
 طاريح قسم الفيزياءأ                            

 السنة عنوان االطروحة اسم الباحث ت
دراسة تجميع وتحويل الطاقة الشمسية  علي عبد الكريم حسين  1

 باستعمال محاليل كيميائية 

1891 

وعد نجم عبد اللة  2

 البياتي 

دراسة الخواص الكهربائية الضوئية الغشية 

CdTe, نيع خلية شمسية وامكانية تص(C.SI-

CdTe) 

1881 

هدى ضياء جعفر  3

 شكارة 

الخواص البصرية للغبار الكوني في المنطقة 

 تحت الحمراء

1881 

فرحان قسيم احمد  4

 الدهوكي 

دراسة نظرية للخواص البصرية كافة 

االمتصاص عند المنطقة ااالمتصاص العالي لكل 

 من الجرمانيوم والسليكون العشوائي 

1881 

ثائر لطيف خرعل  1

 الزبيدي 

قصديرفي الضغط –تحضير سبائك الفضة 

الواطئ ودراسة خواصها التركيبية والمكانيكية 

 كلغم كشوة االسنان  

1881 

دراسة الخواص البصرية والكهربائية الغشية  ميسرة دمحم عالء الدين  1

 (ZnS)مصنوعة من 

1881 

في الفحوصات البصرية تأثير التشوة الميكانيكي  ثناء احمد زنكنة 7

والفحوصات الكهربائية للراتنجات المسلحة 

 بااللياف الزجاجية واالليلف التريوتية          

1881 

ريم سعدي خليل  9

 الطائي 

بكريقة التبخير  CdSeتصنيع الكاشف 

الحراري في الفراغ ودراسة خصائصة 

 الكهروبصرية 

1887 

سعاد غفوري خليل  8

 العاني 

سة الخصائص الكهروبصرية تصنيع ودرا

لكاشف التوصيل الضوئي كبريتيد الكادميوم 

بطريقة الرش  CdCuالمطعم بالنحاس 

 اليكيمائي الحراري

1887 

اسماء شوقي خليل  11

 الغرابي

دائرة اليسطرة االلكتلرونية لربط الحاسبة الى 

 الدوائر الخارجية 

1887 

ناهدة جمعة حميد  11

 المشهداني 

ية الضوئية للسيليكون البلوري دراسة التوصيل

 ToFالمعطم باستخدام منظومة زمن الطيران 

1887 

-Measurements of Sum electro بشرى احمد علي احمد 12

Optical parameters of liquids and 

crystals using kerr cell        

1889 

  ))دراسة الخواص الفيزيائية للمركب  دمحم طارق عبد النبي  13

GdBa2Cu3O7  ذو التوصلية الفائقة في

درجات الحرارية العالية بطريقتي تغاعل الحالة 

 الصلبة والتجفيف في حالة التجميد

1889 

نشاة رحيم عبد علي  14

 العتابي 

تقدير الجرع االشعاعية الناجمة عن استهالك 

 المواد الغذائية الواردة في البطاقة التموينية 

1888 

 غسان عدنان نعيم 11

 الهيتي

-PVCدراسة الخصائص الكهربائية لمتراكبات 

Ni 

1888 

 1888 اعادة تركيب الصورة من مساقطها امال عبد الحسين وزير  11

مؤيد عبد الحسين  17

 عباس

قياس النشاط االشعاعي للحبوب والبقوليات 

 المستوردة 

1888 

صر دراسة التركيب النووي لبعض نظائر العنا فتحية فتح هللا حسن 19

الترابية النادرة باستخدام أنموذج البوزنات 

 IBM-1) )154≤A≤186المتفاعلة 

1888 

تأثير )تقنيات أزالة التشوهات الدقة المكانية  فيصل غازي دمحم 18

 من الصور الرقمية(االلياسنغ

1888 

-دراسة الخواص الكهربائية لتركيب موصل السماني علي شكر هللا  21

 (AL/KI/CdTe)شبة موصل -عازل

1888 

 1888 تقسيم وتصنيف الصور الرقمية  نزار عصمت سينو 21

علي عبد االمير  22

 العزاوي 

دراسة التركيب النووي لبعض النظائر الثقلية 

(Ra,Th,U,pu,Cm,Cf) ذات

220≤A≤250)) باستخدام أنموذج البوزنات

2111 



 (IBM-1)المتفاعلة 

احمد سلمان عبيد  23

 القيسي 

نات السريعة وأشعة كاما على تأثير النيوترو

 بعض نبائط اشباة الوصالت

2111 

هيفاء علون عبود   24

أطروحة )الحلي 

 (دكتوراة

موليبيديوم شبة  –تصنيع نظام زجاج التيليريت 

الموصل ودراسة التي التركبية والخواص 

 البصرية والكهربائية 

2111 

لسطوح اشباه  دراسة خواص العزل الكهربائي سيناء منذر دمحم علي  21

 الموصالت 

2111 

وجيهة عبد الدائم  21

 المعموري

استخدام ليزر ثنائي الوصلة للتحسس وقياس 

 المدى

2111 

منى مهدي صالح  27

 المشهداني 

 2111 دراسة تفاعل اشعة الليزر مع الزجاج

تصنيع ودارسة خصائص الخلية الشمسية ذات  هناء فليح علي الطائي 29

  CdS:In/Si,CdS/Siالمفرق الهجين نوع

2112 

وليد بديوي صالح  28

 (جامعة االنبار)

