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أوكساد ٌازول و ثاٌادٌازول تم تحضٌر النوع األول  – 1,3,4والنوع الثانً لمشتقات  تضمنت الدراسة تحضٌر نوعٌن من السالسل النوع األول لمشتقات الباٌرزول 

قطرات من حامض الكبرٌتٌك  3من مفاعلة ستة أنواع مختلفة من مشتقات البنزال أسٌتوفٌنون مع ستة أنواع من مختلف الهاٌدرازٌنات فً مذٌب االٌثانول وبوجود 

ثاٌادٌازول و اوكسادٌازول من  – 1,3,4الت من دون عامل محفز أما النوع الثانً فقد تم تحضٌر نوعٌن من السالسل وهما ساعة وببعض الحا 41كعامل محفز ولمدة 

ات أمٌنٌة من تلك خالل مفاعلة حامضً األورثوتلوٌك وحامض السالسلٌك او استراتهما على التوالً مع السٌمً كاربازاٌد و الثاٌوسٌمً كاربازاٌد لتعطً مشتق

ألعطاء داٌمرات   HClبات ثم أدخال تلك المشتقات األمٌنٌة فً تفاعل ازدواج أزو لتعطً مشتقات الكلورو ومن ثم تجري تفاعالت أزدواج مصحوبة بطرح المرك

ثم مفاعلته مع نواتج  أمٌنو حامض البنزوٌك مع مشتق الكاربازاٌد فً حامض الكبرٌتٌك لٌعطً مركبآ ثنائً األمٌن -1وتراٌمرات لمختلف المركبات من مفاعلة 

االزدواج المختلفة شخصت المركبات المحضرة بتقنٌة األشعة تحت الحمراء والتحلٌل العنصري الدقٌق و بتقنٌة البروتون 
1H-NMR  وNMR-

13C  وطٌف الكتلة

 ذج مختارة من البكتٌرٌا والدم وأظهرت نتائج جٌدة .  لبعض نماذج بٌنت صحة تلك المركبات وتراكٌبها المقترحة ودرست الفعالٌة الباٌولوجٌة لكال السلسلتٌن بنما

 

 

 

 

The present study includes the preparation of some pyrazolines derivatives and some 

multinuclear substituted 1,3,4-oxadiazole and thiadiazoles and includes their characterization and 

their biological activity. Chapter one the introduction shows the literature survey and related 

important reactions for pyrazolines, 1,3,4-oxadiazole and thiadiazole derivatives . While chapter 

two shows the details of the preparation for each types in details 36 pyrazoline product were 

prepared from 6 types of  Benzalacetophenones and six different hydrazine Also we used two 

carboxylic acids (salicylic, and o-toluic acid) to prepare the thiadiazole while the esters of two 

acids were used to prepare the oxadiazole derivatives for the multi type systems for both of 

oxadiazole and thiadiazole . the results which proved the chemical structures of some selected 

compounds by using I.R, 1H-NMR, 13C-NMR, CHN, and mass Spectroscopy Finally the biological 

activity for some selected compounds were used and compared with standard drugs and its 

shows moderately to good activity. 

 

 


