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 سناء عبد الصاحب عبد الكريم المنصوري:      ـم ـــــــــاالســ

        العضوية الكيمياء:       صــالتـخـص

 تدريسية:        ةــــــالوظيف

   أستاذ مساعد    :الدرجة العلمية 

   كلية العلوم للبنات -جامعه بغداد :     عنوان العمل

   

 sanaa_abdul@yahoo.com : نياإللكتروالبريد 

 الكيمياء:مجال التدريس  

 الدراسات االوليه 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1991لغاية  1991 الكيمياء العضوية العملي الكيمياء  1

 2011لغاية  2002 التشخيص العضوي العملي الكيمياء 2

المرحلة  –الكيمياء الصناعية النظري  مياءالكي 1

 الثالثة

2012 

 الكيمياء 2

 

 2012 التشخيص العضوي  والطيفي النظري

 2012 التشخيص العضوي والطيفي النظري الكيمياء 2

 التشخيص العضوي والطيفي النظري الكيمياء 2

 واالطياف

2011 

التشخيص العضوي والطيفي النظري  الكيمياء 1

 والعملي 

2012-2019 

الكيمياء العضويه المتقدمه ( 6102-6102-6102-6102)الدراسات العليا 

 االطياف ,

mailto:sanaa_abdul@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

الكيمياء العضويه .الكيمياء الصناعيه ,الكيمياء العضويه :االهتمامات البحثيه 

 الفلزيه

 النشريات 

 (للمرحله الثانيه اساسيات الكيمياء العضويه)الكتب المؤلفه 

 البحوث المنشوره 

 السنة محل النشر ثأسم البح ت 

0 
تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديد لدواء 

 .    ترايمثبرين
مجلة جامعة االنبار 

 للعلوم الصرفة
9002 

6 
تحضير وتشخيص ودراس الفعالية البيولوجية لبعض 

 9000 مجلة بغداد للعلوم .مشتقات قواعد شف لدواء ترايمثبرين 

3 
جية لبعض تحضير وتشخيص دراس الفعالية البيولو 
 .مشتقات دواء السالبيتيمول

 9000 مجلة جامع النهرين

4 
تحضير وتشخيص لبعض المشتقات الجديدة لدواء 

 .السالبيتيمول والباريستيمول
 9000 مجلة التقنية

5 
تحضير وتشخيص لبعض المشتقات الجديدة لدواء 

 .ترايمثبرين والباريستيمول
 9000  مجلة بغداد للعلوم 

2 

يص بعض المشتقات الجديدة لمركب تحضير وتشخ
أمينو حامض  -1اوكسيدازول المحضر من  0,3,1

 .البنزويك
 6105  مجلة بغداد للعلوم 

2 
ميثوكسي 1-9)تحضير بوليمور فنايل الكحول مع 

 فنايل اسيتو نترايت-9لمركب  (فنايل امين
jornal international journal of 

chemistry and 

pharmaceutional sciences 

6105 

2 

تحضير وتشخيص بعض قواعد شف المشتقات 
ثايودايزول مع اليوريا  0,3,1الجديدة لمركب 

 والثايوريا
 6102 مجلةكليه التربيه االساسيه 

2 
تحضير وتشخيص  بعض المشتقات الجديدة لمركب 

 6102  مجلة بغداد للعلوم  امينوبنزويك-1اوكسوديزول بالتفاعل مع  0,3,1ا

01 
حامض  -9وبلمره مشتقات جديده منت تحضير 

 الديكانويك المستخلص من البذور 
Journal of global  
pharm technology 

6102 



 

 

 

 

 

 

 

00 

Synthesis, Characterization and 

Study Biological Activity of New 

Para-methoxy Benzene Sulfonamide 

Derivatives  and some Amino Acid 

 

 IOP 6102مجله 

06 
تحضير وتشخيص بعض مشتقات الكابسين 

 ودراسه التحلل الدوائي للمشتقات 

Journal of global  
pharm technology 

6102 

03 
بروفالفين -تحضير وبلمره حامض الكروتونك

 وتعويضها بانهيدريدات مختلفه

International journal 
of chemtech 

research 
6102 

04 
يه البايلوجيه تحضير وتشخيص ودراسه الفعال

لمشتقات جديده لمركب بارا ميثوكسي بنزين 

 سلفون امايد مع بعض االحماض االمينيه

Materials science 
and engineering  

6102 

05 
تحضير  ودراسه الفعاليه البايلوجيه لبعض 

ثايازول -1,1,2مركبتو -2المشتقات الجديده لمركب 

بيتا الكتام –والذي ينتج حلقات ايمين   

Journal of global  
pharm technology 6102 

  