تحضير ودراسة الخصائص الفيزيائية ألغشية 

انظمة رباعية التركيب 

(Zn:Cd:S:Cu)و(Zn:Cd:S:Cu)و(

Zn:Sn:S:Cu ) بطريقة الرش الكيميائي

 الحراري

2112 

 نمذجة حاسوبية للتفاعل المتسلسل في ليزر رفاه عبد الهادي عمر  31

 فلوريد الهيدروجين 

2113 

ايمان ابراهيم عوض  31

 طة 

تحديد تركيز اليورانيوم المنظب في نماذج من 

حليب االم بأستخدام كاشف االثر العضوي 

(CR-39 ) للمناطق الوسطى والجنوبية من

 العراق

2113 

تصنيع كاشف يعمل في المنطقة تحت الحمراء  اسمهان اسعد محمود  32

  قريبةال

2113 

جنان علي عبد  33

 الشمري 

تحسين كفاءة االداء للصمام الماكروي المفرغ 

من خالل تنشيط سطوحة GI-19Bنوع 

 الداخلية 

2113 

دراسة الخصائص الفيزيائية اللكترونات االغلفة  بان حسن عادل االسعد 34

 الخارجية لبعض الذرات

2111 

نعيمة جيجان مذكور  31

 التميمي 

التصميم النظري لقاذف تأثير شحنة الفراغ في 

 االلكتروني

2111 

الخصائص البصرية والتركبية الغشية  سامي سليمان جياد 31

(SnO2)المشوبة بالفلور والمشعة بأشعة كاما 

2111 

تأيثر شحنة الفراغ في التصميم النظري لقاذف  ندى عبد الفتاح  37

 االلكتروني 

2111 

صر بصرية تصنيع ودراسة خواص عنا خولة جميل طاهر 39

ومركزات هولوكرافية ليزر الستخدامها في 

 Nd:Glass منظومة ليزر

2111 

دراسة وتقييم المعلمات الطيفية لنماذج في  شذى احمد كاظم  38

 اوساط ليزر صلبة مطعمة بأيونات النديميوم

2111 

كريمة صبر وادي  41

 الجعيفري 

Bدراسة تأثير النظائر 
11

H
2
,B

11
H

1
في حساب 

 بدا لجزيئة هدريد البورون المضاعف الم

2111 

اميرة كنعان عصفور  41

 الشمري 

تأثير المضاعفات السيراميكية على الجسم 

 البورسليتي ودراسة بعض الخواص الفيزياوية 

2111 

داود مجيد خضير  42

 الجنابي 

دراسة الخواص التركبية والبصرية الغشية 

(pbs )الرقيقة المطمعة بالنحاس(Cu) 

2111 

طاف عبد المجيد ال 43

سلمان الرحماني 

 ( اطروحة دكتوراة)

دراسة حاالت التناظر الممتزجة والتركيب 

-الزوجية ( pd)النووي لنظائر البالديوم 

 الزوجية

2111 

تصميم وبناء ليزر صبغة بدون مرنان ودراسة  اسماء جواد كاظم  44

 معلماتها

2111 

جامعة ) علي دمحم احمد 41

 (دمشق

 2117 ية االلمنيوم    تقس          



صبيحة عبد الجبار بدن  41

 التميمي 

تحضير شعيرات البزموث فائقة التوصيل بدرجة 

حرارة الغرفة ودراسة تأثير اشعة كاما على 

 خصائصها الكهربائية 

2117 

دراسة تأثير المالئات من االطياف العراقية على  وسن كامل حسن دمحم 47

 ية للبوليمراتالخواص الميكانيكية والحرار 

2117 

نهى مجيد حميد جاسم  49

 كروف

دارسة طيف للجزئيات ثنائية                  

)الذرة

AlCl,AlBr,Co,LiH,pbS,HCl,SiO,Li

2,Ag
107

Cl
35

,Ag
109

Cl
35

) 

2117 

حساب الطاقة وعامل االستطارة الذري لاليونات  سعاد دمحم علي الشمري 48

 الخفيفة الموجبة والسالبة

2117 

ماجدة علي امين  11

 (اطروحة دكتوراة)

