
 
 
 
 

 انتصار عبد اللطٌؾ عبد الرضا ٌوسؾ الشاوي اسم الطالب :
 2022\20\20فً   25052 \2\7 لمقبول في الدراسات العميا : جامعياألمر ال

 2024\2\  26 تاريخ المباشرة بالبحث :
 2026\4\28 :)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 

كهاٍخ َِز٠ٛبد ِٚبكاد األوَلح )اإلٔي١ّ٠خ ٚاٌغ١و  ة العربية :عنوان البحث بالمغ
 اٌّفبًٍٕٛفبْ اٌلْ٘ٛ ٚاٌجوٚر١ٕبد(ٌلٜ ِوٙٝ  أوَلٖ) أٌزأوَلٞٚاٌغٙل  ) إٔي١ّ٠خ

 The Study of antioxidants (enzymatic & non عنوان البحث بالمغة االنكميزية :

enzymatic) and oxidative stress (MDA & protein carbonyl) in 

osteoarthritis patients. 

 أ.م.د.ساىرة غريب صياحاسم مشرف الطالب األول :
 استاذ مساعدالدرجة العممية :

 اسم مشرف الطالب الثاني :
 الدرجة العممية :

 المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر الجامعي( :

 لعنـــــــــــــــــوانا التخصص الدرجة العلمية األســــــــــــــــــــــــم ت
 ارقجامعة ذي –كلٌة العلوم  كيمياء حياتية استاذ أ.د.محمد عجة عواد 1
 ارقجامعة ذي –كلٌة العلوم  كيمياء حياتية استاذ أ.د.رائد حنون معمك 2
 نٌة الجنوبٌةقالجامعة الت-الكلٌة التقنٌة الطبٌة كيمياء حياتية استاذ أ.د.جواد كاظم ميدي 3

 جامعة البصرة–كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  كيمياء حياتية استاذ باس دواس مطرأ.د.ع 4

 جامعة البصرة–كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  كيمياء حياتية استاذ مساعد أ.م.د.عمي عبد الواحد 5

 ةجامعة البصر–كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  كيمياء حياتية استاذ مساعد أ.م.د.ساىرة غريب صياح  6
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األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 البحث/البحوث المستلة من األطروحة :

 Correlation between antioxidant (enzymatic- non عنوان البحث األول : -1

enzymatic and Total antioxidant) and oxidative stress marker (MDA) in 

osteoarthritis patients 

 .JCBPS; 2016, Vol. 6, No. 4; 1115-1123 جية النشر او القبول لمنشر :    

 oxidative stress marker(protein carbonyl )and role  عنوان البحث الثاني : -2

of antioxidant in osteoarthritis patients.  

  جية النشر او القبول لمنشر : 

 مجلة جامعة الكوفة لعلوم الحٌاة  \كلٌة العلوم \جامعة الكوفة \مقبول للنشر

 

 

 

 كممة : 150بحث عمى ان التزيد عن نبذة عن ال 

أجرٌت هذه الدراسة لتقصً فعالٌة االنزٌمات المضادة لآلكسدة وقٌاس مستوى  كلوتاثاٌون وبعض العناصر النزره  

الذي ٌعد دلٌال ال اكسده البروتٌنات  PCالذي ٌعد دلٌال الى االكسدة الفوقٌة للدهون ومستوى MDA,كذلك قٌاس مستوى 

ومضادات األكسدة االنزٌمٌه والؽٌر االنزٌمٌه  .كذلك  تقٌم العالقة بٌن  (MDA,PC)بٌن الجهد التؤكسدي .تقٌٌم العالقة 

 مستوى الكلوتاثاٌون وبعض االنزبمات لدى مرضى السوفان .

.وكانت  )مجموعه ا(حاله ممن ٌعانون من مرض السوفان الموضعً والمنتشر 112حاله منهم  214شملت الدراسه 

 62و)انثى 41ذكرا و 19(حاله من لدٌهم سوفان موضعً  60(سنه .وجدت 60اكبر من -36(اوح مابٌن اعمارهم تتر

–شعبه المفاصل والكسور –تم تشخٌصهم فً العٌاده االستشارٌه )انثى 40ذكرا و22(حاله من لدٌهم سوفان منتشر 

من االناث ( فً نفس الفئه  41 من الذكور و 51من االشخاص االصحاء ) 92مستشفى البصره العام. باالضافة الى 

 العمرٌه.

( PC( كمإشر من بٌروكسٌد الدهون والكربونٌل بروتٌن )(MDAوقد أجرٌت الفحوص المختبرٌة لتقدٌر االكسدة مثل 

( وؼٌر األنزٌمٌة GST( ,)CATومضادات األكسدة االنزٌمات )  ELISAكمإشر لؤلكسدة البروتٌن عن طرٌق تقنٌه 

( فً مصل الدم TTAدة لؤلكسدة )الزنك, النحاس, السٌلٌنٌوم( وإجمالً مضادات األكسدة )العناصر النزرة المضا

  فً كرٌات الدم الحمراء لجمٌع المرضى واالصحاء.SODوGPx( وانزٌمً GSHوالجلوتاثٌون )



 
 
 
 

 آيات ناجي حسن اسم الطالب :
 42/32/4236في     5/35/47389 لمقبول في الدراسات العميا : جامعياألمر ال

 4/5/4237 تاريخ المباشرة بالبحث :
 45/32/4238 :)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 

ة الفعالية البايولوجية لبعض تحضير وتشخيص ودراس عنوان البحث بالمغة العربية :
 مشتقات الثايزولدين الجديدة

 Synthesis, Characterization and Biological : االنكميزية بالمغة البحث عنوان

Activity Study of Some New Thiazolidine Derivatives  

 الدكتور داود سالم عبد : األول الطالب مشرف اسم
 أستاذ الدرجة العممية :

 ال يوجد مشرف الطالب الثاني :اسم 
 ال يوجد الدرجة العممية :

 المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر الجامعي( :

 العنـــــــــــــــــوان التخصص الدرجة العلمية األســــــــــــــــــــــــم ت
 كمية العموم-جامعة البصرة كيمياء عضوية أستاذ عمي هاشم عيسى  1
 كمية الهندسة التقنية-الجامعة التقنية الجنوبية كيمياء عضوية أستاذ مساعد آدمريتا سالم  2
 كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة البصرة كيمياء عضوية أستاذ مساعد داخل زغير مطمق 3
 كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة البصرة كيمياء عضوية أستاذ داود سالم عبد  4
5     
6     
7     

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 البحث/البحوث المستلة من األطروحة :

تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض مشتقات  عنوان البحث األول : -1
 الثايزولدين الجديدة

 العمميات -مجمة أبحاث البصرة جية النشر او القبول لمنشر :    

 

 عنوان البحث الثاني : -2

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 

 عنوان البحث الثالث : -3

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 

 

 كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

 ,1a, 1b]ار حم ححضٍش انمشكباث جذٌذة،  ثاٌزَنذٌه  حضمىج انذساست ححضٍش َحشخٍص مشكباث أماٌذ

1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h]  مه حفاعم انسٍسخاٌه مع انبىزنذٌٍاد َمشقاحً، ٌَزي حخفاعم مع اوٍذسٌذ

اث حخفاعم مع األمٍه ثم ٌزي انمشكب [2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h]انخهٍك نخحضٍش انمشكباث 

 ,3a, 3b, 3c, 3d, 3e]إٌثُكسً بىزَثاٌزَل( نهحصُل عهى مشكباث األماٌذ ثاٌزَنذٌه -6-أمٍىُ-2)

3f, 3g, 3h] شخصج انمشكباث بُساطت قٍاس دسجت االوصٍاس، مطٍافٍت ححج انحمشاء، مطٍافٍت ،

انشوٍه انىَُي انمغىاطٍسً نهبشَحُن 
1
HNMR  َانكاسبُنC

13
-NMRٍت انكخهت، كما حم حقٍٍم ، مطٍاف

 فعانٍخٍا انباٌُنُجٍت َقٍاس انسمٍت انخهٌُت نٍا.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 بشير جواد كاظم  اسم الطالب :
 7/10/2013في  25368/ 7/ 3 لمقبول في الدراسات العميا : جامعياألمر ال

