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 :  المحصيل الذراسي

 

 الجامعتو الكليت المخزج سىت االخمصاص الشهادة

 انًىصمجايؼح  /كهُح انؼهىو 2102 كًُُاء ػضىَح انذكرىراِ

 انًىصمجايؼح كهُح انؼهىو/  2112 كًُُاء ػضىَح انًاجظرُز

 انًىصمجايؼح  /كهُح انؼهىو 2111 كًُُاء انثكانىرَىص
  

 : اللقب العلمي 

 01/3/2112ػهً انهقة  ذارَخ انحصىل : مذرس مسايذ

 2/4/2102 ػهً انهقة ذارَخ انحصىل  :مذرس 

  :الماتجسميز رسالتيىىان 

Synthesis of  Schiff Bases of  Some P-Amino phenol Derivatives. 

 : يىىان أطزوحت الذكمىراي

 

Synthesis and Antimicrobial Evaluation of some heterocyclic derived from the 

condensation of ammonia derivatives with α,β-unsaturated systems. 
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 :الخبزاث العلميت والحقليت

 

 انشراػح وانغاتاخ. فٍ كهُح وانثاَُح ذذرَض يادج انكًُُاء انؼضىَح انُظزٌ وانؼًهٍ نطهثح انًزحهح األونً

 

 فٍ كهُح انشراػح وانغاتاخ.ذذرَض يادج انكًُُاء انؼايح نطهثح انًزحهح األونً 

 

 ذحد ػُىاٌ انحهقاخ انذراطُح )انظًُار(. انًحاضزاخ  د يٍانقاء ػذ

 

)درجح انثثاذُح  نحم انًشكهح انًىطىيح يغ يذَزَح سراػح َُُىي/قظى وقاَح انًشروػاخ اجزاء دراطح ػهًُح

 نخىاص انفُشَائُح نهًثُذاخ انًُرهُح انصالحُح وايكاَُح فؼانُرها فٍ انًكافحح(.وا

 

 طاذذج تصحثح انطهثح وػذد يٍ اال انقُاو تؼذد يٍ انشَاراخ انؼهًُح

 

 .انرذرَثُح انرٍ اقايرها وحذج انرؼهُى انًظرًز ػذد يٍ انذوراخ انًشاركح تصفح يحاضز فٍ

 

  : وحاليت مىاصب اداريت سابقت 
 

 2102 -2102وكذنك نهفرزج   2104- 2102 نهفرزجيقزر شؼثح انؼهىو االطاطُح   

   2122 اوحانُ-2120رئُض فزع انؼهىو االطاطُح   

  

 : لجان دائميت ومؤقمت

        2101 -2102نهفرزج  وانثُىنىجُحػهً ذذاول انًىاد انكًُُاوَح ظُطزج انًزكشَح نه جُحهناػضى فٍ  

 

 2102يخاسٌ كهُاخ انجايؼح يخرثزاخ وفٍ نجُح سَارج ويراتؼح  ػضى 

 

 2102 نجايؼح انًىصموحذج االَشطح انكًُُاوَح ػضى فٍ  

 

 2101فٍ انجايؼح   ُىنىجُحيشرزَاخ انًىاد انكًُُاوَح وانث رئُض نجُح  

 

 2101نجُح ذحقُقُح يشكهح داخم انكهُح  فٍ ػضى  

 

 هذراطاخ انؼهُاجُح نون نهذراطاخ االونُح ايرحاَُح اٌجؼذج نػضى ن  

  

 , نجُح يىاد كًُُاوَح وغُزها( ح ػهًُح ,يجهض فزعهجاٌ انذاخهُح )نجُد يٍ انػضى تؼذ  

 

 : لذوراث وورش العمل, ا الىذواث,بالمؤتمزاث  تالمشارك
 

 2102ذشزٍَ انثاٍَ  23-22انكًُُاء نهفرزج  اٍَ نهكًُُاء/ كهُح انؼهىو / قظىانًؤذًز انؼهًٍ انثتحثٍُ فٍ  َشز   

 .يٍ انُذواخ وانذوراخ وورع انؼًم ؼذدانًشاركح ت   

    

  : كمب الشكز
 ثالز كرة شكز وذقذَز يٍ انظُذ وسَز انرؼهُى انؼانٍ

 َز يٍ انظُذ رئُض جايؼح انًىصمشكز وذقذ كرة ارتغ

 ػًُذ كهُح انشراػح وانغاتاخ.انظُذ رقذَز يٍ انشكز وانكرة  ػذد يٍ

 كراب شكز وذقذَز يٍ انًذَز انؼاو نصُاػح االدوَح وانًظرهشياخ انطثُح/ يصُغ انًحانُم انىرَذَح.

 سراػح َُُىي. ػاو كراب شكز وذقذَز يٍ انظُذ يذَز



 : المىشىراث العلميت
 

1. Chromatographic Identification of Some Flavonoids Compounds from 

'CYPERUS ROTUNDAS' Growing in IRAQ. 

 

2. Synthesis and Antibacterial Evaluation of Some Fused Heterocycles Derived 

From 1,3-Indanedione and Ammonia Derivatives. 

 

3. Synthesis and Antibacterial Evaluation of Some Pyrimidinones Derived From 

3-acetylindole With Urea & Substituted Urea 

 

4. Synthesis and Study of Some New Histidine Derivatives. 

 

 

5. Synthesis of Some Multi-cyclic Sulfhydryl Donor Compounds Containing 1,2-

dithiol-3-thione moiety. 

6. Synthesis & Biological of Novel Series of Benzo[f]indazole Derivatives. 

 

 

 

 


