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(كیمیاء العضویة )، من قسم الكیمیاء /كلیة العلوم /جامعة  ،20/10/2002ماجستیر  .1

طفى، الموصل، اسم المشرف على الماجستیر االستاذ الدكتور احسان عبد الغني مص
عنوان االطروحة: تحضیر وتشخیص عدد من معقدان ثنائیة السن للیكاندات قواعد شیف 

 المشتقة من بعض األحماض االمینیة.
 
(علوم كیمیاء) من قسم الكیمیاء /كلیة العلوم /جامعة الموصل، وكان 1997بكلوریوس، .2

 .) وبتقدیر جید جداً 104تسلسلها الثاني على القسم الذین كان اعدادهم  (
 

 الدرجة الوظیفة:
 ).9/10/2013-2007مدرس في قسم الكیمیاء /كلیة العلوم /جامعة الموصل ( •
/كلیة العلوم /جامعة الموصل  استاذ مساعد في قسم الطاقات الجدیدة والمتجددة •

 .والى االن )10/10/2013(
 

 العضویة:
 ).1997عضو في نقابة الكیمیائیین العراقیین(     
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 :او المقبولة للنشر االبحاث المنشورة
وتشــخیص تحضــیر ). 2006( یوســف، ثنــاء یعقــوبداؤد، سـعد خضــر، حســن، اســراء علــي،  -1

 Co(II)و  Fe(II)و  Mn(II)عــــدد مــــن معقــــدات جدیــــدة لــــبعض العناصــــر االنتقالیــــة مثــــل 
ــــة الســــن  Cu(II)و  Ni(II)و ــــة والعلــــم مجلــــة . مــــع لیكانــــدات رباعی  18المجلــــد التربی

 .10-1:)2(العدد
 

)، تحضـیر وتشـخیص عـدد مـن 2009( یوسف، ثنـاء یعقـوبو ، إحسان عبد الغني  مصطفى -2
معقـــدات الفلــــزات ثنائیـــة التكــــافؤ مـــع لیكانــــدات قواعـــد شــــیف المشـــتقة مــــن بعـــض األحمــــاض 

 .109-93) : 1( 20االمینیة. مجلة علوم الرافدین المجلد 
 

ع ایونــات ). تحضــیر وتشــخیص معقــدات قواعــد شــیف جدیــدة مــ2009،(یوســف، ثنــاء یعقــوب -3
 تكریــت للعلــوم الصــرفة، مجلــة  Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II)العناصــر  

 .155-147):1( 14المجلد 
 

معقــدات العناصــر ). 2010،حســن، اســراء علــي، ( یوســف، ثنــاء یعقــوبداؤد، ســعد خضــر،  -4
-18،13،9،4-ربــاعي ازو -12،10،3،1مــن نــوع حلقیــة االنتقالیــة مــع لیكانــد ربــاعي الســن

تكریـــت للعلـــوم مجلــة .ثنـــائي ثایاســایكلواوكتادیكان و ثنـــائي البریـــدین  -11،2-بــاعي اوكســـو ر 
 .197-194):3(15 الصرفة

 
 عـدد مـن معقـدات جدیـدةل دراسـة تشخیصـیة). 2010( یوسف، ثناء یعقوبداؤد، سعد خضـر، -5

انـدات مـع لیك Mn(II) ، Fe(II) ، Co(II) ، Ni(II) ، Cu(II)  ، Zn(II) مـن العناصـر
 ..28-22):1(24 مجلة التربیة والعلم یدة مشتقة من الثایوریا،جد

 
ــــاء یعقــــوب  -6 ). تحضــــیر وتشــــخیص معقــــدات قواعــــد شــــیف مــــع ایونــــات 2010(یوســــف، ثن

امینیــة  أحمــاضالمشــتقة مــن   Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) العناصــر
 .29-16): 3(24 مجلة التربیة والعلم جدیدة،

 
تحضــیر وتشــخیص لیكانــدات رباعیــة الســن حلقیــة ومعقــداتها ). 2011( یوســف، ثنــاء یعقــوب -7

   . 141-136):4(16، ، مجلة تكریت للعلوم الصرفةمع بعض ایونات العناصر االنتقالیة
8- Nuri  -Isam J. AL  ،Amel G. Abed  :Thana Y. Yousif )2011( 
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U.V. Derivative spectra studies of some Schiff’s Bases of Amino Acids 
complexes- Trace Amount Determination. 

 .391-374: 43الكیمیاء  لعلوم الوطنیة العراقیة المجلة
 
). تحضـــیر وتشـــخیص عـــدد مـــن معقـــدات ایونـــات العناصـــر 2011(یوســـف، ثنـــاء یعقـــوب   -9

Co(II),Ni(II),Cu(II),Zn(II),Cd(II) هــا البایولوجیــة. یم فعالیتلقواعــد شــیف جدیــدة  وتقیــ
    . 30-16):53(24 مجلة التربیة والعلم

 
تحضــیر وتشــخیص عــدد مــن ). 2014، محمــد، كواكــب عبــد العزیــز.( یوســف، ثنــاء یعقــوب -10

معقـــــــــــــــــــــدات الفلــــــــــــــــــــــزات مــــــــــــــــــــــع لیكانــــــــــــــــــــــدات قواعـــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــیف المشــــــــــــــــــــــتقة مــــــــــــــــــــــن 
Co(II),Ni(II),Cu(II),Zn(II),Cd(II)  ــــــدة وتقیــــــیم فعالیتهــــــا مــــــع احمــــــاض امینیــــــة جدی

 .952-935):2(13یة. مجلة ابحاث كلیة التربیة االساسیة البكتیر 
 

ـــوبالظـــاهر ،عبـــد الغنـــي محمـــد،  -11 تحضـــیر ودراســـة معقـــدات ). 2017.( یوســـف، ثنـــاء یعق
ـــــدرازون II) والخارصـــــین (II) والنحـــــاس (II) والنیكـــــل (IIالكوبلـــــت ( ) لالســـــیتون اســـــتیل هی

 .48-38):1(26 . مجلة علوم الرافدینوقیاس فعالیتها المضادة للبكتریا
 

معقـدات قواعـد شـیف االحادیـة والثنائیـة ).2018، الكاتب، هبة فاروق.( یوسف، ثناء یعقوب -12
اســیتایل فیــوران وایونــات العناصــر -2النــوى المتجانســة المشــتقة مــن األحمــاض االمینیــة مــع 

 .83-67):4(27 مجلة التربیة والعلم .االنتقالیة وتقییم فعالیتها البایولوجیة
 

تحضیر وتشخیص عدد من المعقدات الجدیدة الیونات ). 2019( یوسف، ثناء یعقوب -13
-(E)مع لیكاند  Cd(II)و Mn(II) ،Co(II)  ،Ni(II)  ،Cu(II) ،Zn(II) العناصر

 دایون وتقییم فعالیتها البایولوجیة -10،9-ایل)اثیلیدین امینو)انثراسین-2-فیوران-1(-1
 . 1628-1613):2(15یة . مجلة ابحاث كلیة التربیة االساس

 
 براءات االختراع:

 الندوات والمؤتمرات:
 التدریس:

 الدراسات االولیة:
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 للصف الثانينظريفي الكیمیاء الالعضویة (ال فصل ( . 
  فصل في الكیمیاء التحلیلیة (النظري) للصف االول. 
 ضویة (العملي) للصف الثانيالكیمیاء العفي  فصلین . 
 ة (العملي) للصف االول تحلیلیفي الكیمیاء ال فصل. 

 
 الدراسات العلیا:

 االشراف على الدراسات العلیا:
 الجوائز:
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