 22/2/2014تاريخ المباشرة بالبحث :
 20/10/2015:)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 

تحضـــٍش وتشخـٍص تعـض يعقذاخ انثاٌىسٍاَاخ  انجسشٌح   عنوان البحث بالمغة العربية :     

 قىاعذ شف ودساسح فعانٍتها انثاٌىنىجٍح عهى              انحاوٌح

 Preparation and Characterization of Some عنوان البحث بالمغة االنكميزية :

Bridged Thiocyanate Complexes  Containing Schiff Base And Study of 

Their Biological Activity  

 مؤيد يوسف كاظم   اسم مشرف الطالب األول :
 أستاذالدرجة العممية :

 ال يوجد  اسم مشرف الطالب الثاني :
 الدرجة العممية :

 المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر الجامعي( :

 العنـــــــــــــــــوان التخصص الدرجة العلمية ـــــــماألســـــــــــــــــ ت
كيمياء  أستاذ حاتم أحمد جاسم  1

 العضوية 
 –كمية الصيدلة 
 جامعة البصرة 

كيمياء  أستاذ طارق عمي فيد  2
 العضوية 

كمية التربية لمعموم 
جامعة –الصرفة 
 البصرة 

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 

 البحث/البحوث المستلة من األطروحة :

 

 ,     عنوان البحث األول :                                                            -1
Preparation identification and antimicrobial studies of some 

bimetallic Bridged Thiocyanate Complexes  Containing N,N-bis (4-

كيمياء  أستاذ مساعد  عالء كاظم جاسم  3
 العضوية 

لجامعة التقنية ا
المعيد  –الجنوبية 

 التقني في البصرة 
كيمياء  أستاذ  مؤيد يوسف كاظم   4

 العضوية 
كمية التربية لمعموم 

جامعة –الصرفة 
 البصرة

 كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

بٌن ثنائً االمٌن من تكاثؾ مرك EوDوCوBوAحضرت فً هذه الدراسة خمسة لٌكاندات من نوع  قواعد شؾ ثنائٌة 

ثنائً 4-اٌزوبربٌل بنزلدٌهاٌد و 4-فنلٌن ثنائً امٌن ( مع الدٌهاٌدٌن اروماتٌٌن  )2,1-مثٌل4-)اورثو فنلٌن ثنائً امٌن و 

على التوالً وشخصت اللٌكاندات بواسطة التحلٌل الدقٌق للعناصر , واطٌاؾ  2:1اثٌل امٌن بنزلدٌهاٌد(بنسبة مولٌة

وأطٌاؾ األشعة المرئٌة , وفوق البنفسجٌة , وأطٌاؾ الرنٌن النووي المؽناطٌسً االشعة تحت الحمراء , 

(13CNMR,1HNMR) وأطٌاؾ الكتلةmass) ESI  وقد تم اقتراح الصٌػ التركٌبٌة على ضوء التشخٌص لها بالشكل. )

 التالً:

من  [CdHg(SCN)4]و [NiCd(SCN)4]و [CoCd(SCN)4]وبعد ذلك حضرت معقدات رباعً الثاٌوسٌانات ثنائً الفلز

تفاعل نترات الفلز مع ثاٌوسٌانات البوتاسٌوم كخطوة أولى ومن ثم تفاعل مركبٌن من ثنائً ثاٌوسٌانات الفلز مع بعضها 

 على التوالً. 1:1بنسبة مولٌة 

 كذلك تضمنت الدراسة تحضٌر خمسة عشر من معقدات الثاٌوسٌانات الجسرٌة المحتوٌة على قواعد شؾ , وذلك من    

على التوالً .وتم 1:1تفاعل لٌكاندات قواعد شؾ المحضرة , مع معقدات رباعً ثاٌوسٌانات ثنائً الفلز وبنسبة مولٌة 

تشخٌص تلك المعقدات بتقنٌات التحلٌل الدقٌق للعناصر واطٌاؾ األشعة تحت الحمراء ,وأطٌاؾ الكتلة وأطٌاؾ األشعة 

لذري اللهبً , والتوصٌلٌة الموالرٌة , والتحلٌل الحراري الوزنً المرئٌة , وفوق البنفسجٌة ومطٌافٌة االمتصاص ا

 . والحساسٌة المؽناطٌسٌة

 

 

 



isopropyl      benzylidene) 4-methyl benzene -1,2 di amine Schiff 

Base ligand            

                pelagia Research Lipraryجية النشر او القبول لمنشر :    

 

 عنوان البحث الثاني : ال يوجد  -2

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 

 عنوان البحث الثالث : ال يوجد  -3

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 حسين ناصر خمف السممان اسم الطالب :
 10/10/2012في  25051/  7/2 يا :لمقبول في الدراسات العم جامعياألمر ال

 2/3/2014تاريخ المباشرة بالبحث :
 6/3/2016:المقوم المغوي(  إلى)يعتمد تاريخ التسميم تاريخ األنتياء من البحث 

تطوير نظام كروماتوغرافيا آيوني مصمم محميا وتطبيقاتو في  عنوان البحث بالمغة العربية :
 األدوية  تحاليل    

 Development of A Home-made Ionمغة االنكميزية :عنوان البحث بال
Chromatography and its application in drugs Analysis                    

                                
 الدكتور كامل حسين عموان اسم مشرف الطالب األول :

 أستاذ            الدرجة العممية :
 بال :اسم مشرف الطالب الثاني 

 بال الدرجة العممية :
 المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر الجامعي( :

 العنـــــــــــــــــوان التخصص الدرجة العلمية األســــــــــــــــــــــــم ت
 بابل كمية العموم / جامعة كيمياء تحميمية أستاذ/ دكتوراه داخل ناصر طو 1
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة البصرة كيمياء تحميمية أستاذ/ دكتوراه اسعد عبود عمي 2
 كمية الزراعة/جامعة البصرة كيمياء تحميمية أستاذ مساعد/ دكتوراه عمي حسين عبد الكريم 3
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة البصرة كيمياء تحميمية أستاذ مساعد/ دكتوراه عدنان سمطان عبد النبي 4
 كمية العموم/جامعة الكوفة كيمياء تحميمية أستاذ مساعد/ دكتوراه شكورمثنى صالح م 5
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة البصرة كيمياء تحميمية أستاذ/ دكتوراه كامل حسين عموان 6
7 --- ----- ---- --------- 

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 البحث/البحوث المستلة من األطروحة :

 30/9/2015فٟ  4333هلُ فزواع ثواءح ا      عنوان البحث األول : -1

   اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍزم١١ٌ ٚا١ٌَطوح إٌٛػ١خ /اٌؼواق  اٌمجٛي ٌٍْٕو : أٚعٙخ إٌْو     

  

 Determination of Extracted Methamphetamine from عنوان البحث الثاني : -2    

Hashish Narcotic plant by Home-made ion chromatography System                            
                             

 International Journal of Advanced Research جية النشر أو القبول لمنشر :    

(2015),vol.3,Issue 5, 723-730                                                                 

 

 Semi-automated Home-made HPLC-UV System forعنوان البحث الثالث : -3

determination of Amoxcicillin Trihydrate (AMO) in  Antibiotic Drugs                      
                               

 Journal of Chemical , Biological and Physicalجية النشر أو القبول لمنشر :     

Scinces,vol.6 Issue 1 ,31-38 ,2015                                                                                   

                                                 

 

ر١ُّٖ ٚثٕبء عٙبى ووِٚبرٛغوافٟ آ٠ٟٛٔ مٚ ِىْبف١ٓ ٠ؼًّ اؽلّ٘ب ثٕظبَ اٌز١ٍ١ٕٛخ اٌىٙوثبئ١خ ٚاألفو  

رؼًّ ػٍٝ عٙبى اٌالثزٛة ٌزَغ١ً إٌزبئظ  PCٌزؾىُ ثٙب ِٓ فالي ثواِظ ؽبٍٛث١خ ٠زُ ا UV.Visثٕظبَ 

