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 اسم الطالب  اسم مشروع البحث   اسم المشرف  ت 

1.  

 . ابراهيم محمد جاسم د

Chemical composition 
of fine 

particulate matter in 
the air  حسن علي هادي عيسى 

2.  
 . ابراهيم محمد جاسم د

Air pollution: causes 
and effects  علي عبدالواحد عبدهللا مفتن 

3.  

 .م.د. ليلى صالح زعالنا

تقييم المخاطر الصحية و البيئية 
 المرتبطة بعنصر

 حسين علي جمعة رحيم  الزئبق

 قاسم كاظم جويت  كيمياء التحليل الجنائي . علي عبد الرزاق د  .4

. حسن ثامر عبد د  .5
 الصاحب 

الزيوت العطرية ، طرق 
 استخالصها و فوائدها و أضرارها

أحمد راضي صوالغ 
 هنبوش 

 مرتضى مهدي عيسى فلحي  دراسة بعض مضادات االكسدة  .د.خولة صبيح م  .6

7.  

 .د.ناظم عبد النبي عوادأ

استخدام الدقائق النانوية في عالج 
 بعض األمراض

 مصطفى علي كاظم عليوي  المستعصية

8.  

 ينب عبد االله عبد الواحدز

الكايتوسان وتطبيقاته 
 الطبية

شموس عبداألمير نوري 
 مكي 

9.  
 . اروى حميد د

الدور الحيوي لبعض مشابهات 
 حيدر كاظم نعيم عباس  الفيتامينات

10.  
 .م.د. زينب شاكر عبد هللاا

و االمراض المتعلقة الهيموكلوبين 
 عبدهللا فالح حسن عبدالسادة  به 

11.  

 . حال صبري نجم د

 نبات نظرةعامةعن
 Rheumالراوند

Palmatum L واهم 
 استخداماته

روبة عبدالزهرة عجر ع
 منيهي 

12.  

 .د. اقبال جاسم بدرا

عزل و تشخيص اهم مركبات 
 الفعاله و اهم تطبيقاته الخردل

 علي عبد شابث شبيح  الطبيه

13.  
.م.د. فاطمة صيوان ا

 صباح

استخدام تقنيه النانو في دراسه 
 الفعاليه العالجيه

 حوارء سليم عجة مزبان  لمركبات الفالفونيدات

.م.د. بشرى عبدالمحسن ا  .14
 عبد العزيز

Hyperhomocysteinemia 
 موسى كاظم كباشي منصور 



15.  
 ريم صباح عبدالرحمن م

ابراهيم محمد عبد الحسن  المبيدات الكيمائية وآثارها
 عبد الواحد 

 أبو الفضل جواد وادي  اعادة تدوير المخلفات  ريم صباح عبدالرحمن م  .16

17.  
 . باقر عبد الوهاب طاهر د

البوليمرات الخضراء و 
 أسماء فالح عبدالحسين  استخداماتها 

18.  
 . باقر عبد الوهاب طاهر د

انواعها : المضافات البوليمرية
 يمان أحمد صالح مهلهل إ واهم تطبيقاتها

19.  
 . مؤيد نعيم خلفد

النفط الرطب باستخدام معالجة 
 حسن طارق كبيح حسن  المضافات الكيميائية 

20.  
 . محمد احمد عبد د

بدالرحمن سليمان ع المشبعغير  ولي استرراتنجات الب
 عبدالرازق عبدالو

 علي راضي رشك كربول  البوليمرات الذائبة بالماء  .د. اثير محمود حدادا  .21

22.  
 .د. صالح شاكر هاشما

استخدامات المياه في الصناعات 
 البتروكيمياوية

علي عبدالكاظم جبار 
 مجذاب 

23.  
 .د. وداد صالح ا

تصنيع ألياف الكاربون 
 يقين إحسان داود  ه الصناعيةواستخدامات

24.  

 عيم تقي ن

BIODEGRADABLE 
SYNTHETIC 

POLYMERS FOR 
TISSUE  

ENGINEERING  أحمد فاضل عباس جابر 

 حسن علي صدام صبر  Triazole-4,2,1 . باسل عبد المهدي صالح د  .25

 حسن علي طالب خلف  الدكسوروبيسين .د. زكي عصمان ناصرا  .26

27.  
 .د. بتول صالح مهديم

تحضير و تشخيص مركبات 
 زينب هادي حسين خلف  التترازول 

 زينة يوسف مهدي صالح  لعضوية مركبات الكبري ا بة هاني صباح ه  .28

.د. امجد عبد الرزاق م  .29
 احمد 

Mitsunobu Reaction  علي حسين عبدالرضا
 شعيبث 

 عمر حسن غسان عبدهللا  البتاالكتام  .م.د. بشرى كامل جدوعا  .30

31.  
 .م.د. هناء كاظم موسىا

 الحلقاتالمتعددةاالورماتيةالمركبات
 كرار ثائر سامي محمد  

 مريم علي جواد محمد  مركبات السلفونايد  .د. محمد جاسم محمدم  .32

.د. حنان عبد الجليل ا  .33
 راضي

thiazolidine-2,4-dione 
 نور أحمد شنت عاشور 

34.  
 ائد كاظم زيدان ر

thia-michael addition in 
drugs development  هادي حسن هادي 

 


