
 طلبة الدراسات العليا املتخرجني
 

 الكيمياءقسم  –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 سنة التخرج عنوان الرسالة المشرف سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

2002-2002 ذكر محمد عدي عزت 1  
خميس احمد . د. م. أ و  عبد المحسن عبد الحميد. د.أ

 عبد الرزاق

يريت دراسة امتزاز المبيدين الفنفال
والكلوروبيروفوس من محاليلها الالمائية على 

 اسطح اطيان عراقية مختارة

5002 

2002-2002 ذكر بشار عبد العزيز محمود 5  
تحسين علي . د. م. أو   اياد عبد الرزاق مطر. د.أ

 زيدان

تقييم مستوى العناصر في مياه العيون الكبريتية 
د ودراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية للموا

 القيرية المنبعثة منها

5002 

2002-2002 ذكر عبد اهلل حسين كشاش 3  
نبيل ياسين . د. م. أو   يوسف علي الفتاحي. د.أ

 جمعة

 D –استر  – O –ثنائي   1,6تحضير مشتقات 
كلوسيترول وامكانية استخدامها كمنظفات او  –

 مستحلبات

5002 

2002-2002 ذكر عبد المهيمن محمد شاكر 4  5007 دراسة لتفاعالت بعض امالح البيريليوم صبري محمد حسين. اعيل خليل الخطيب و د اسم. د  

2000-2002 ذكر وسام خلف حمد سعيد 2  باسمة محسن سرحان.د.أو   محمد احمد عواد.د.م.ا 
لمشتقات  تحضير وتشخيص بعض المعقدات

الحوامض السلفونية مع امالح بعض العناصر 
 الفلزية

5015 

2000-2002 ذكر ل ابراهيممحمد خلي 2  د جهاد عبد طعيس.م.أ 
انتاج اوكسيد الخارصين النقي من مخلفات خبث 
الغلونة الحارة واستخدامه في بعض التطبيقات 

 الدوائية

5015 

 

 

 



 طلبة الدراسات العليا املتخرجني
 
 

 الكيمياءقسم  –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 سنة التخرج عنوان الرسالة رفالمش سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

2000-2002 ذكر مصطفى عبد الجبار عبد الكريم 7 مانيتول وأمكانية -  D –أستر  -  O–ثنائي  1,6تحضير مشتقات  نبيل ياسين جمعة. د. م. أ 
 استخدامها كمنظفات أو مستحلبات

5015 

ناتا واستخدامها في  –ثالثة عوامل مساعدة من نوع زكلر تحضير  اياد عبد الرزاق. د   5010 – 5002 ذكر علي سمير عبد 8
 5015 بلمرة الستايرين

 5010-5002 ذكر خالد وليد حمود 2
 عمار غضبان كحيط  و. د. م. أ
 بري حبيب سيف اهلل. د . م . أ 

دراسة مستوى السيروتونين واالستيل كولين استريز وبعض المصابات 
 5015 بالسكري النوع االول

كلوسيتول D -      -استر  O - -أحادي  6)  ) 1 تحضير مشتقات نبيل ياسين جمعة. د .م.أ 5011-5010 ذكر د حميد محمودمحمو  10
مكانية استخدامها كمنظفات أو مستحلبات  5015 وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