اٌزٟ ٠زُ اٌؾٖٛي ػ١ٍٙب ِٓ اٌغٙبى اٌّٖٕغ ِؾ١ٍب ِٚؼبٌغخ إٌزبئظ ثطو٠مخ رىب١ٍِخ صُ إعواء رم١١ُ ٌٍغٙبى 

ّضٍخ اٌُّّٖ ثئ٠غبك اٌظوٚف اٌّضٍٝ فٟ فًٖ ٚرمل٠و األك٠ٚخ ٚاال٠ٛٔبد اٌَبٌجخ ٚاٌّٛعجخ ٚػ١ٕبد ِ

 ٚرطج١مبد أفوٜ ِقزٍفخ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 خنساء صقر سعوداسم الطالب :
 7/10/2013في  3/7/25368األمر األداري لمقبول في الدراسات العميا :

 21/10/2014حث :تاريخ المباشرة بالب
 16/12/2016:)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 

 تخميق بعض المركبات غير المتجانسة الحمقية الجديدةعنوان البحث بالمغة العربية :
 Sythesis of some new heterocyclicعنوان البحث بالمغة االنكميزية :

compound  
 نزار لطيف شياب الدين لب األول :اسم مشرف الطا
 أستاذ مساعد دكتور الدرجة العممية :
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 Journal of Advances in Chemistryجية النشر او القبول لمنشر :    

 Synthesis and characterization of some new pyrazolinesعنوان البحث الثاني : -2
derivatives and their biological activity  

 Journal of Chemical and Pharmaceuticalجية النشر او القبول لمنشر :    
Research,2015,7(12):1042-1055 

 

 -عنوان البحث الثالث : -3

 -جية النشر او القبول لمنشر :    

 

أوكساد  – 4,3,2تضمنت الدراسة تحضٌر نوعٌن من السالسل . النوع األول هو مشتقات الباٌرزول والنوع الثانً لمشتقات    

لة ستة أنواع من مشتقات البنزال أسٌتوفٌنون مع ستة أنواع من ثاٌادٌازول . تم تحضٌر النوع األول من مفاع – 4,3,2ٌازول و 

ساعة وببعض الحاالت  22قطرات من حامض الكبرٌتٌك كعامل محفز ولمدة  3مختلؾ الهاٌدرزٌنات فً مذٌب االٌثانول وبوجود 

  – 4,3,2زول واآلخر ثاٌا دٌا – 4,3,2من دون عامل محفز . أما النوع الثانً فقد تم تحضٌر نوعٌن من السالسل أحدهما 

اوكسادٌازول من خالل مفاعلة حامضً األورثوتلوٌك وحامض السالسلٌك او استراتهما على التوالً تارة مع السٌمً كاربازاٌد 

وتارة أخرى مع الثاٌوسٌمً كاربازاٌد لتعطً مشتقات أمٌنٌة  من تلك المركبات ثم أدخال تلك المشتقات األمٌنٌة فً تفاعل ازدواج 

ألعطاء داٌمرات وتراٌمرات لمختلؾ المركبات  HClتعطً مشتقات الكلورو ومن ثم تجري تفاعالت أزدواج مصحوبة بطرح أزو ل

أمٌنو حامض البنزوٌك مع مشتق الكاربازاٌد فً حامض الكبرٌتٌك المركز لٌعطً مركبآ ثنائً األمٌن ثم مفاعلته مع  -4من مفاعلة 

ات المحضرة بتقنٌة األشعة تحت الحمراء والتحلٌل العنصري الدقٌق وتم تشخٌص بعض نواتج االزدواج المختلفة شخصت المركب

وطٌؾ الكتلة لبعض نماذج بٌنت صحة تلك المركبات وتراكٌبها  NMR-13Cو  1H-NMRالمركبات بؤستخدام بتقنٌة البروتون 

 رٌا والدم وأظهرت نتائج جٌدة .  المقترحة  ودرست الفعالٌة الباٌولوجٌة لكال السلسلتٌن بنماذج مختارة من البكتٌ
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 البحث/البحوث المستلة من األطروحة :

 PREPARATION,CHARACTERIZATION ANDث األول :عنوان البح -1
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF NEW AZO COMPLEXES CONTAINING 

PARACETAMOL MOIETY 

 WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICALجية النشر او القبول لمنشر :    
RESEARCH 

 عنوان البحث الثاني : -2

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 

 بحث الثالث :عنوان ال -3

 

 

 

 كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

)السلفابردٌن والسلفادٌازٌن  من مركبات االزو من تفاعل بعض المركبات االمٌنٌهلٌكاندات  اربعهحضرت فً هذه الدراسة 

وشخصت اللٌكاندات بواسطة التحلٌل الدقٌق للعناصر , وأطٌاؾ األشعة دٌن والسلفامٌثازٌن(مع مركب البارسٌتامول والسلفاكوان

وأطٌاؾ ,مطٌافٌه االشعه تحت الحمراء (13CNMR,1HNMR)المرئٌة , وفوق البنفسجٌة , وأطٌاؾ الرنٌن النووي المؽناطٌسً 

( فً المنطقة 2-12اعدٌة طٌفٌا  فً محالٌل مختلفة الدالة الحامضٌة بمدى )الق –كما درست الخصائص الحامضٌة  .((massالكتلة

حساب ثوابت و تعٌن النقاط االٌزوبستٌه المرئٌة وتؤثٌر الدالة الحامضٌة على قمم االمتصاص ومن خالل أطٌاؾ االمتصاص تم

شرمعقد من معقدات االزو االمٌنٌه باستخدام اثنا عكذلك تضمنت الدراسة تحضٌر البرتنة والتؤٌن بؤستخدام طرٌقة نصؾ االرتفاع .

.وتم تشخٌص تلك المعقدات بتقنٌات التحلٌل الدقٌق  1:1وبنسبة مولٌة CoCl2.6H2O))(NiCl2.6H2O)(CuCl2.2H2O) االمالح 

ً , اللهبللعناصر ومطٌافٌة األشعة تحت الحمراء , وأطٌاؾ األشعة المرئٌة , وفوق البنفسجٌة ومطٌافٌة االمتصاص الذري 

فٚالً ػٓ مٌه رُ كهاٍخ اٌفّؼب١ٌخ اٌجب٠ٌٛٛع١خ ٌغ١ّغ ا١ٌٍىبٔلاد ،ٚاٌّؼملاد اٌّؾٚوح والتوصٌلٌة الموالرٌة ,والحساسٌة المؽناطٌسٌة.

 مع دراسه السمٌه الخلوٌه للٌكاندات والمعقدات الفعاله. فٌّ أٛاع ِٓ اٌجىزو٠بٚاٍزقلِذ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ 
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 نبذة عن البحث: 

دوٌة السلفا هً أمن  ةضمنٌة لثالث تضمنت الدراسة تحضٌر وتشخٌص ثالث معقدات

ساٌكلودكسترٌن بنسبة مولٌة  -βالسلفابروكسلٌن والسلفابرٌدٌن والسلفامٌثوكسً برٌداٌزٌن مع 

  Kneadingوطرٌقة العجن  Freeze dryingوبطرٌقتٌن هما طرٌقة التجفٌؾ بالتجمٌد  2:2

.     IR  ,HNMR  ,XRD  ,DSC  ,Tg  ,SEMتقنٌات  وشخصت المعقدات الناتجة باستعمال 

وأظهرت . طبٌعة التداخل بٌن جزٌئة الضٌؾ والمضٌؾ 1HNMRو  IRأظهرت نتائج  حٌث

ن الصفة البلورٌة لمعظم المعقدات تقل عند تكوٌن المعقد مقارنة مع السلفا أ XRDدراسة 

للمعقدات الناتجة أن معقد السلفابروكسلٌن ذات أشكال ورقٌة  SEMوكذلك بٌنت صور . النقٌة

, ومعقد السلفابرٌدٌن ذات أشكال قرصٌة , أما معقد السلفامٌثوكسً برٌداٌزٌن فانة ذات 

درس تاثٌر تكوٌن المعقدات على ذوبانٌة الطور كذلك  اشكال صفائحٌة ذات حافات حادة .

