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 د.هناء كاظم كزار

دواء   2 عن  مختصرة  من دراسة  االموكسيلين 

تقديره  وكيفية  والكيميائية  الطبية  الناحية 

 بالطرق التحليلية 
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هدى قاسم مهاوي/ مريم علي  صابون الزنجبيل  4
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 نهى سلمان صالح

5 Analytical techniques in 
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جهاز استشعار كهروكيويائي كهربائي منخفض  6
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قاسم كاظمحسين ميثم   د.مصطفى عبد الكاظم 

باستخداممتحرك   7 الدم  مصل  في  اليوريا  عزم 

ميكروويف  تجويف UREASE وأمونيا 

MONITO 

 د.مصطفى عبد الكاظم حسن فالح حسن كركوش

8 Interleukin -18  د.حسين كاظم عبد   بيادر حميد نعمة

 الحسين

9 Gout  د.حسين كاظم عبد   حسن صفاء حسن

 الحسين

10 Interleukin-1  د.حسين كاظم عبد   بنين محمد راهي

 الحسين

11 Study the most important 

symptoms and causes of 

Rheumatism 

 د.فرقان معين عودة  شهالء عظيم محمد 

 د.فرقان معين عودة  علي داود سلمان سرطان الدم  12

13 A study the level of some trace 

elements in Autism patients 

 د.فرقان معين عوده  امنه عالوي ناظم 

14 Anemia  د.باسم محمد علي  حمزة داخل زاجي 

15 Low Blood Pressure  د.باسم محمد علي  رسول مطر جابر 

 د.هناء عداي علي كاظم حسين ادريس وليد الهرمونات وتأثيرها على سلوكنا اليومي  16



17 Erythroferrone and It's role in 

Iron metabolism 

سرى أحمد جواد/منتظر عقيل  

 ادريس 

 حسن نجاح كامل 

18 N_heterocycliccarbene gold(l) and 

(lll) complexs 

 ايمان شعالن عبد الرزاق

 افياء حيدر سلطان

 اسماء عبد الكريم

 د.احمد حسون مجيد 

لتحضير   19 جديدة  طريقة  تطوير 

 Virkon'sمركب 

النبي حميد النجمعلي سالم عبد   د.كريم جاير صباح  

مصطفى قحطان عدنان/ مريم  صابون الغار 20

 رحيم جمعه 

 نهى سلمان صالح

 حنان حسين مرجون  البيريدين  21

 فواز مبارك ثويني 

 كرار طه شمال 

 رؤى وسام آدم

هبة عبد -علي عايد محمد علوان المركبات الحلقية الغير متجانسة  22

أسماعيل االمير عبد هللا   

 رؤى وسام آدم

ديلز  23 تفاعالت  دراسة 

دالة  نظرية  _ألدرمابينالفيورانوالدايينبأستخدام 

 الكثافة

 احمد رياض كاظم

 محسن سعدون كاظم

 د.كرار عبد علي سعيد 

ديلز 24 تفاعالت  و -دراسة  ماليمايد  بين  ما  الدر 

 البيوتاديين 

 باستخدام نظرية دالة الكثافة 

فرات مجتبى محسن مهدي / 

 حسن طالب 

 د.كرار عبد علي سعيد 

 سجاد فارس يحيى  نابيب الكاربون النانوية وتطبيقاتها  25

 حنين محمد عبد 

 ميعاد محمد رضا

 نهى سلمان صالح ميس محمد موسى  صابون الزنجبيل  26

منى  -غدير جواد كاظم محمد  مفهوم الخاليا الشمسية وتطورها بكفاءة عالية  27

 ماهر منصور 

مصطفى كمال نور    

 علي كنون عبد الحسين االكسدة الضوئية لال صباغ 28

 علي نجاح عباس

 د.عامر موسى جوده 

حوراء رشيد حنتوش/ نعمت  االمتزاز وبعض تطبيقاته العملية  29

 نصري حواس 

 نهى عبد الصاحب رضا

االستشعار  30 جهاز  السطحية  البالزما  رنين 

 الذكيالبيولوجي يعمل على اساس الهاتف 

 د.مصطفى عبد الكاظم علي سلطان خزعل

 أجهزةاالستشعارالبايلوجيةالغيرغازيهفيالتحليل  31

 السريري 

 د.مصطفى عبد الكاظم ساره أثير مطر 

32  

Treating pigment contamination  

with low-cost adsorbent surfaces. 