Ndتحضير الوسط الليزري الفعال 
3+

:TiO2 

 جيالتين-تقنية محلول 

2117 

التشخيص الطبي المراض الصمام االبهري  احمد خالد عبد هللا 11

 بأستخدام الموجات فوق الصوتية

2117 

اثير عبد الجبار  12

 سوادي 

ل دراسة تأثير االشعة فوق البنفسجية على معد

 الترسيب كريات الدم الحمراء

2117 

حنان جعفر طاهر  13

 البرزنجي

دراسة انتقال الليزر عبر االلياف البلورية 

 الفوتونية

2117 

سعاد غفوري خليل  14

 (اطروحة دكتوراة)

دراسة تأثير طريقة التحضير على الخصائص 

المفرق ( SnO2/Si)الكهروبصرية لكاشف 

 الهجيني

2117 

مير عبد دمحم عبد اال 11

بغداد )الرضا الفتالوي 

كلية التربية ابن /

 (الهيثم

تفاعالت الجسيمات المشحونة النتاج النظائر 

 المشعة االغراض الطبية 

2119 

زهراء زهير يوسف  11

 (جامعة الموصل)

دراسة الخواص البصرية والكهربايئة الشباة 

 الموصالت العضوية

2119 

ميسون عبد الحميد  17

 محمود

الدالة الموجية لهارتري فوك لذرتي تحسين 

 الهيليوم والليثوم

2119 

اسراء كامل احمد  19

 الرحال

حساب تراكيز ومعامل االنتقال لليورانيوم في 

االسمدة الفوسفاتية من التربة الى النباتات 

 CR-39باستعمال كاشف االثر النووي

2119 

موصلة  دراسة نظرية ألداء الليزرات شبة حسين برغوث موهون  18

 III-NITRIDESالنقطية من نوع 

2119 

سمارة جاسم دمحم  11

 الجبوري 

دراسة بعض الخصائص الميكانيكة لمتراكب 

 سيراميك -بلوليمر

2119 

قياس تراكيز البورانيوم والرادون في تربة  علي مصطفي دمحم 11

بعض المناطق الشمالية للعراق باستخدام كاشف 

 CR-39االثر النووي 

2119 

تسنيم حسن محمود  12

 العزاوي 

دراسة تصميمة للتحليالت الحرارية لموسع 

 ومستقبل الحزمة الليزرية 

2119 

لينا عواد حسين  13

 الجنابي 

التلوث البيئي بعنصري الرصاص والكادميوم 

لمدنية االسكندرية والمناطق المحيطة بها 

 العراق

2119 

هدى ضياء جعفر  14

 شكارة

سايت الطرفي الناتجة من استخدام مخلفات البوك

 استخالص االمينا في انتاج مواد عازلة حراريا  

2119 

محمود عبد القادر  11

 عباس المشهداني

دراسة تاثير شحنة النواة على الصفات 

 -2.3.4.1zالفيزيائية لبعض الذرات وااليونات 

2119 

تصميم وبناء منظومة ترميز في انظمة  حامد كاظم هبول 11

 ضوئية االتصاالت ال

2119 

( Ni,cd,pb)قياس تراكيز العناصر الثقيلة  عدوية محسن علوان  17

 واليورانيوم في تربة بعض مناطق بغداد 

2118 

دراسة مقارنة لسلوك نمو الشق في المواد  عقيل مشحوت جعفر  19

 الهشة 

2118 

 2118دراسة الخواص االلكترونية والبصرية  موفق عبد هللا عباس  74



وئية شبة الموصلة النقطية للمضخمات الض

 Zno-Mgznoالكمية من نوع 

اشواق طارق دحام  71

 حسون 

cدراسة طيفية نظرية أليون 
12

 N
14

 2118 

دراسا ت بعض الخواص الميكانيكية والبلى  شيرين كاظم طعيمة 71

 زجاج  -لمتراكبات المنيوم

2118 

ة ألغشية اثر التلدين في الخصائص التركيبي بان اكرم عباس  77

(Zno ) الرقيقة 

2118 

دراسة خواص التدريع ألشعة كاما  والنيترونات  باسم خلف رجه طالب 79

 لمتركبااليبوكسي المدعم بمواد محتلفة

2118 

وسن عبد الرحمن  78

 خلف 

دراسة نظرية للخصائص البصرية لبعض اشباه 

الموصالت العشوائية في منطقة االمتصاص 

 اض البصري العالي من طاقة االمتص

2118 

اسراء هادي ضياء  91

 الخزرجي 

دراسة تاثير  المذيب والتركيز على الخواص 

-الطيفية لصبغة الليزر العضوية نوع الكومرين 

2 

2118 

علياء عبد الرزاق عبد  91

 الجبار 

دراسة تركيز اليورانيوم في نماذج اسنان 