Phase Solubility طرٌقة  . واستعملت فً المحالٌل المائٌةHiguchi  وConnors  ًف

بٌنت النتائج ان الذوبانٌة تزداد لجمٌع  و uvتقنٌة  ؤثٌر التعقٌد على الذوبان باستعمالدراسة ت

للسلفامٌثوكسً برٌداٌزٌن   ALوتتبع للنوع   CDβدوٌة السلفا المدروسة مع زٌادة تركٌز أ

 . فابروكسلٌنللسلفابرٌدٌن والسل ANو
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 :البحث/البحوث المستلة من األطروحة 

 preparation and in vitro evaluation of bioadhesive ػٕٛاْ اٌجؾش األٚي : -1

alginate microspheres containing Ketoprofen   drug                                    

          

 

 JOURNAL OF INTERNATIONAL ACADEMICعٙخ إٌْو اٚ اٌمجٛي ٌٍْٕو :

RESEARCH FOR MULTIDISCIPLINARY                                              

 عنوان البحث الثاني : -2

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 عنوان البحث الثالث : -3

 جية النشر او القبول لمنشر :    

( اٌّزٛافوح فٟ KPاٍزقلِذ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ كٚاء اٌى١زٛثوٚف١ٓ)وٍّخ :  150ٔجنح ػٓ اٌجؾش ػٍٝ اْ الري٠ل ػٓ  

( ٌٍّبكح إٌّمبح ٌغوٗ maxƛؼ١ٓ) ا١ٌٖل١ٌب د اٌّؾ١ٍخ ٚرُ فًٖ اٌى١زٛثوٚف١ٓ ٚرٕم١زٗ ِٚٓ صُ ل١بً كهعخ االٖٔٙبه ٚر

( ثئٍزقلاَ microspheresاٌزأول ِٓ ٔمبٚح اٌّبكح اٌَّزقلِخ ؽٚود اٌغ١َّبد اٌىو٠ٚخ اٌلل١مخ ٌٍٖٛك٠َٛ اٌغ١ٕذ)

اٌٖٛك٠َٛ اٌغ١ٕذ ثٛعٛك اٌى١زٍٛبْ ٚثؼلَ ٚعٛك اٌى١زٍٛبْ ٚثٛعٛك وٍٛه٠ل اٌىب١ٌََٛ وؼبًِ ِْبثه، ّٚقٖذ اٌّبكح 

( ٚاٌّغٙو اٌٚٛئٟ . رّذ كهاٍخ اٌزؾوه ١IRّبد اٌىو٠ٚخ اٌلل١مخ ثزم١ٕخ اٌّط١بف١خ رؾذ اٌؾّواء )اٌلٚائ١خ ّٚٔبمط اٌغَ

 Simulated( ام عوٜ رؾ١ٚو ٍٜٚ اٌّؼلح االفزواٟٙ )InVitroاٌجطٟء  اٌى١زٛثوٚف١ٓ فبهط عَُ اٌىبئٓ اٌؾٟ )

Gastric Fluid()pH=1.2(ٟٙٚاالِؼبء االفزوا،)(pH=8.2اٌّوئ١خ ػٕل كهعخ ؽواهح  ، ٚثبٍزقلاَ اٌّط١بف١خ

( . ُكهً رأص١و اٌلاٌخ اٌؾب١ِٚخ ٚاٌمبػل٠خ فٟ َٔجخ اٌى١زٛثوٚف١ٓ اٌّزؾوه ،وّب كهً ّىً اٌغ١َّبد اٌىو٠ٚخ C°33صبثزخ)

اٌّؾٚوح إٌبرغخ ٚؽغّٙب َٚٔجزٙب اٌّئ٠ٛخ وّب  عود  كهاٍخ رأص١و رغ١١و َٔت اٌلٚاء/ اٌج١ٌّٛو اٌٖٛك٠َٛ اٌغ١ٕذ / 

ً ٚؽغُ اٌغ١َّبد اٌىو٠ٚخ اٌلل١مخ ٚو١ّخ اٌلٚاء اٌّزؾوه  فبهط اٌغَُ اٌؾٟ ٚؽوو١خ رؾوه اٌلٚاء ِٓ اٌى١زٍٛبْ فٟ  ّى

(ِب٠ىوْٚ، ونٌه 900-400اٌغ١َّبد اٌىو٠ٚخ اٌلل١مخ. ث١ٕذ إٌزبئظ اْ ألطبه اٌغ١َّبد اٌىو٠ٚخ اٌلل١مخ وبٔذ ِب ث١ٓ)

ك روو١ي اٌلٚاء اٌّؾًّ فٟ اٌغ١َّبد اٌىو٠ٚخ اٌلل١مخ اظٙود إٌزبئظ اْ َٔت اٌى١زٛثوٚف١ٓ اٌّزؾوه ٠يكاك وٍّب ٠يكا

ٚونٌه اظٙود إٌزبئظ أٗ ثي٠بكح روو١ي اٌج١ٌّٛو ٠مً رؾوه اٌلٚاء ِٓ اٌغ١َّبد اٌىو٠ٚخ اٌلل١مخ. ٚاّبهد إٌزبئظ اْ ِؼلي 

ا١ٌخ االٔزْبه.    رؾوه اٌلٚاء وبٔذ ّٙٓ ؽوو١خ اٌّورجخ اٌٖفو٠خ ، ٚأْ رؾوه اٌلٚاء ِٓ ٘نٖ اٌغ١َّبد ٠ىْٛ غبٌجب  ٚفك

( ّجٗ ّجى١خ اٌزلافً، ؽٚود اٌزواو١ت ثبٍزقلاَ G1-G9وّب ؽٚود فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ رَؼخ رواو١ت ث١ٌّٛو٠خ ٘ال١ِخ )

َٔت ِقزٍفخ ِٓ ثٌٟٛ اٌىزو١ٌٚذ ِغ اوو٠ً اِب٠ل ) اٌجٌ اوو٠ً اِب٠ل( وؼبًِ ِْبثه ٚثٍٛبٛخ ثٍّوح االوَلح ٚاالفزياي 

ع ّجى١خ اٌزلافً. ٚؽٍّذ ع١ّغ اٌزواو١ت اٌج١ٌّٛو٠خ  ّجٗ ّجى١خ اٌزلافً اٌّؾٚوح ثضالس ٌزى٠ٛٓ رواو١ت ث١ٌّٛو٠خ ِٓ ٔٛ

( فٟ Q) Swelling ratioو١ّبد ِقزٍفخ ِٓ كٚاء اٌى١زٛثوٚف١ٓ. ٚكهً اٌٍَٛن االٔزفبفٟ ٌٙب ٚمٌه ثزؼ١ٓ َٔجخ االٔزفبؿ 

ٌزواو١ت اٌج١ٌّٛو٠خ اٌّؾٚوح رّزٍه َٔت أزفبؿ صالصخ ِؾ١طبد ِقزٍفخ ِزؼبكٌخ، ؽب١ِٚخ، لبػل٠خ ٚوبٔذ إٌز١غخ اْ ع١ّغ ا

اػزّبكا ػٍٝ و١ّخ اٌّىٛٔبد ِٚؾ١ٜ االٔزفبؿ. ؽٚود ا١ٌٍِٕٛٛبد اٌّؾٍّخ ثـ اٌى١زٛثوٚف١ٓ ٚكهً اٌزؾوهاٌجطٟء ٌٙب فٟ 

(pH=7.4ث١ٕذ إٌزبئظ اْ اٌزؾوه ٠يكاك ثي٠بكح روو١ي اٌى١ٌَٛزوٚي،  أْ ا١ٌٍَٕٛٛ ٔغؼ فٟ رغ١ٍف  )KPًوّب ؽٚو اٌغ. 

