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Abstract of thesis 

 

حورت فً هذه الدراسة خمسة لٌكاندات من نوع  قواضعد شف من تكاثف مركبٌن ثنائً االمٌن )اورثو فنلٌن       

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

وشخصت اللٌكاندات بواسطة التحلٌل الدقٌق للعناصر ، وأطٌاف األشعة المرئٌة ،  2:1امٌن بنزلدٌهاٌد(بنسبة مولٌة

(. وبعد  mass) ESIوأطٌاف الكتلة (13CNMR,1HNMR)وفوق البنفسجٌة ، وأطٌاف الرنٌن النووي المغناطٌسً 

.    كذلك CdHg(SCN)4و NiCd(SCN)4و CoCd(SCN)4ثنائً الفلز  ذلك حورت معقدات رباضعً الثاٌوسٌانات

تومنت الدراسة تحوٌر خمسة ضعشر من معقدات الثاٌوسٌانات الجسرٌة المحتوٌة ضعلى قواضعد شف ، وذلك من 

.وتم  1:1تفاضعل لٌكاندات قواضعد شف المحورة ، مع معقدات رباضعً ثاٌوسٌانات ثنائً الفلز وبنسبة مولٌة 

ومطٌافٌة األشعة تحت الحمراء ،وأطٌاف الكتلة وأطٌاف معقدات بتقنٌات التحلٌل الدقٌق للعناصر تشخٌص تلك ال

األشعة المرئٌة ، وفوق البنفسجٌة ومطٌافٌة االمتصاص الذري اللهبً ، والتوصٌلٌة الموالرٌة ، والتحلٌل 

بايولوجيت لجميع الليكانذاث فضالً عن رلك حم دساست الفّعاليت الري الوزنً والحساسٌة المغناطٌسٌة.الحرا

 ، ونوعين من الفطشياثجنسين من البكخشيا ،والمعقذاث المحضشة واسخخذمج في هزه الذساست 

In this study five ligands were prepared from condensation two amines (4-methyl benzene -1,2-

diamine and ortho phenylen diamine ) with two aldehydes( 4-isopropyl benzaldehyde and 4-diethyl 

amino benzaldehyde. These ligands were identified by elemental analysis, FT-IR , UV-visible, 
1
HNMR , 

13
CNMR and mass spectroscopy. Binuclear tetrathiocyanates complexes [MM'(SCN)4 ; 

M=Co,Ni,Cd :M'=Cd,Hg]  were first prepared by the reaction of metal nitrates with potassium 

thiocyanate and then solutions from two formed metal thiocyanates were mixed in 1:1 molar ratio.  

    Fifteen bridged thiocyanate complexes were prepared from the reaction of Schiff base ligands 

with binuclear tetrathiocyanate complexes in 1:1 molar ratio . These complexes were characterized 

by elemental analysis, FT-IR , UV-visible ,
1
HNMR , 

13
CNMR , mass spectroscopy ,atomic 

absorption ,thermogravimetric analysis, molar conductance and magnetic susceptibilitie In addition 

, the biological activity of the prepared ligands and their complexes was studied by using two types 

of bacteria (S.aureus , E.coli) and fungi (A.niger , A.ftavus) 


