زھراء عباس طعمة  11
  األول)(السمنار 

طالبة   أ.م.د. زینب طھ
  ماجستیر

 9:30  3/11/2020  طرائق تحضیر الجسیمات النانویة
  مساءً 

  آیات أسعد فضل  12
  (السمنار األول)

طالبة   أ.د. عھود جبار
  ماجستیر

دراسة الصفات البلوریة السائلة 
لمركبات االزو المعوضة بسلسلة 

  ثایو ألكیل طرفیة

10/11/2020  9:00 
  مساءً 

  زیاد حسین نجاح  13
  (السمنار الثاني)

طالب   أ.د. كامل حسین
  دكتوراه

 للجریان ذاتي شبھ نظام تصمیم
 االلبومین لتقدیر المتوقف

 لمص في آنیاً  الكلیة والبروتینات
  البشري الدم

17/11/2020  9:00 
  مساءً 

  علي سعید نعمة  14
  (السمنار األول)

طالب   أ.د. كامل حسین
  ماجستیر

 حقـنال تحلیـل في الفلـورة مطیافیة
  الجریانـي

24/11/2020  9:00 
  مساءً 

  ھـدى طالـب ثوینـي  15
  (السمنار األول)

  أ.د. أسعد عبود
  أ.د. طارق علي

طالبة 
  ماجستیر

 Luminol  1/12/2020  9:00اللــومینــــول 
  مساءً 



  أحمد سجاد عبد  16
  (السمنار األول)

طالب   أ.م.د. زینب عبد األمیر
  ماجستیر

 غیر الخماسیة الحلقیة المركبات
 النیتروجین المتضمنة المتجانسة

  الطبیة تطبیقاتھا وبعض

8/12/2020  9:00 
  مساءً 

  حنـین حـازم طالـب  17
  (السمنار األول)

طالبة   أ.م.د. جاسم محمد صالح
  ماجستیر

 معقدات بعض وتشخیص تحضیر
 العناصر بعض مع الفورمازان

  استقراریتھا ودراسة االنتقالیة

15/12/2020  9:00 
  مساءً 

  زھراء عباس طعمة  18
  (السمنار الثاني)

طالبة   أ.م.د. زینب طھ
  ماجستیر

دراسة تحلیلیة ألزالة بعض 
الملوثات البیئیة بأستخدام مواد 

  نانویة مختلفة

22/12/2020  9:00 
  مساءً 

  ھاتف رحیم مھدي  19
  (السمنار الثاني)

طالب   أ.د. جبار صالح
  دكتوراه

 ةودراس طیفي وتشخیص تحضیر
 لبعض الفیزیائیة الخصائص

 الضمنیة المعقدات
 شف اعدقو مع للبیتاسایكلودكسترین

  البنزوكایین من المشقة

22/12/2020  9:30 
  مساءً 

  یوسف شافي جبر  20
  (السمنار الثاني)

طالب   أ.د. كامل حسین
  دكتوراه

 مایكروفلودیك أنظمة تصمیم
  وتطبیقاتھا

5/1/2021  9:00 
  مساءً 

  سكینة حسین مزھر  21
  (السمنار األول)

  أ.د. فائزة عبد الكریم
  أ.م.د. نادیة عاشور

طالبة 
  ماجستیر

الالیبوسومات كأنظمة توصیل 
  للدواء

12/1/2021  9:00 
  مساءً 

  آیات أسعد فضل  22
  )الثاني(السمنار 

طالبة   أ.د. عھود جبار
  ماجستیر

دراسة الصفات البلوریة السائلة 
لمركبـات وخصائص الفلـورة 

  حلقیـة غیر متجانسـة جدیـدة

19/1/2021  9:00 
  مساءً 

قیصر رحیم عبد   23
  الزھرة

  (السمنار األول)

  أ.د. داود سالم
  

 طالب
  ماجستیر

المركبات الحلقیة الخماسیة التي 
تحتوي ذرتین غیر متجانسة 

  النیتروجین والكبریت

26/1/2021  9:00 
  مساءً 

  أحمد سجاد عبد  24
  الثاني)(السمنار 

طالب   أ.م.د. زینب عبد األمیر
  ماجستیر

تحضیر وتشخیص ودراسة 
بیولوجیة للمشتقات الحلقیة غیر 

  المتجانسة الجدیدة من قواعد شف

26/1/2021  9:30 
  مساءً 

  علي سعید نعمة  25
  (السمنار الثاني)

طالب   أ.د. كامل حسین
  ماجستیر

 نحق - الفلورة لقیاس جھاز تصمیم
  جریاني

2/2/2021  9:00 
  مساءً 

  نور مصطفى ناصر  26
  (السمنار األول)