ِٓ ا١ٌٍَٕٛٛ ٚاٌىبهثٛثٛي ثزواو١ي ِقزٍفخ ِٓ ا١ٌٍَٕٛٛ  ٚاٌىبهثٛثٛي، ٚث١ٕذ إٌزبئظ أٗ ثي٠بكح روو١ي اٌىبهثٛثٛي ٠مً 

رغبٖ  KP رؾوه اٌلٚاء. فٟ  ؽ١ٓ رٕبٚي اٌغيء اٌضبٟٔ ِٓ اٌلهاٍخ افزجبه  اٌفؼب١ٌخ اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍزواو١ت اٌج١ٌّٛو٠خ اٌّؾٍّخ ثـ ـ 

ٚث١ٕذ Staphylococcus aureus ٚاٌجىزو٠ب اٌّٛعجخ ٌٖجغخ وواَ         Candida albicans,ػيٌٗ فطو٠خ ِقزبهح

 إٌزبئظ فؼب١ٌخ ٘نٖ اٌّووجبد اٌّؾٚوح . ونٌه ث١ٕذ ٔزبئظ فؾٔ ا١ٌَّخ اٌق٠ٍٛخ اْ إٌّبمط اٌّلهٍٚخ غ١و ٍبِخ.
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 َثزج عٍ انثحث 

 اٌلهاٍخ: رٕبٌٚذ 

 Procain أهثغ ٕجغبد اى٠ٚخ عل٠لح ثطو٠مخ االىكٚاط ػٓ ٛو٠ك رى٠ٛٓ ٍِؼ اٌلا٠بى١َٔٚٛ اٌّْزك ِٓ  رؾ١ٚو-1

Hydrochloride   وغيء اٍبً ِغ وً ِٓ اٌّووجبد اٌزب١ٌخChromotropic acid  ٚPyridoxal Hydrochloride   ٚ 

Pyridoxineٚ  

 4-Amino-5-hydroxy naphthalene -2,7-disalphonic acid   ٚكهٍذ ٘نٖ اٌٖجغبد ١ٛف١بً ٚثبٍزقلاَ ا١ٌّضبٔٛي

( ثبٍزقلاَ اٌّبء اٌّمطو وّن٠ت ِٚوعغ ٚ ّقٖذ اٌٖجغبد .λ maxوّن٠ت ٚ ِوعغ، ٚؽلك اٌطٛي اٌّٛعٟ االػظُ )

 .  اٌّؾٚوح أ٠ٚب ثبٍزقلاَ ِط١بف١خ األّؼخ رؾذ اٌؾّواء ثبٍزؼّبي رم١ٕخ لوٓ ثو١ِٚل اٌجٛرب١ٍَٛ

ِٓ ِٛاك أ١ٌٚخ ِؾ١ٍخ ِزٛفوح  فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ؽٚو اٌىبهثْٛ إٌّْٜؽ١ش  ،ٓ ِٛاك ِزٛفوح ِؾ١ٍبً ِاٌىبهثْٛ إٌّْٜ  إٔزبط-2

( ᴼC 500)ٚصُ ِؼبٍِزٙب ؽواه٠بً ثلهعخ  (1:1)ٚهف١ٖخ ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك ِؼبٍِخ ٜٔٛ إٌجك ثؾبِ٘ اٌفَفٛه٠ه اٌّووي ثَٕجخ 

 .ٌّلح ٍبػخ

ٚو ِٓ ٜٔٛ إٌجك وّبكح اِزياى عل٠لح، ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك اِزياى اٌٖجغبد االهثغ لبث١ٍخ ٍطؼ اٌىبهثْٛ اٌّؾ كهاٍخ-3

اٌّؼبكالد اٌو٠ب١ٙخ ال٠يٚص١وِبد ٚكهاٍذ (  Batch Method اٌّؾٚوح اٌغل٠لح ِٓ ِؾب١ٌٍٙب اٌّبئ١خ ثطو٠مخ اٌلفؼبد )

ٚث١ٕذ اٌلهاٍخ . أطجبلب ً أوضو ِؼبكٌخ فو٠ٕل١ٌِفىبٔذ ، (Frenudlich( ٚفو٠ٕل١ٌِ )Langmuirاالِزياى الٔىّب٠و )

ٚكهٍذ ؽوو١خ اِزياى اٌٖجغبد األهثغ ِٓ فالي رطج١ك  اٌضوِٛك٠ٕب١ِى١خ أْ ػ١ٍّخ االِزياى ٌٍٖجغبد االهثغ وبٔذ رٍمبئ١خ،

أوضو  ٚأظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌؾوو١خ اْ ِؼبكٌخ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ اٌىبمثخ خ،أّٛمعٟ ِؼبكٌزٟ اٌّورجخ األٌٚٝ اٌىبمثخ ٚاٌضب١ٔخ اٌىبمث

 . ِالءِخ ٌٍٕظبَ اٌّلهًٚ
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 كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

ِْ ٕجغبد اى٠ٚخ عل٠لح ِْزمخ ٌىً ِٓ اٌجوٚوبئ١ٓ ٚا١ٌّضٛوٍٛثواِب٠ل رق١ٍ رّٕٚذ اٌلهاٍخ  ِؾبٚه صالس ثؼل  :ك صّب

(  FT. IR( ٚرم١ٕخ االّؼخ رؾذ اٌؾّواء ) C.H.Nثبٍزقلاَ رم١ٕخ اٌزؾ١ًٍ اٌؼٕٖوٞ اٌلل١ك ) ذّقٖٚٚكهٍذ ٘نٖ اٌٖجغبد ١ٛف١بً 

ٚكهً ا٠ٚبً رأص١و اٌّن٠جبد اٌؼ٠ٛٚخ  .ٌّؾٚوح اُ٘ اٌّغب١ِغ اٌفؼبٌخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌٖجغبد اذ ٚفٟ ٘نٖ اٌزم١ٕخ ثبٌزؾل٠ل ّقٖ

ِقزٍفخ اٌمطج١خ ػٍٝ ا١ٛبف االِزٖبٓ اٌّوئ١خ ٚاٌفٛق اٌجٕفَغ١خ ٚرأص١و٘ب ػٍٝ لُّ االٔي٠بػ ٚٚعل ا٠ٚبً اْ اٌؼاللخ ث١ٓ كٚاي صٛاثذ 

( ٌٛؽع أؾواف ػٓ اٌؼاللخ L6( ٌٍّن٠جبد اٌَّزؼٍّخ رجمٝ فط١خ ِب ػلا) max اٌؼيي اٌىٙوثبئٟ ٚل١ُ االٛٛاي اٌّٛعجخ اٌؼظّٝ ) 

( فٟ إٌّطمخ  0.67-12اٌمبػل٠خ ١ٛف١بً فٟ ِؾب١ًٌ ِقزٍفخ اٌلاٌخ اٌؾب١ِٚخ ثّلٜ )  –كهٍذ اٌقٖبئٔ اٌؾب١ِٚخ ٚوّب   .اٌقط١خ

صٛاثذ اٌجورٕخ ٚاٌزأ٠ٓ ثبٍزقلاَ ٛو٠مخ ٖٔف  ؽَجذاٌّوئ١خ ٚاٌفٛق اٌجٕفَغ١خ ػٍٝ لُّ االِزٖبٓ ِٓ فالي ا١ٛبف االِزٖبٓ 

 فبع . االهر

اٌظوٚف اٌّضٍٝ ٌزى٠ٕٛٙب  كهٍذ( فٟ رى٠ٛٓ ِؼمل ِغ ا٠ْٛ إٌؾبً اٌضٕبئٟ . ٠L8زّٚٓ اٍزقلاَ اٌٖجغخ االى٠ٚخ ) اٌّؾٛه اٌضبٟٔ :

اٌزٟ رّٕٚذ ) اٌلاٌخ اٌؾب١ِٚخ ٚاٌيِٓ ٚٔٛع اٌّؾٍٛي إٌّظُ ٚرؼبلت االٙبفخ ( ٚٚعل اْ ٕ٘بن أؾوافب ٚاٙؾبً فٟ اٌطٛي اٌّٛعٟ 

ٚكهٍذ اٍزمواه٠خ ٘نا اٌّؼمل ِٓ فالي رؼ١١ٓ صٛاثذ رى٠ٕٛٙب ) صٛاثذ االٍزمواه٠خ ( ثبٍزقلاَ ٛو٠مخ .فٟ اٌّؼمل  ( ʎmaxاالػظُ ) 