 د.مثنى صالح مشكور  مرتضى محمد هادي

33 Treating water pollution with dyes 

using photocatalytic oxidation.  

 د.مثنى صالح مشكور  مسلم عقيل كاظم



 د.محمدخيون كحلول ضرغام عقيل حسين  المرئية وتطبيقاتها — االشعة الفوق البنفسجية 34

العضوي   35 الكاشف  مثيل 4.2)2تحضير  ثنائي 

_ (ازو(  فنيل  5،  4فنيل  ازو  _ثنائي  اميدازول 

النيكل   أليون  الطيفي  التقدير  في  واستخداماته 

 الثنائي 

سيف فالح محمد/ شروق نصير  

 عبد الحسين

 د.محمدخيون كحلول

الكهربائي   36 للطالء  التسوية  عوامل  دراسة 

 بالنيكل 

علي سعد حسين / علي عادل 

 نجاح 

 د.كاظم حسين سريح

37 Role of IL-1 & IL-6 Signaling in 

Polycystic Ovarian Syndrome 

Associated Inflammation 

 رسل حسن هليل 

 والء علي حسين 

 مها عبد الصاحب رضا

38  

زيادة   تأثير  االكياس:  متعدد  المبيض  متالزمة 

 االندروجين, السمنة و مقاومة االنسولين

 طيبة حسين رزاق عبد الرضا

 نور عبد الهادي عبود 

 مها عبد الصاحب رضا

39 Association of Oxidative Stress 

with  

β-Thalassemia Major 

 زيد رياض محمد حسين 

 ساجده محمد عبد الحسن خضير 

 د.زينب حسين محمد 

40 The Effect of Iron Overload on 

Some Organs of β-Thalassemia 

Major Patients 

 رسل عماد عبد الكاظم

 زهراء فالح حسين 

 د.زينب حسين محمد 

41 INTERLEUKIN-4  د.حسين كاظم عبد   بنين سعيد سلمان

 الحسين

42 Hepcidin  عبد هللا محمد جواد جعفر 

 أمجد علي شذر 

 محمد امين جلوب

 حسن نجاح كامل 

تقدير مستوى الدهون لدى المرضى المصابين  43

 بداء السكري

 د.باسم محمد علي  عبدهللا خضير ناصر حسون 

الكبد وكيفيه تشخيصه  دراسه عن اسباب تليف   44

 من خالل التحاليل السريريه 

 د.باسم محمد علي  اكرم علي سعدون محيبس 

45 Vitamin D د.منتظر محمد علي  حنين حازم 

تقدير مستوى البوتاسيوم عند المصابين بضغط  46

 الدم 

 د.باسم محمد علي  منتظر نعيم علي 

47 Role of IL-1 & IL-6 Signaling in 

Polycystic Ovarian Syndrome 

Associated Inflammation 

 رسل حسن هليل 

 والء علي حسين 

 مها عبد الصاحب رضا

في   48 وتطبيقاتها  الحيوي  االستشعار  اجهزة 

 الكيمياء الحيوية 

 د.هناء عداي علي شهاب أحمد شهاب

49 Folic Acid  د.مهيمن محمد الرفيعي  زهراء حسين عبد الرضا لطيف 



علي حسين علي تركي / فائز  تقدير الزنك في السبائك  50

 حمود عليوي 

 د.كاظم حسين سريح

 د.كاظم حسين سريح غيث طاهر نعمه  تقدير األلمنيوم في السبائك طيفيآ  51

52 Complete Green Synthesis of Gold 

Nanoparticles using Laser Ablation 

in Deionized Water 

 

