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1.  
 احمد الوائلي د.

معقدات البنسر الكالبية و دراسة صفاتها 
  الكيميائية و تفاعالتها 

 علي عبد شابث شبيح

2.  
 ا.م.افاق عبد الجبار تركي 

Applications of azo compound رفد سلمان كاظم مفتن 

3.  
 باسل عبدالمهدي صالحد. 

العضوية : انواعها طرق صبغات االزو 
 تحضيرها واستخدامتها الطبية والصناعية

 سجاد حسن فالح ضاحي 

4.  
 باقر عبدالوهاب طاهرد.

إستخدام البوليمرات في إزالة التلوث النفطي 
(Oil Spill))) 

 نوره خالد محسن فرحان

5.  
 البوليمرات الطبيعية وتطبيقاتها الصناعية تحسين علي صاكيد.

فاضل مصطفى عبدالكريم 
 ناصح

 احمد اياد يحيى عبد الزهرة المضافات النفطية ومخاطرها البيئية حسن ثامر عبدالصاحبد.  .6

7.  
 خنساء عبد الرزاق عليد.

دراسة حركية وثرموديناميكية لبعض  
 المركبات العضوية 

 رسل تحسين علي ساري 

 يوسف عباسحسين كاظم  االحهاد التاكسدي ومضادات األكسدة  داود سلمان علي د.  .8

 Isolation and medicinal رائد كاظم زيدان د.  .9
application of piperine 

 زهراء عالوي احمد عالوي

10.  
 زكي ناصر كاظم د.

مركبات االوكسي بزموث الهالوجينية 
كعوامل مساعدة في تفاعالت التحفيز 

 الضوئي 
 حيدر عباس خضير محمد 

11.  
 سميرة أحمد زيارة د.

Zinc regulation of pituitary 
prolactin secretion  

 فاطمه صادق جعفر موسى 

12.  
 عادل علي عبد الحسند.

دور معقدات البالتين في عالج االورام 
 السرطانية

عبد الكريم عبد هللا عبد الكريم 
 عبد هللا

13.  
 عباس فاضل عباس د.

Application  of pyrimidine 
compounds  

عبدالغني عرين محمد سعيد 
 علي

14.  
 عدنان جاسم الفرطوسي د.

نظره موجزه عن مرض تليف الكبد 
Cirrhosis ومضاعفاته 

 عبدهللا سلمان جبار علي 

15.  
 عطارد فاضل حسنا.م.

دور السلينيوم ومركباته في الصناعه وفي 
 االنظمه الحيويه

 جمال جميل احمد عبدهللا

16.  
 علي جميل حميد د.

acetylacetonate complexes of 
transition metals 

 احمد فاضل حسون عذافة 

17.  

 علي عبد االمام الرياحيد.

دراسة كهربائية وتحليلية لبعض معقدات 
العناصر االنتقالية مع بعض ليكاندات 

 الثايويوريا
 حسن اسعد جندي عبداللة 

 علي جواد كاظم هيال  Chemistry of electro-platting مجيد يعقوب يوسفد.  .18

19.  
 مؤيد نعيم خلفد.

بوليمرات لتحسين درجة االنسكاب النفط 
 الخام ومشتقاته

 مصطفى احمد عبود هليل 
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20.  
 ناهد حازم رسكا.م.

أستخدامات بعض العناصر االنتقالية كعوامل 
 مساعدة في الصناعات الكيميائية

 علي فالح حسن عبد الجليل

21.  
 نعيم تقي فيلي د.

application of polymer in solar 
cells 

 أحمد حايف مختار حافظ

22.  
 هادي زيارة الساعدي د.

Graphene oxide derivatives as 
batteries 

 ياسر حسن عطيه عبيد 

23.  
 هناء صبيح عبو د.

Advanced  nanomaterials for 
wastewater remediation 

 نور مجيد جعاز

24.  

 وداد صالح حنوش د.

polymerization and 
modification of 

polyfurfuralalcohol and their 
thermal stability study 

 عبير محمد جاسم محمود 

 زياد طارق حمزة  دراسه تاثير مركبات االزو على الفيروسات يسرى عبود معارجد.  .25
 