ٚلل ث١ٕذ إٌزبئظ اٌَّزؾٍٖخ ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ اْ ٘نا اٌّؼمل ل١ّٗ . اٌّؾب١ًٌ اٌّزٕبظوح ، ّقٔ اٌّؼمل ثبٍزقلاَ االّؼخ رؾذ اٌؾّواء 

 ٠لي ػٍٝ اْ ِؾٍٛي اٌّؼمل اٌىزو١ٌٚز١خ . ػب١ٌخ ٌٍز١ٍ١ٕٛخ فٟ ِؾٌٍٛٗ ِّب
( ِناة فٟ ِن٠ت وٍٛهٚفٛهَ L8اعو٠ذ ػ١ٍّبد االٍزقالٓ أل٠ْٛ إٌؾبً اٌضٕبئٟ ثبٍزؼّبي اٌىبّف االىٚٞ ) : اٌّؾٛه اٌضبٌش

الٓ وّم١بً ٌؼ١ٍّبد االٍزق Distribution ration( *Dػٍٝ ٚفك رٕم١خ االٍزقالٓ ثبٌّن٠ت ٚلل اٍزقلِذ ل١ُ َٔت اٌزٛى٠غ )

ث١ٕذ اٌلهاٍخ اْ اٌزوو١ي االفًٚ ٘ٛ اٌنٞ ٠ؼطٟ اػٍٝ ل١ّخ ٌَٕجخ  .ٚرّٕٚذ اٌلهاٍخ وبفخ اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ ػ١ٍّبد االٍزقالٓ 

4.724x10اٌزٛى٠غ ٚوبْ روو١ي ا٠ْٛ إٌؾبً اٌضٕبئٟ االفًٚ ػٕل 
-5

( ٚرؾل٠ل ىِٓ اٌوط االفًٚ ػ١ٍّخ 15ug/5ml) ِٛالهٞ 

رأص١و رغ١و كهعخ اٌؾواهح فٟ ػ١ٍّخ االٍزقالٓ أل٠ْٛ إٌؾبً اٌضٕبئٟ  كهً .(  min 15ٚاٌؼ٠ٛٚخ )  االٍزقالٓ ٌٍطجمز١ٓ اٌّبئ١خ

 Exothermic reactionلل ث١ٕذ اْ اٌزفبػً وبْ ثبػضبً ٌٍؾواهح ٚ ( اٌّناة فٟ ِن٠ت وٍٛهٚفٛهَ L8ثٛاٍطخ وبّف االىٚٞ )

 Hex  ∆Gex  ∆Sex∆ :    ٚؽَجذ ل١ُ اٌضٛاثذ اٌضوِٛك٠ٕب١ِى١خ ٌؼ١ٍّخ االٍزقالٓ      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مرتضى فراس حسن سم الطالب:أ
 20/10/2014في  25167/ 3/13 عميا:لمقبول في الدراسات ال جامعياألمر ال

 2/3/2015تاريخ المباشرة بالبحث:
 4/10/2016:)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي(تاريخ األنتياء من البحث 

كهاٍخ َِز٠ٛبد ِٚبكاد األوَلح األٔي١ّ٠خ ٚثؼ٘ اٌؼٕبٕو إٌيهح  ػٕٛاْ اٌجؾش ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ:           

 اٌوثٛ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح/ اٌؼواقفٟ كَ ِوٙٝ اٌؾَب١ٍخ ٚ

 Study of enzymatic antioxidants and some trace ػٕٛاْ اٌجؾش ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ:            

elements in the blood of asthmatic patients in Basrah governorate/ lraq 

 

   ٍب٘وح غو٠ت ١ٕبػك.  اسم مشرف الطالب األول:
 مساعد زبمأٍ الدرجة العممية:

 المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر الجامعي( :
 خ
 

 انعُـــــــــــــــــىاٌ انتخصص انذسجح انعهًٍح األســــــــــــــــــــــــى

1 
 

 عبِؼخ اٌجٖوح/و١ٍخ اٌؼٍَٛ و١ّ١بء اٌؾ١بر١خ أٍزبم كاٚك ٍٍّبْ ػٍٟ

ػجل اٌىو٠ُ ِؾّل  2
 عٛاك

عبِؼخ اٌزم١ٕخ اٌغٕٛث١خ/و١ٍخ اٌزم١ٕخ  و١ّ١بء اٌؾ١بر١خ أٍزبم َِبػل
 اٌطج١خ

عبِؼخ اٌجٖوح/و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ  و١ّ١بء اٌؾ١بر١خ ِلهً ث١لاء ػٍٟ ؽ١َٓ 3
 اٌٖوفخ

 أٍزبم َِبػل ٍب٘وح غو٠ت ١ٕبػ 4
و١ّ١بء اٌؾ١بر١خ 

 اٌَو٠و٠خ
عبِؼخ اٌجٖوح/و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ 

 اٌٖوفخ

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  َثزج عٍ انثحث: 

، SODأُْعــِو٠َْذ ٘ـنٖ اٌــلهاٍخ ٌـّؼوفخ رووـ١ي ِـٚبكاد األوَلح األٔي١ّ٠خ )فٛق األٚو١َل ك١ٍّٛر١ي 

ػٕٖوٞ )اٌؾل٠ل ٚ اٌىٍٛه( ٌلٜ ػلك ِٓ  َِٚزٜٛ  Catalase)ٚاٌىزب١ٌي  GPxاٌىٍٛربص١ْٛ ث١وٚاٚو١َل٠ي 

ؽبٌخ ِٓ اٌّوٙٝ ٚوبٔذ أػّبهُ٘ رزواٚػ  ِبث١ٓ   100ِوٙٝ اٌوثٛ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح.  ٍّّذ اٌلهاٍخ 

ِٓ اإلٔبس( رُ رْق١ُٖٙ فٟ ِووي اٌؾَب١ٍخ ٚاٌوثٛ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح،   45ِٓ اٌنوٛه ٚ  (55( ٍٕخ(7-67

ِٓ اإلٔبس( ِّبص١ٍٓ ِٓ ؽ١ش اٌؼّو وّغّٛػخ ٙبثطخ. رُ   25وٛه ِٚٓ اٌن35 ؽبٌخ ِٓ األٕؾبء )  60ونٌه 

ر١ٕٖف اٌّوٙٝ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخ )اٌفئبد اٌؼّو٠خ، ػبًِ اٌغٌٕ، اٌزبه٠ـ اٌؼبئٍٟ، ػبًِ 

 (.}ثوٚر١ٕبد، فٛاوخ ٚفٚواٚاد، رٛاثً{اٌزلف١ٓ، اٌّٛلغ اٌغغوافٟ ٚ ٔٛع اٌغناء

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  مصطفى ىاشم موكراسم الطالب :
 7/10/2013في  25368/ 3/7 لمقبول في الدراسات العميا : جامعياألمر ال

 1/12/2014 تاريخ المباشرة بالبحث :
 2015/ 20/12:)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 

 فيـة وكهربائية وحراريـــــة لبعض ثحضيـر وثـــــشخيـص ودراســـــة طيـ عنوان البحث بالمغة العربية :             

 الجسرية فرازينر مركبات الـبو                                                       

 Synthesis, Characterization with Spectroscopic and Thermal عنوان البحث بالمغة االنكميزية :

and          

Electrical Studies for Some of Bridged Porphrazine Compounds                                                    

        

 ك. ٔياه ػجل اال١ِو ؽ١َٓ اسم مشرف الطالب األول :          

 أستاذ مساعد  الدرجة العممية :
 ال يوجد  اسم مشرف الطالب الثاني :

 الدرجة العممية :
 مر الجامعي( :المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األ

 العنـــــــــــــــــوان التخصص الدرجة العلمية األســــــــــــــــــــــــم ت
جامعة –مركزعموم البحار  كيمياء فيزياوية  أستاذ  فارس جاسم محمد االمارة  1

