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 ت اسم الطالب  الدراسة  اسم االستاذ المشرف  عنوان البحث 

Synthesis and characterization of 5-nitro--1H-
benzimidazole-2-thiol , 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-N,N-

dimethyl aniline , 3-(1H-benzimidazol-2-yl)phenol) 
benzimidazole derivatives 

 1 افراح عذيب عناد  مسائي  د.كمال رشيد الجوراني 

Synthesis and characterization of (2-Propyl-1H- 
Benzimidazole , 2-(1H-Benzamidazole -2-yl) aniline) 

benzimidazole derivatives 

 2 جسام لطيف بكال  مسائي د.كمال رشيد الجوراني 

Synthesis and characterization of (2-(diphenylmethyl) 
benzimidazole, 2-benzyl-benzimidazole, 2-(3, 5-

dinitrophenyl) benzimidazole) benzimidazole 
derivatives. 

 3 فرقد فرج محمد  مسائي د.كمال رشيد الجوراني 

The Organic Nanotechnology  4 أساور مقدام تحسين  صباحي  د.كمال رشيد الجوراني 

The Organic Nanotechnology  5 ندى عقيل ابراهيم صباحي  د.كمال رشيد الجوراني 

Coordination polymers and metal-organic 
frameworks: letriture review 

د.حيدر داوود جاسم  
 األركوازي 

 6 مريم ركان نعمان  صباحي 

Coordination polymers and metal-organic 
frameworks: letriture review 

د.حيدر داوود جاسم  
 األركوازي 

 7 مهند حسان رشيد صباحي 

One-dimensional, two-dimensional, and three-
dimensional coordination polymers; synthesis, 

properties, and possible applications 

د.حيدر داوود جاسم  
 األركوازي 

 8 نور هادي  صباحي 

One-dimensional, two-dimensional, and three-
dimensional coordination polymers; synthesis, 

properties, and possible applications 

د.حيدر داوود جاسم  
 األركوازي 

 9 نور مهدي  مسائي

Multi-dimensional coordination polymers and 
metalorganic frameworks; synthesis methods, 

properties, and chemical applications  

د.حيدر داوود جاسم  
 األركوازي 

 10 نور كمال رشيد  مسائي

Multi-dimensional coordination polymers and 
metalorganic frameworks; synthesis methods, 

properties, and chemical applications  

د.حيدر داوود جاسم  
 األركوازي 

نور هادي عبد   مسائي
 الحسين

11 

Interactions of Metal Oxides Nanoparticles with 
Antibiotics: A Current Review 

 12 نور رعد هالل  صباحي  د. االء هاني ناصر 

Interactions of Metal Oxides Nanoparticles with 
Antibiotics: A Current Review 

 13 نور الهدى رزاق  صباحي  د. االء هاني ناصر 

The Fate of Nanomaterials Interaction with Lung 
Fluids: A Current Review 

 14 نور عالوي  صباحي  د. االء هاني ناصر 

The Fate of Nanomaterials Interaction with Lung 
Fluids: A Current Review 

 15 هدى عباس  صباحي  د. االء هاني ناصر 

nsight into the Water Adsorption on Titanium Dioxide 
Surfaces a Detailed Review on Analytical and 

Computational Methods 

 16 هدى امير جاسم   مسائي د. االء هاني ناصر 

nsight into the Water Adsorption on Titanium Dioxide 
Surfaces a Detailed Review on Analytical and 

Computational Methods 

 17 هدى عبد الكريم  مسائي د. االء هاني ناصر 

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 
Spreading: A Historical Review to Take Home Message 

to Understand COVID-19 

 د. االء هاني ناصر 
 

 18 صادق علي حسون  مسائي
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 ت اسم الطالب  الدراسة  اسم االستاذ المشرف  عنوان البحث 

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 

Spreading: A Historical Review to Take Home Message 

to Understand COVID-19 

 د. االء هاني ناصر 
 

 معتز ناجي خلف  مسائي

19 

 20 ختام حمزة لفتة  صباحي  د.صبحي عبد الستار البياتي كيمياء وتكنولوجيا بولي كلوريد الفنيل 