طالبة   عبد القادرأ.د. تحسین 
  ماجستیر

الثایوسیمي كاربازون وتطبیقاتھ في 
تحضیر بعض المركبات الحلقیة 

  غیر متجانسة

2/2/2021  9:30 
  مساءً 

  ليـارق شبـا طـرن  27
  (السمنار األول)

  أ.د. طارق زباري
  

طالبة 
  ماجستیر

 9:00  9/2/2021  الكالبیةالبولیمرات 
  مساءً 

  ھـدى طالـب ثوینـي  28
  (السمنار الثاني)

  أ.د. أسعد عبود
  أ.د. طارق علي

طالبة 
  ماجستیر

تحضیر ودراسة تحلیلیة لبعض 
االصباغ اآلزویة المشتقة من مواد 

  دوائیة ودراسة تطبیقاتھا

16/2/2021  9:00 
  مساءً 

قیصر رحیم عبد   29
  الزھرة

  (السمنار الثاني)

  أ.د. داود سالم
  

طالب 
  ماجستیر

ة ودراسة الفعالیتحضیر وتشخیص 
مشتقات البیولوجیة لبعض 

  الثایزولدین الجدیدة

16/2/2021  9:30 
  مساءً 

  سكینة حسین مزھر  30
  (السمنار الثاني)

  أ.د. فائزة عبد الكریم
  أ.م.د. نادیة عاشور

طالبة 
  ماجستیر

 مركبات بعض وتشخیص تحضیر
  الالیبوسومات على المحملة األزاید

 ةلألكسد كمضادات فعالیتھا ودراسة
  والسرطان

23/2/2021  9:00 
  مساءً 

  نور مصطفى ناصر  31
طالبة   أ.د. تحسین عبد القادر  (السمنار الثاني)

  ماجستیر

 اتالمركب بعض وتشخیص تحضیر
 ودراسة المتجانسة غیر الحلقیة
  اكسدة كمضادات فعالیتھا

23/2/2021  9:30 
  مساءً 

نبیل عبد الرحیم   32
 حمید

  (السمنار األول)
طالب   أ.م.د. عادل أمعال 

  دكتوراه
Biomedical applications of 
aromatic azo compounds 16/3/2021  9:00 

  مساءً 



 ليـارق شبـا طـرن  33
طالبة   أ.د. طارق أزباري  (السمنار الثاني)

  ماجستیر
 لیةتحلی ودراسة وتشخیص تحضیر
 9:00  23/3/2021  دیدةالج الكالبیة البولیمرات لبعض

  مساءً 
نبیل عبد الرحیم   34

 حمید
  (السمنار الثاني)

طالب   أ.م.د. عادل أمعال 
  دكتوراه

تحضیر وتشخیص ودراسة 
 الخواص التركیبیة باستخدام نظریة

جدیدة  دالة الكثافة للیكاندات
  ومعقداتھا لبعض العناصر االنتقالیة

30/3/2021  9:00 
  مساءً 

علي عبد نور   35
  الرزاق

  (السمنار األول)

  
طالبة   أ.د. جبار صالح

  ماجستیر
 Inclusionالمعقدات الضمنیة 

Complexes IC  30/3/2021  
9:30 
  مساءً 

نور علي عبد   36
  الرزاق

  (السمنار الثاني)

  
طالبة   أ.د. جبار صالح

  ماجستیر

تحضیر ودراسة الخواص 
الفیزیاویة لبعض قواعد شف 

السلفا ومعقداتھا المشتقة من أدویة 
  الضمنیة

8/6/2021  9:00 
  مساءً 

 غسان زھراء  37
  غریب

  (السمنار األول)

طالبة   أ.د. عباس دواس
  ماجستیر

 وغیر االنزیمیة االكسدة مضادات
 9:00  15/6/2021  االنزیمیة

  مساءً 

  رحیم كرم زبون  38
  (السمنار األول)

طالب   أ.د. طارق ازباري
 9:00  6/7/2021  المحالــــیلاألمـــتزاز فـــي   دكتوراه

  مساءً 
  ایمان سعد علي  39

  (السمنار األول)
  أ.د. طارق ازباري
  أ.د. محمود شاكر 

طالبة 
  دكتوراه

 البیئات من الثقیلة المعادن ازالة
 9:00  13/7/2021  المائیة

  مساءً 
  رحیم كرم زبون  40

طالب   أ.د. طارق ازباري  (السمنار الثاني)
  دكتوراه

 وحركیة ثرموداینمكیة دراسة
 العضویة الملوثات بعض ألمتزاز

  المائیة محالیلھا من والعناصر
13/7/2021  9:30 

  مساءً 

  ثویني خالد حنین  41
  (السمنار األول)

  أ.د. علي عبد الواحد
طالبة 
  ماجستیر

Biological Applications of 
Okra Polysaccharides and 
Prospective Research 

27/7/2021  9:00 
  مساءً 

 

 