 البصرة 
جامعة ذي  –كمية العموم  كيمياء فيزياوية  أستاذ  محسن عريبي حسين  2

 قار 
كمية التربية لمعموم  كيمياء فيزياوية  أستاذ مساعد  جبار عبيد عيود  3

ـع األسـتمارة الخاصـة بموق
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



   I                 

 البحث/البحوث المستلة من األطروحة :

 SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ELECTRICAL PROPERTIES OF بحث األول :عنوان ال -1

BRIDGED  TETRAPYRAZINO PORPHRAZINE IRON (II)                                                                        

                                     

 جامعة البصرة  –الصرفة 
كمية التربية لمعموم  كيمياء فيزياوية  أستاذ مساعد  نزار عبد االمير حسين  4

 جامعة البصرة  –الصرفة 

 كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

الجديدة ذات الصيغة الجسرية  ومركباتياالبوروفرازين رباعية البايرازين عقدات تضمنت ىذه  الدراسة تحضير بعض م

 . VO(IVو) Co(IIو) Fe(IIىو ) M( حيث ان MPzCN)nو  n(MPzDCB)العامة لممعقدات 

مطيافية  –مطيافية تحت الحمراء  -( C.H.Nىذه المركبات المحضرة بتقنيات متعددة )التحميل العناصر الدقيق) شخصت

التحميل الحراري  –مطيافية االشعة السينية  –مطيافية المرئية والفوق البنفسجية  –الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون

 .واخيرا  شخصت خواصيا الكيربائية (  –الوزني 

قد اظيرت النتائج بالنسبة ألى تحميل العناصر الدقيقة تقارب جيد بين القيم النظرية والعممية . أما بالنسبة الى مطيافية ف

 C≡N( فقد الحظنا اختفاء حزمة PzFe,PzCo,PzVO)االشعة تحت الحمراء لمعقدات البوروفرازين رباعية البايرازين 

 .أي بتردد اقل  1-سم( 2044( عند التردد )MPzCN)n( و MPzDCB)nوظيورىا عند تحضير المركبات الجسرية  

( كمذيب فقد اظيرت DMFأما بالنسبة الى مطيافية االشعة المرئية والفوق البنفسجية لممركبات المحضرة باستعمال )

  (π –π*)  وتعزى الى انتقاالت  Q( نانومتر تدعى حزمة 700-600نوعين من حزم االمتصاص االولى ضمن المدى )

(  لوجود اواصر باي في π –π*)  الى انتقاالت وتعزى  Bوتدعى حزمة ( نانومتر 400-300والثانية ضمن المدى )

 (  لوجود ذرات النتروجين الموجودة في الحمقة .π –n*) حمقات المركب المحضر و



 International Journal of Applied   and Natural Sciences جية النشر او القبول لمنشر:

(IJANS)                    2- : ال يوجد  عنوان البحث الثاني 

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 عنوان البحث الثالث : ال يوجد -3

 جية النشر او القبول لمنشر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 نيى اياد محمد اسم الطالب :

 20/10/2014في  25167/ 3/13 بول في الدراسات العميا :لمق جامعياألمر ال
 2/3/2015تاريخ المباشرة بالبحث :

 18/10/2016:)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 

 . كهاٍخ اٌزأص١و اٌّقف٘ اٌّٚبك ٌفوٛ ٍىو اٌلَ ٌَّزقٍٖبد ٔجبد ٛجٟ ػوالٟ عنوان البحث بالمغة العربية :

 Study of Hypoglycemic- Anti-hyperglycemic Action of عنوان البحث بالمغة االنكميزية :         

Iraqi Medicinal plant Extracts. 

   ك . ػجبً كٚاً ِطو اٌّبٌىٟ اسم مشرف الطالب األول :
 أٍزبم الدرجة العممية :

 المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر الجامعي( :

 العنـــــــــــــــــوان التخصص الدرجة العلمية ـــــــــــــــــــــــماألسـ ت
 كمية التربية لمعموم الصرفة جامعة البصرة / كيمياء حياتية استاذ مساعد ساىرة غريب صياح 1
 / كمية العموم  جامعة الكوفة كيمياء حياتية استاذ مساعد ىناء عداي عمي 2
 جامعة البصرة / كمية العموم كيمياء حياتية ساعداستاذ م أروى حميد محمود 3
 كمية التربية لمعموم الصرفة جامعة البصرة / كيمياء حياتية أستاذ عباس دواس مطر المالكي 4

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 البحث/البحوث المستلة من األطروحة :

 عنوان البحث األول :                               -1
Hypoglycemic Action of Synergistic Interaction of Phenolic 

Compounds Isolated from Iraqi Phoenix dactylifera (Breim) 

Leaflets in Alloxan – Induced Diabetic Rabbits                                

                                                     

 جية النشر او القبول لمنشر :    

Journal of Natural Sciences Research 

 

 

 

 

 

  نبذة عن البحث: 

اٌيػزو، ٚاٌزٟ اٍزؼٍّذ ٌؼالط ِوٗ  و إٌجبربد اٌطج١خ ِٖلها ٌؼالط ِقزٍف األِواٗ فٟ اٌؼبٌُ، ِٕٚٙب ا١ٌمط١ٓ ٚاٌؾٍجخ ٚرؼزج

ٌزمٖٟ رأص١وٖ اٌّقف٘   Phoenix dactylifera (Breim)ٔق١ً اٌجو٠ُ اٌؼوالٟ ٚه٠مبدرُ اٍزؼّبي  فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ . اٌَىو

ِٓ ٚه٠مبد  ٘نا ( َِزقٍٖبً  11) رؾ١ٚوؾلس ثبالٌٛوَبْ. رُ َزثخ ثفوٛ اٌَىواٌٌَّىو اٌلَ فٟ األهأت اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّٖب

،  َِزقٍٔ اٌلْ٘ٛاٌؾبه ٚ  أل٠ضبٌٟٔٛا اٌجبهك ٚأل٠ضبٌٟٔٛ ٚاٌَّزقٍٔ ا اٌؾبهاٌّبئٟ ٟٚ٘ اٌَّزقٍٔ اٌّبئٟ اٌجبهك ٚ   إٌجبد 

 . ٚ اٌزب١ٕٔبد ٌٖبث١ٔٛٓٚ  اٌىال٠ى١ٍٛلاد ٚ ا ٚاٌفالف١ٔٛلاد  اٌم٠ٍٛلاد َِٚزقٍٖبد اٌف١ٕٛالد ٚ

ٚه٠مبد اٌّٛعٛكح فٟ  اٌفؼبٌخ  رُ اعواء اٌىْٛفبد اٌى١ّ١بئ١خ إٌٛػ١خ األ١ٌٚخ ٌٍَّزقٍٖبد اٌّؾٚوح ٚرؼ١١ٓ اٌؼٛائً اٌى١ّ١بئ١خ

، رُ اٍزؼّبي ِغّٛػز١ٓ ِٓ األهأت اٌٖبئّخ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّٖبثخ ثفوٛ اٌَىو ٚلَّذ وً ِٕٙب إٌٝ ِغّٛػخ ١ٍطوح إٌجبد

رأص١و اٌَّزقٍٖبد فٟ رقف١٘ ٍىو اٌلَ فٟ ٘نٖ األهأت، إم أظٙود إٌزبئظ اْ اٌَّزقٍٔ  رَغ١ً  رُصُ ِؼبٌغخ، ِٚغّٛػخ 

 وٍٛوٛى اٌلَ ِٓ  اٌَّزقٍٖبد اٌؼبِخ االفوٜ فٟ األهأت اٌطج١ؼ١خ. ٌَّزٜٛ ٍىووبْ األوضو رقف١ٚبً  ؾبها٠ٌضبٌٟٔٛ األ

اٌّؼيٌٚخ  اٌزقف١٘ األوجو فٟ َِزٜٛ ٍىو وٍٛوٛى اٌلَ ِمبهٔخ ِغ ثم١خ   ٍغً وً ِٓ اٌّووجبد  اٌم٠ٍٛل٠خ ٚ  اٌف١ٌٕٛ١خوّب 

ِمبهٔخ ِغ ثم١خ  اٌزقف١٘ األلً  دفمل أظٙو  زب١ٕٔبدأِب  اٌ .اٌَّزقٍٖبد فٟ األهأت اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌّٖبثخ ثفوٛ اٌَىو