 21 سحر رزاق حسين صباحي  د.صبحي عبد الستار البياتي كيمياء وتكنولوجيا بولي كلوريد الفنيل 

 22 سارة محمد حسين صباحي  د.صبحي عبد الستار البياتي الوقود 

الستار البياتيد.صبحي عبد  الوقود   23 زهراء مجيد جوالن  صباحي  

Lubricant Oil 24 مها علي عريبي مسائي د.صبحي عبد الستار البياتي 

Lubricant Oil 25 علي غضبان صكر  مسائي د.صبحي عبد الستار البياتي 

 26 ايات سعيد مهدي  مسائي د.صبحي عبد الستار البياتي التحاليل الحرارية 

الحرارية التحاليل   27 دعاء محمد  مسائي د.صبحي عبد الستار البياتي 

Benzimidazole compounds 28 هديل سمير سليم  صباحي  م.م اسيل فرحان عبدهللا 

Benzimidazole compounds 29 هدى جواد كاظم  صباحي  م.م اسيل فرحان عبدهللا 

خليفة عباس حسين   صباحي  د.ساره بدري جاسم  امتزاز مركبات  الكروم   30 

 31 كرار حيدر حسن  صباحي  د.ساره بدري جاسم  امتزاز مركبات  النحاس 

 32 كرار مهدي  ابراهيم صباحي  د.ساره بدري جاسم  امتزاز مركبات النيكل 

 33 مروة عبد الحسين صباحي  د.ساره بدري جاسم  امتزاز مركبات الرصاص 

وتحضيره كيميائيا الكورتيزون, تركيبه الكيميائي , وجوده طبيعيا 

 ,وتطبيقاته في المجاالت الطبية 
م.م    رواء عالوي كاظم   حيدر غالي ياسر  مسائي 

34 

الكورتيزون, تركيبه الكيميائي , وجوده طبيعيا وتحضيره كيميائيا 

 ,وتطبيقاته في المجاالت الطبية 
م.م   رواء عالوي كاظم حمد جواد كاظم ا مسائي   

35 

الفزية ) تحضيرها ,تفاعالتها ,تطبيقاتها ( المركبات العضوية  م.م    رواء عالوي كاظم    36 خولة عدنان جاسم  صباحي  
م.م   رواء عالوي كاظم المركبات العضوية الفزية ) تحضيرها ,تفاعالتها ,تطبيقاتها (   37 سماح حسن سي  صباحي  

 38 احمد صالح هادي  صباحي  م.د فاطمة عباس خزعل  التحليل الحراري 

معرفة نسبة تركيز الرصاص والزئبق في عينات مواد التجميل بتقنية 
 االمتصاص الذري 

 صباحي  م.د فاطمة عباس خزعل 
 39 مصطفى هادي غنام 
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المشرف اسم االستاذ  عنوان البحث   ت اسم الطالب  الدراسة  

تقدير تركيز عنصر الرصاص والزئبق في عينات مواد التجميل بتقنية  

 االمتصاص الذري 
 صباحي  م.د فاطمة عباس خزعل 

مهيمن كاظم زبون  

 مري 
40 

 صباحي  م.د فاطمة عباس خزعل  التحليل الحراري 
حسن عبد الحسين  

 عوده راشد 
41 

االمتصاص الذري لعنصري النحاس والنيكل في  التقدير الطيفي بطريقة 

 مستحضرات التجميل 
 42 زينب شاكر وشيل  صباحي  م.د فاطمة عباس خزعل 

التقدير الطيفي بطريقة االمتصاص الذري لعنصري النحاس والنيكل في  

 مستحضرات التجميل 
 43 نبأ شمخي جبار  صباحي  م.د فاطمة عباس خزعل 

المحتملة لعالج فايروس كورونا المستجد من خالل  االفاق المستقبلية 

 المواد النانوية 
 44 هدى قاسم عباس  صباحي  د. احمد مهدي رحيمة 

االفاق المستقبلية المحتملة لعالج فايروس كورونا المستجد من خالل  

 المواد النانوية 
 45 سجاد كريم يبار صباحي  د. احمد مهدي رحيمة 

وتطبيقاتها في ازالة الملوثات من المياه المواد النانوية    46 نبراس كريم عودة  صباحي  د. احمد مهدي رحيمة  