-CRاالطفال باستعمال كاشف االثر العضوي 

اطق الوسطى والجنوبية من لبعض المن 39

 العراق 

2118 

دراسة بعض الخصائص الطيفية لجزيئة  ذكرى كمال طه  92

  Na2  الصوديوم

2118 

هادي سوادي باهض  93

 المالكي 

دراسة الخواص التركيبية والبصرية ألغشية 

zno,sno2  الرقيقة المحضرة بطريقة التحلل

 الكيميائي الحراري 

2118 

دراسة تاثير عمليات الطالء بمتراكبات  اح مرتضى عذاب صب 94

الزركونيا المثبتة جزئيا  –الهايدروكسيابتايت

 Ti- 20%على سلوكية التاكل لسبيكة 

2118 

انتشار الموجات الواطئة التردد في البالزما  بيان علي غني  91

 المغبرة وشروط تكوين بلورات البالزما 

2111 

االء مصطفى ذيبان  91

 حسن 

واص طيف الدوران لجزيئة سيانيد دراسة خ

H)الهيدروجين 
12

C
14

 N) 

2111 

دراسة الخصائص التركيبية والبصرية  سارة صادق محمود 97

كبريتيد االنديوم ( In2S3)والكهربائية ألغشية 

 الرقيقة 

2111 

زهراء عبد الحسين  99

 اسماعيل 

قياس تراكيز الرصاص والكادميوم والكروم 

 بعض مناطق ميسان واليورانيوم في تربة 

2111 

تونس بالسم حسن  98

 الربيعي 

– Se100دراسة الخواص الفيزيائية لسبيكة 

xlnx  واغشية النظام 

2111 

في معامل   Tio2دراسة تاثير اضافة اوكسيد  شيماء هاشم الكعبي  81

 التمدد الحراري للزجاج العضوي 

2111 

العمر االشعاعي دراسة الكفاءة الكمية وزمن  لمياء قند خليف 81

بوليميري مطعم بصبغة  PMMHلغشاء 

 C47الليزر العضوية

2111 

 2111 نبات التبغ مؤشر للتلوث االشعاعي  ورود كريم عبود 82

رجاء خضر دمحم  83

 اليساري

دراسة نضرية الطياف االنبعاث لنظائر جزيئة 

LiH 

2111 

عض ايجاد تراكيز اليورانيوم والرادون وب شروق جاسم جبار 84

 الفعناصر الثقيلة في تربة مدينة الكوت

2111 

اذابة الدهون تحت الجلد في الحيوان باستخدام  وسن جبار طاهر 81

 تقنية الليزر دراسة خارج الجسم الحي

2111 

نور احمد سليم  81

 الجبوري

حساب تاثير الترابط  الكولوجي في الحاالت 

1sالذرية 
2
,1s

2
 2s,1s

2
 3s 

2111 

الم عبد هبة مصدق س 87

 الرزاق 

قياس وتوصيف النشاط االشعاعي الطبيعي 

والصناعي النهار ورواسب واسمااك واهوار 

 جنوبي العراق

2111 



سما حكمت عبد  89

 الوهاب

دراسة الخصائص البصرية اللواح االيبوكسي 

وتاثيرها في  6Gالمطعمة بصبغة الرودامين    

 كفاءة الخلية الشمسية

2119 

 Snدراسةالخواص التركيبية والبصرية الغشية  دنضال علي محمو 88

S2:Cu   الرقيقة المحضرة بطريقة التحليل

 الكيميائي الحراري

2112 

تقييم العوامل الفيزيائية لمرضى داء السكري  فادية جبار علوان 111

 بواسطة استخدام مخطط الصدى 

2112 

لثنائي AL/ a-Se/Mفي االنتقال االلكتروني  ميادة مطر فضالة 111

 شوتكي

2112 

تصنيع ودراسة الخواص الكهربائية  للمفرق  فاتن كاصد حاجم  112

كدالة للسمك ودرجة  a-Sb/ c-Siالمتباين

 حرارة التلدين

2112 

علياء  عبد المحسن  113

 حسن 

 Be ,Li ,Heحساب الترابط االلكتروني لذرات

 باستعمال  دوال معدلة

2112 

صبا جميل ابراهيم   114

 ة العطي

 (PbSx sie-x) تحضير سبائك واغشية المرك

خواصها التركيبية والبصرية ودراسة  

 والكهربائية

2112 

دراسة تاثير استخدام تقنية الليزر النبضي على  رواء عباس عبد علي 111

 Mgoالمطعمة بمادة Znoاغشية 

2112 

التلوث االشعاعي باليورانيوم وغاز الرادون  زينب جواد كاظم  111

كيز بعض العناصر الثقيلة في تربة مدينة وتر

 الناصرية

2112 

رنا عباس فاضل  117

 التويجري
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