 حوراء يوسف 

 

 د.سامي وحيد راضي 

53 Photoelectrochemical Investigation 

of Ultrathin Film Iron Oxide Solar 

Cells Prepared by Atomic Layer 

Deposition 

 

عامر قاسم فنجان/  

 احمد حسين هادي

 

 د.سامي وحيد راضي 

54 Iron oxide for solar cells د.سامي وحيد راضي  عباس عميد هاشم 

 علي وفي ناجح المواد النانوية طرق تحضيرها و تطبيقاتها  55

 عمار صباح عبد الجبار 

د.عقيل مهدي  

 الدحيدحاوي 

56 Gold nanoparticles produced by 

laser ablation in water and in 

graphene oxide suspension 

 

 د.سامي وحيد راضي  نبيل سعد ناصر 

فاطمه محمد عبد اللطيف محمد  ومضاعفاتهامراض القلب واسبابه  57

 حسين

 د.هناء عداي علي

 حسين محمد هاشم  الكربون المنشط 58

 ريم باسم جخم

 نهى عبد الصاحب رضا

 د.فرقان معين عودة  رغد سامي  التهاب الكبد الفيروسي  59

60 The Role Of Zinc Element As  

Antiviral Immunity For The 

Novel  

Coronavirus Patients 

 حوراء حسن علي

 رسل حمودي كاظم

 د.منال فرحان الخاقاني

وكيميائيا  61 طبيا  الميتوكلوبراميد   دواء 

 وكيفية تشخيصهبالطرق التحليلية

 هناء خزعل عبد الغريب  ايات مهدي حميد 

طيفيا   62 الثنائي  الكوبلت  مشتق تقدير  بأستخدام 

 ثيازوليل ازو 

 د.محمدخيون كحلول ضي رعد كاظم

 وارث محمد صنف  أستخداماألمتزاز للتخلص من ملوثاة المياه 63

 عامر سمير عوفي 

 زينة شكر محمود 

ايمان محمد حسين عبد زيد   مواد محفزة غير متجانسة النقسام الماء 64

 عريبي 

 خديجه محمد كتاب 

 قاسم سعيد محمد 

د.حيدر عبد الرزاق  

 المدني 



65 The Benefit Of Selenium 

Supplements For The COVID-19 

 هديل حامد حميد 

 غيداء عباس

 د.منال فرحان الخاقاني

 ندى سعيد عجمي  المعقدات المشتقه من ليكانداتاالزوللنفثالين 66

 زينه رحيم محسن 

 غفران داشي سعد

 د.وداد ابراهيم يحيى 

 منتظر محمد جاسم معقدات قواعد شف وتطبيقاتها الحيويه  67

 حسين صاحب عبد الرضا 

 د.وداد ابراهيم يحيى 

68 Preparation , characterization 

and molecular models of some 

transition metal complexes 

 ميثم سعيد عبد حسون 

 مرتضىابراهيم خليل 

 د.وليد محسن سرحان

 مرتضى عبد االمير قاسم  الثقيلة وخطورتها على صحة االنسانالعناصر  69

 محمد قاسم گعيد 

 د.وليد محسن سرحان

 ساره احمد مهدي  المتراكبات النانوية  70

 زهراء موفق محمود 

 ميعاد محمد رضا

 كريم جعفر محمد  البوليمرات الموصلة  71

 حنان قاسم عبيس

 زهراء محمد علي عبد 

 د.هناء كاظم كزار