 .   اٌَّزقٍٖبد األفوٜ  

 

 

 

 



 
 
 
 

 نيى وليد عمي حسين اسم الطالب :
 20/10/2014في  3/13/25167 لمقبول في الدراسات العميا : جامعياألمر ال

 2/3/2015تاريخ المباشرة بالبحث :
 5/10/2016:)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 

تطبٌقٌة  لبعض األصباغ االٌزوٌة  /تحضٌر ودراسة تحلٌلٌة ة العربية :عنوان البحث بالمغ

 المشتقة من المستحضرات الدوائٌة وتقدٌر أٌون الفضة كمعقد  

 

 Preparation and Analytical /  Applied Study ofعنوان البحث بالمغة االنكميزية :

Some Azodyes Derived From Pharmaceuticals  and Determination of 

Silver Ion as Complex 

 
 أسعد عبود عمي اسم مشرف الطالب األول :

 استاذالدرجة العممية :
 المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر الجامعي( :

 العنـــــــــــــــــوان التخصص الدرجة العلمية األســــــــــــــــــــــــم ت
 جامعة البصرة  /كمية التربية لمعموم الصرفة  يمية كيمياء تحم ستاذأ طارق ازباري جاسم  1
 جامعة ذي قار /كمية العموم  كيمياء تحميمية ستاذ مساعد أ ساجد حسن كزار 2
 جامعة البصرة  /كمية العموم  كيمياء تحميمية  ستاذ مساعدأ ىناء حميد حداد 3
 جامعة البصرة /لصرفة كمية التربية لمعموم ا كيمياء تحميمية  ستاذأ اسعد عبود عمي  4

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 البحث/البحوث المستلة من األطروحة :

 Preparation And SpectroAnalytIcal Studies Of Twoعنوان البحث األول : -1

NewAzo dyes Derived From Procaine Hydrochloride And 

Metaclopramide 
 

 World Journal of Pharmaceutical Researchجية النشر او القبول لمنشر :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن 

اٌلهاٍخ ثضالس  ذٚرّ IR , NMR , TG , M.P .   رم١ٕبد أ٠ي٠ٚخ عل٠لح ٚرْق١ٖٙب ثٛاٍطخبررؾ١ٚو صالس ٕجغرُ 

ٚرؼ١١ٓ  ٖفبد اٌؾب١ِٚخ ٚاٌمبػل٠خ كهاٍخ اٌ اٌّزّٚٓٚفبٓ ثلهاٍبد اٌزؾ١ٍ١ٍخ  ٌٍٖجغبد  :ِؾبٚه : اٌّؾٛه األٚي

يٚثَز١خ ١ِٚىب١ٔى١خ اٌجورٕخٚاٌزأ٠ٓ ٚؽَبة صٛاثذ اٌجورٕخٚاٌزأ٠ٓ ِٓ اٍٚبٛ ِقزٍفخ االً ا١ٌٙلهٚع١ٕٟ إٌمبٛ اال٠

رّٚٓ  :. أِب اٌّؾٛه اٌضبٟٔ ٚث١بْ رأص١و اٌّن٠ت ِٓ ؽ١ش صبثذ صٕبئٟ اٌمطت  رأص١و اٌّن٠جبد ِقزٍفخ اٌمطج١خكهاٍخ ٚ

اٌلاٌخ اٌؾب١ِٚخ ، افز١به اٌّؾٍٛي إٌّظُ ،  رأص١و، اٌيِٓرأص١و اٌظوٚف اٌّضٍٝ ٌزى٠ٛٓ ِؼملاد ِٓ أ٠ْٛ اٌفٚخ ) 

ثٛاٍطخ ٛو٠مخ اٌزغ١١و اٌَّزّو ٚ ٛو٠مخ إٌَت  اٌزوو١ت اٌغي٠ئٟ ٚكهاٍخ رؼبلت اإلٙبفخ ، اٌزلافً األ٠ٟٛٔرأص١و

ونٌه  لبػل٠خ –ٚاٌّزّضٍخ  ثبفز١به٘ب ولالئً ؽب١ِٚخ  بداٌّؾٛه اٌضبٌش : ٠زّٚٓ اٌزطج١مبد ٌٙنٖ اٌٖجغ اِب،  ا١ٌٌّٛخ 

 رمل٠و ػٕٖو اٌفٚخ فٟ ثؼ٘ اٌَّزؾٚواد اٌلٚائ١خ ونٌه كهاٍخ اٌفؼب١ٌخ اٌج١ٌٛٛع١خ  ٌٙب . 
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 كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  
رّٚٓ اٌؼًّ ثٙنٖ اٌلهاٍخ صالصخ فٖٛي ، هوي اٌفًٖ األٚي ػٍٝ ِملِخ ػبِخ ػٓ اٌىوِٚزغواف١ب ثْىً 

PO4)اال٠ٛٔبد )ػبَ ٚ اٌىوِٚزغواف١ب األ٠ٟٛٔ ثْىً فبٓ ٚ اٍزقلاِبرٗ اٌؾل٠ضخ فٟ رمل٠و ثؼ٘ 
3-

 , 

NO3
-
 ,NO2

-
 فٟ ا١ٌّبٖ ٚاٌّْوٚثبد اٌغبى٠خ  ٚاٌَّزؾٚواد ا١ٌٖلال١ٔخ . 

ٔظبَ اٌىوِٚزغواف١ب األ٠ٟٛٔ اٌْجخ مارٟ ٚ اٌّيٚك ثؾبٍٛة ٚ  (اٌغيء اٌؼٍّٟ)ً اٌضبٟٔ ٕٚف اٌفٖٚ 

 اٌُّّٖ ِؾ١ٍب ٚ ونٌه ٛوق اٌؼًّ  ٚ اٌّؾب١ًٌ ٚ اٌّٛاك اٌى١ّ١بئ١خ ٚ اٌؼ١ٕبد اٌَّزؼٍّخ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ .

ٚ اٍزؼّبٌٗ  بفخ وٚٙؼ ثْىً ِفًٖ ػًّ أعياء إٌظبَ اٌُّّٖ   (إٌزبئظ ٚإٌّبلْخ)أِب اٌفًٖ األف١و 

 – 7.0ٚ  12.5 – 2.5ٚ  12.5 – 2.5وبٔذ اٌقط١خ  ٚفٟ رمل٠و إٌزو٠ذ ٚ إٌزواد ٚ اٌفٍٛفبد 

 RSDِٚؼبًِ أٔؾواف ل١بٍٟ  0.9950ٚ  0.9960ٚ  0.9950ِب٠ىوٚغواَ / ٌزو ٚثّؼبًِ اهرجبٛ 35

األٙبفبد ٍزؼبك٠خ  ثبٍزقلاَ ٛو٠مخ زبالٚ ل١ّ±  0.51ٚ % ±  % 0.56 ٚ± %0.45 ٠َبٚٞ ±  %

ّٔبمط /ٍبػخ  ٌىً ا٠ْٛ فٟ اٌؼ١ٕخ ٌال٠ٛٔبد  3ّٔنعخ ٚ ؽبًٕ  % 95ٚ  % 96ٚ  % 100اٌم١ب١ٍخ    

 اٌضالصخ إٌزو٠ذ ٚأزواد . 

ٚ اٌَّزؾٚواد ا١ٌٖلال١ٔخ ٚ  ١ّٖباٌاأل٠ٛٔبد فٟ ػ١ٕبد  ٖٚاف١وا رُ أعواء رطج١مبد ِزٕٛػخ ٌزمل٠و ٘ن

ثىٍفخ ٚاٛئخ ٚاٍزؼبك٠خ ػب١ٌخ ِمبهٔزبً أ١ٔخ ٌال٠ٛٔبد اٌضالصخ ٚ ٕٚل٠مخ ٌٍج١ئخ اٌّْوٚثبد اٌغبى٠خ ثطو٠مخ 

 . ثبٌطوق اٌم١ب١ٍخ اٌّؼزّلح 

 
 
 
 
 


