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 عنوان المشروع أسم المشرف أسم الطالب ت

 اَفبل دبرى غبوي -1
عجذ انُبطز يذًذ عجذ هللا ا.و.د.  Level of CRP in patients with RH 

 سٌُت عجذ انغفىر عجذااليٍز -2

فبضم طعذ اًٌبٌ -3  
 رثجٍذ انفهشاد انثقٍهخ فً انززثخ نهذذ يٍ ربثٍزهب يذًىد يهذي ثزثىرً ا.و.د.

 طبرح عبدل كبظى  -4

 عجذهللا سٌبد َىري -5
 راشذ طبنت رشٍذ ا.و.د.

رذضٍز ورشخٍض اوكظٍذ االَذٌىو انُبَىي 

 يىج يجٍذ دًٍذ  -6 ثطزٌقخ االورىكهٍف

 اوص جبطى اثزاهٍى -7
 دظٍ رشٍذ عجٍض ا.و.د.

دراطخ َظزٌخ نزذظٍٍ يثجطبد انزبكم ثبطزخذاو 

 اٌىة عجذ انجبطظ دًذ  -8 َظزٌخ دوال انكثبفخ

 َىر كزٌى شجىط -9
 ا.و. رغذ اطبيخ عجبص

دراطخ انخظبئض انكًٍٍبئٍخ وانًٍكبٍَكخ 

نًززاكت انجىنً اطزز انًذعى ثبنٍبف انظىف 

 انشجبجً انًعبد
 طبرح يذًىد عهٍىي  -11

 طبنً طجبح َىري -11
 و.د. هجخ دٍذر اثزاهٍى

Synthesis and characterize of new 

Schiff base compound derivative 

from pyrazole 
 َىراٌ نؤي اثزاهٍى -12

 غذٌز رفعذ دًىدي -13

 و.د. ظبفز طبثز خهف
Schiff _Base Synthesis of some 

Azetidinones 
 ايُخ دظٍٍ هبدي -14

   يٍض هٍثى يجٍذ عشٌش -15

 رفم فالح عجبص -16
 اخزالف انجُض فً انكًٍٍبء انذٍبرٍخ و.د. وفبء راجً يذًذ

 طبرح يهذي طبنخ -17

 يظطفى ثالطى دًٍذ -18
 و.د.طالل عجذانهبدي عجذهللا

Preparation and spectral study of 

some semicarbazone complexes 19- ٍسهزاء طبدق دظ 

 عًز طجبح خبنذ -21
 و.د. خبنذح فزدبٌ طهٍم

Synthesis, characterization of new 

mannich bases 21- ٍاٌخ يذًذ خضٍز عجذانذظ 

 يٍض يُذر يذًذ دًشح -22
 فذض انعذ االدزًبنً نعٍُبد يُزخجخ يٍ انًٍبِ د.طبنخ عجذ انزضب انجكزي

 عهً فالح عجذ انزساق -23

دًٍذادًذ خبنذ  -24  
 و.د.غبدح يهذي كبيم

انعُبطز انثقٍهخ ... يظبدرهب واضزارهب عهى 

 رربج ثهبء هبدي -25 انجٍئخ

 عهً عجذ هللا عٍظى -26
 و.د. ثشبر دظٍٍ قبطى

رقذٌز رزكٍش انزطبص ودراطخ ربثٍزِ انظًً فً 

 يذًذ طبيً كزٌى -27 انززثخ انًهىثخ

 هبجز ثبئز اطبيخ -28
 و. عهٍبء عجذ انزساق

عهى رزاكٍش يغبٌزح  setling timeدراطخ ربثٍز 

هذٌم عجذ انًهذي سوٌٍ  -sulfate turbidity solution 29يٍ   

 افزاح شهجخ كزاخً -31
 و. شًٍبء دظٍ خشعم

Study of some heavy metals content 

in facial cosmetic 31- ًسٌُت يبجذ عه 
 