من   72 العضوية  وغير  العضوية  الملوثات  ازالة 

 المياه واعادة تدويرها 

 نور مصطفى كمال  نرمان قاسم يوسف 

مع   73 التناسقي  ودورها  اآلزوكليكاندات  مركبات 

 االيونات الفلزية وتطبيقاتها الحيوي

 سرور معين كاظم

 حنين صادق عزيز 

 زينب محمد شاكر 

 د.فوزي يحيى الحسناوي

 حسين صالح عبد الحسين  االزواميدازول معقدات  74

 علي اياد عبد الكاظم 

 تبارك حاتم هامل 

 ايمان حسن صاحب 

 زينب جليل  نظره عامه عن الصابون 75

 هيفاء رسول 

 حذام محمود يوسف 

انابيب   76 تآكل  على  البيئيه  العوامل  تأثير  دراسه 

 نقل النفط

منى جاسم حميد _نغم قاسم عبد 

 العباس 

كمال نور مصطفى   

بالخصائص  77 وعالقتها  الجزيئية  التداخالت 

 الفيزيائية للسائل

شهد عبد الحسين محسن /زينب  

 صالح 

 زينة شكر محمود 

78 Green preparation, diagnosis of 

gold nanoparticles and their use in 

solar cells and biological 

applications 

زينب صادق علوان/زينب نعيم 

 عوض

اه محمد ذيابد.رف  

79 preparation and application of 

MCNTs/ZnO/Au nanocomposite 

in solar cell 

 د.رفاه محمد ذياب زينب أيوب يعقوب محمد 



النيكل   80 من  الضئيلة  للكميات  الطيفي  التقدير 

باستعمال  الشاي  أوراق  نموذج  في  الثنائي 

ازو   كاشف    -2،7االنتيبايرايل  نفثاليندايول 

 جديد

حنين جودي كاظم /حوراء رعد 

 غازي

 د.حسين جاسم محمد

الكيميائي وأسبابه وطرق   81 التلوث  تأثير  دراسة 

 المعالجة وتأثيره على صحة األنسان

 حذام محمود يوسف  نور نديم عبد الرحيم عبد األمير 

نظرة عامة عن البوليمرات وتركيبها وخواصها   82

 الكيميائية والفيزيائية 

 حذام محمود يوسف  فاطمة محمد علي مطرود 

الثنائي   83 التراكب  وتطبيقات  تحضير  طرق 

أكسيد   مع  الكربون  المتعدد  النانوي  لألنبوب 

 (MCNTs / ZnO) الزنك

 لمى غازي جميل يونس 

 زينب محمد علي خليل 

 د.رفاه محمد ذياب

84 Diabetes  علي د.منتظر محمد  احمد نعيم  

ايوني   85 تقدير  لطرق  نظريه  دراسهالكيميائيه 

 النحاس والزنك الثنائيين

 نور عباس هالل 

 زينب حسن يونس 

 أ.م.حوراء مهدي فرحان

86 Mono- and bis-N-heterocyclic 

carbene silver(I) and 

palladium(II) complexes: 

Synthesis, characterization, 

crystal structure and in vitro 

anticancer studies 

 علي حسين حميد راضي 

 علي نعيم كاظم حسين

 د. محمد زغير غضيب 

87 Synthesis, crystal structures, and 

in vitro anticancer properties of 

new N -heterocyclic carbene 

(NHC) silver (i) - and golde(i) / (iii) 