 47 ستار جبار جالب  مسائي د. احمد مهدي رحيمة  جسيمات الفضة النانوية وتطبيقاتها الطبية 

 48 باسم خليل ناصر  مسائي د. احمد مهدي رحيمة  جسيمات الفضة النانوية وتطبيقاتها الطبية 

 49 نور احمد صغير  مسائي د. احمد مهدي رحيمة  كيمياء النانو 

 50 محمد طالب هليل  مسائي د. احمد مهدي رحيمة  كيمياء النانو 

 51 كرار خزعل محسن  صباحي  أ.م صادق حميد  الزئبق وتأثيره على البيئة 

 52 االء عبد الحسين صباحي  أ.م صادق حميد  الزئبق وتأثيره على البيئة 

ر عرفان علي ناص مسائي أ.م صادق حميد  المعادن الثقيلة وتأثيرها على البيئة  53 

 54 عقيل حسين منذور  مسائي أ.م صادق حميد  المعادن الثقيلة وتأثيرها على البيئة

cholesterol  56 حوراء اياد صباحي  م.م. رغدة سعد جميل 

cholesterol  العابدين زين  صباحي  م.م. رغدة سعد جميل  57 

Role of antioxidant in diabetes mellitus  58 والء احمد  مسائي م.م. رغدة سعد جميل 

Role of antioxidant in diabetes mellitus  59 زينب فالح  مسائي م.م. رغدة سعد جميل 

 60 مرتضى محمد  صباحي  م.م. سرى حامد كاظم  تأثير معقدات النحاس على جسم االنسان
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 ت اسم الطالب  الدراسة  اسم االستاذ المشرف  عنوان البحث 

 61 عباس جبر  صباحي  م.م. سرى حامد كاظم  تأثير معقدات النحاس على جسم االنسان

عذافة م. م بلقيس رحيم  التلوث   62 نورس عباس سالم  صباحي  

 63 نورا هاشم لفته  صباحي  م. م بلقيس رحيم عذافة  التلوث 

 64 احمد حميد هاشم  صباحي  د. جواد كاظم عبيس األسبرتام

 65 تبارك حسن عجم  صباحي  د. جواد كاظم عبيس األسبرتام

Nuclear Magnetic Resonance Technique 66 علي رحيم حسن  صباحي  د. جواد كاظم عبيس 

Nuclear Magnetic Resonance Technique 67 ياسر سامي كريم  صباحي  د. جواد كاظم عبيس 

 68 رواء حكمت طارش  مسائي د. جواد كاظم عبيس تقنية  HPLC  وتطبيقاتها في تحاليل األغذية

عبد موسى ماهر  مسائي د. جواد كاظم عبيس تقنية  HPLC  وتطبيقاتها في تحاليل األغذية  69 

 70 مروة رحيم صباحي  م.م. سارة عبد الحسين schiff base قواعد شف 

 71 محمد علي  صباحي  م.م. سارة عبد الحسين schiff base قواعد شف 

معقدات ايونات عناصر انتقالية حاويه على مزيج من الليكندات) قواعد  

محيسنعلي  مسائي م.م. سارة عبد الحسين شف واالحماض االمينيه(   72 

معقدات ايونات عناصر انتقالية حاويه على مزيج من الليكندات) قواعد  

 73 كرار صباح  مسائي م.م. سارة عبد الحسين شف واالحماض االمينيه( 

study of biochemical changes in patients with 

chroninc kidney disease 74 اية مكي  صباحي  م..م ريام معين 

study of biochemical changes in patients with 

chroninc kidney disease 75 زهراء حمدي  صباحي  م..م ريام معين 

study of biochemical changes in patients with liver 

chirrhosis 76 نور الهدى شاكر  مسائي م..م ريام معين 

study of biochemical changes in patients with liver 

chirrhosis 77 نور جهاد  مسائي م..م ريام معين 