 

 عضو الهيئات المحليه والدوليه 

 0223عضو نقابه الكيميائين العراقيه منذ  

 6102عضو جمعيه المبتكرين العراقيه منذ  

 6102عضو جمعيه الراسخ العلميه منذ  
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Name: Sana Abdul-Saheb Abdul-Karim Al-Mansouri 

 

Specialization: Organic Chemistry 

Occupation: Teaching 

Degree: Assistant Professor 

Work Address: Baghdad University - College of Science for Girls 

   

Email: sanaa_abdul@yahoo.com 

 Area of Education :chemistry 

 Initial Studies 

Section Article Year 

Chemistry Practical Organic Chemistry 1993 - 1997 

Chemistry Practical Organic Diagnostics 2005 - 2011 

Chemistry Industrial Theoretical Chemistry - Phase 

Chemistry 

Theoretical Organic Spectroscopy 2015 

Theoretical and spectroscopic chemistry 

Chemistry, Organic and Spectroscopic Theoretical and Spectroscopy 2017 

Chemistry, Organic and Spectroscopic Theoretical and Practical Diagnosis 2018-2019 

 Postgraduate (2016-2017-2018-2019) Advanced Organic Chemistry, Spectroscopy 

 Research Interests: Organic Chemistry, Industrial Chemistry 

 Publications 

 Authors (Basic Chemistry of Organic Phase II) 

 Published Research 

 C Name of the research place of publication year 

0 Synthesis and characterization of some new derivatives of trimethoprin. Anbar University 

Journal for Pure Sciences 

6 Preparation, diagnosis and study of the biological activity of some derivatives of Shiv bases of 

trimethoprin. Baghdad Science Journal 

Preparation and diagnosis of the study of the biological effectiveness of some derivatives of 

salbitimol. Journal of the Mosque of the two rivers 2011 

4 Preparation and diagnosis of some new derivatives of salbitimol and parestimol. Technology 

Magazine 2011 

5 Preparation and diagnosis of some new derivatives of trimethuprine and parestimol. Baghdad 

Journal of Science 2011 

Synthesis and Characterization of Some New Derivatives of 1,3,4 Oxidazole Prepared from 4 - 

Amino Benzoic Acid. Baghdad Science Journal 2015 

2 Preparation of polymorphenyl alcohol with 2-4 methoxyphenyl amine for 2-phenyl aceto 

nitrite compound jornal international journal of chemistry and pharmaceutional sciences 2015 

2 Synthesis and Characterization of Some New Derivative Rules for 1,3,4-Thiodiazole with 

Urea and Thiourea 

2 Synthesis and Characterization of Some New Derivatives of 1,3,4 Oxodizole in Interaction 

with 4-Aminobenzoic Baghdad Science Journal 2016 

01 Preparation and polymerization of new derivatives Mint 2- Decanoic acid extracted from 

seeds Journal of global pharm technology 2019 



 

 

 

 

 

 

 

00 Synthesis, Characterization and Study Biological Activity of New Para-methoxy Benzene 

Sulfonamide Derivatives and some Amino Acid 

IOP 2019 

06 Preparation and diagnosis of some capsine derivatives and study the pharmacological 

degradation of derivatives Journal of global pharm technology 2018 

03 Preparation and Polymerization of Crotonic-Provlavin and its Replacement with Various 

Panhydrides International journal of chemtech research 2016 

04 Preparation, diagnosis and study of bilogy activity of new derivatives of Para 

methoxybenzene sulfonamide with some amino acids Materials science and engineering 2019 

05 Preparation and study of the Biological activity of some new derivatives of the compound 5-

Mercepto 1,3,4-thiazole, which produces rings Emin-beta lactam Journal of global pharm 

technology 2019 

  
 

 Member of local and international bodies 

 Member of the Iraqi Chemical Association since 1993 

 Member of Iraqi Innovators Association since 2018 

 Member of Al-Rasik Scientific Society since 2019 