-complexes: a rare example of 

silver (i) -NHC complex involved 

in redox transmetallation 

 فرح نبيل كاظم

 سامر علي حميد 

 حوراء قاسم نجم 

 د. محمد زغير غضيب 

مراجعة عن تحضير بعض نظائر النيوكلوتيدات  88

 من حامض االسكوربك 

 حوراء محمد صادق  ميس محمد عبيد عواد 

 محمد عنيسي جودة  شيف مراجعة عن تحضير وتفاعالت قواعد  89

 أمير ابراهيم 

 حوراء محمد صادق 

 سجى نبهان عناد دور المركبات التناسقية طبيا وبايلوجيا 90

 بنين عادل كاظم

 حوراء مهدي فرحان 

 زهراء عبد الحسن عبود  مركبات إألميدازوآلزو  91

 زهراء خضير علي 

 د.اسراء نور كاظم وتوت 

 زهراء رزاق كاظم معقدات الثيازوليل ازو  92

 زهراء ياس خضير 

 د.اسراء نور كاظم وتوت 

 فاطمه عباس حسن  قواعد شف ومعقداتها التناسقيه  93

 زينب سالم ابراهيم 

 ايمان حسن صاحب 



تقييم بعض االدويهالمستخدمه في عالج مرض   94

 السرطان 

 عباس سوادي جبار

 ادريس هالل حسين 

 علي منشد ونان 

 د.رزاقعبدالزهرة ابراهيم 

 د.عزت حسين زمام  علي مكي جواد  تحضير وتوصيف اطباق اوز الجديده 95

96 Bromhexin hydrochloride  د.مهيمن محمد الرفيعي  زهراء حسين والي 

ابراج   97 انابيب  بطانة  تأكل  في  نظرية  دراسة 

 التصفية في المصافي النفطية 

 علي حسام ياسين

 مصطفى سالم مجي 

 د.رزاقعبدالزهرة ابراهيم 

98 A review of transparent solar 

photovoltaic technologies  

 د.عامر موسى جودة  أحمد كاظم عبدالعالي علي

99 Mechanical and Electrical 

properties of polymers 

ياسر خليل عبد الحسين عباس 

 العامري

 علي عبد الحسن أبو خشة

 د.عامر موسى جودة 

التناسقيمع   100 ودورها  بيس  الشف  مركبات 

 االيونات الفزيه وتطبيقاتها الحيوية 

 محمد حسين فهد 

 هاشم جميل كاظم

 سيف شاكر خلف 

 د.فوزي يحيى الحسناوي

101 Spectrophotometric 

Determination of Thymol in  

Lastarine Antiseptic by 

Diazotization of 4- 

Aminoantipyrine in the Presence 

of TritonX-100 

 حسام صبحي حسين

 حسن عبد الرضا علوان 

 د.حسين جاسم محمد

الثنائيه   102 المواد  باستخدام  الهيدروجين  خزن 

 والثالثية االبعاد 

 حسن فاضل عويد

 علي امير ترف 

د.حيدر عبد الرزاق  

 المدني 

103 The importance of zinc in the body حسين علي سلمان 

حيدر محمد حسين   

 د.منتظر محمد علي 

104 Mefenamic acid  د.مهيمن محمد الرفيعي  رواء منذر عبد الحسين 

105 Schiff bases and applications in 

various fields of science 

 د.عزت حسين زمام  علي غزوان نوري سعد 

106 Stereoisomerism د.عزت حسين زمام  اثير خضير عباس 

107 The prepare the 1,2,4_thaidiazole 

from Schiff base  

 د.عزت حسين زمام  احمد كاظم عبيد ساهي

108 Review of Synthesis and Reactions 

Of Chalcones 

 إسراء مؤيد 

 زهره محمد 

 حوراء محمد صادق 

109 Phenylephrine Hcl  د.مهيمن محمد الرفيعي  رقية حليم شاكر خلف 

 د.هناء عداي علي محمد حميد محسن طاهر  السمنة  110

111 3 vitamins that are Best for 

boosting your immunity vitamins 

C, B 6 and E) 

 عمار شيحان عرس 

 عالء كاظم محيسن

د.عقيل مهدي  

 الدحيدحاوي 



112 Study on triglyceride and 

cholesterol 

د.عقيل مهدي   احمد عبد الرسول جواد 

 الدحيدحاوي 

113 Applications of HPLC in 

Petroleum Industry 

 مرتضى سعيد سيد 

 

د.ناصر عبد الحسن  

 ناصر

114 Methods for treatment water from 

pharmaceutical formulation waste 

 مثنى صالح مشكور  مرتضى عبد الرضا سعد

115 Gas Chromatography Applications 

in The Petroleum Industries 

 حيدراحمد منصور 

 

د.ناصر عبد الحسن  

 ناصر

116 Application of Gas 

Chromatography In Forensic 

Chemistry 

د.ناصر عبد الحسن   محمد رعد كري

 ناصر

 


