
 االطاريح الخاصة بمكتبة قسن علوم الفيزياء

 
 السنة اسم المشرؾ عنوان االطروحة انكلٌزي عنوان االطروحة عربً اسم الباحث ت

 علً عبد الكرٌم حسٌن 1

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

دراسة تجمٌع و تحوٌل الطاقة 

الشمسٌة بؤستعمال محالٌل 

 كٌمٌائٌة

Use of solution in 

the collection and 

conversion of solar 

energy 

د.محمود علوان 

 العباسً

1895 

 وعد نجم عبدهللا البٌاتً 2

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

دراسه الخواص الكهربائٌه 

 CdTeوالضوئٌه الؼشٌه 

وامكانٌه تصنٌع خلٌه شمسٌه 

(C.Si-CdTe) 

Study o the 

electrical and 

optical properties 

of (CdTe) films and 

the possibilities of 

fabrication of 

(C.Si/CdTe) solar 

cell 

 د. سلوان كمال جمٌل

 د. متً ناصر مقادسً

1885 

 هدى ضٌاء جعفر 3

)جامعة  شكاره

بؽداد/كلٌة التربٌة 

 للبنات(

الخواص البصرٌه للؽبار 

الكونً فً المنطقه تحت 

 الحمراء

Optical properties 

of cosmic dust in 

infrared region 

أ.م.د. قاسم شوكت 

 مجٌد

1886 

فرمان قسٌم احمد  4

 الدهوكً

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

دراسه نظرٌه للخواص 

البصرٌه لحافه االمتصاص 

عند منطقة االمتصاص العالً 

لكل من الجرمانٌوم 

 والسٌلكون العشوائً

Theoretical study 

optical properties 

of apsopbation 

edge at high 

apsorbation region 

of amorphous 

germanium and 

silicon 

 د. سلوان كمال جمٌل

 العانً

1886 

 

 

ثائر لطٌؾ مزعل  5

 الزبٌدي

)جامعة بؽداد/كلٌة 
 التربٌة للبنات(

 

قصدٌر -تحضٌر سبائك الفضه

فً الضؽط الواطىء ودراسة 

خواصها التركٌبٌه 

لحشوه  والمٌكانٌكٌه كملؽم

 ناالسنا

Preparation of 

silver-tin alloys in 

low pressure and a 

study of their 

structural and 

mechanical 

properties as a 

teeth filling 

amalgam 

 خالد طه مهدي .د

 د. جنان حامد المختار

1886 

 

 

 

 

مٌسرة محمد عالء  6

 الدٌن الجلبً

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 نات(التربٌة للب

دراسة الخواص البصرٌة 

والكهربائٌه الؼشٌه مصنوعه 

 ZnSمن 

 

A study of the 

optical and 

electrical properties 

maed of (ZnS) films 

 د. زٌاد طارق الدهان

 د. قاسم شوكت مجٌد

1886 



 

 

 

 ثناء احمد زنكنه 7

)جامعة بؽداد/كلٌة 
 التربٌة للبنات(

تؤثٌر التشوه المٌكانٌكً فً 

لفحوصات البصرٌه ا

والفحوصات الكهربائٌه 

للراتنجات المسلحه بااللٌاؾ 

 الزجاجٌه وااللٌاؾ الكربونٌة

 

/ 

 
 
 
 

 د. سلوان كمال جمٌل

 د. رزاق حمٌد ٌوسؾ

1886 

 رٌم سعدي خلٌل العانً 9

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

 CdSe تصنٌع الكاشؾ

بطرٌقة التبخٌر الحراري فً 

خصائصه  الفراغ ودراسة

 الكهروبصرٌة

Fabrication of CdSe 

detector using 

vacuum 

evaporation 

technique and 

studying its electro-

optical properties 

 1887 د.حسٌن حمادي محمد

سعاد ؼفوري خلٌل  8

 العانً

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

تصنٌع ودراسة الخصائص 

الكهروبصرٌة لكاشؾ 

ل الضوئً كبرٌتٌد التوصٌ

بالنحاس  الكادمٌوم المطعم

CdS:Cu  بطرٌقة الرش

 الكٌمٌائً الحراري

 
 

Fabrication and 

study of the 

electroptical 

properties of 

CdS:Cu detector by 

spray pyrolysis 

tecnoique 

 د. سلوان كمال جمٌل

 د. حسن حمادي

 
 
 
 

1887 

 

اسماء شوقً خلٌل  11

 الؽرابً

معة بؽداد/كلٌة )جا

 التربٌة للبنات(

دائرة سٌطرة الكترونٌه لربط 

 الحاسبه الى الدوائر الخارجٌه

Control electronic 

circuit for 

connecting the 

computer to 

external circuits 

د. صبحً سعٌد 

 الراوي

د. سركوت نامق 

 عبدهللا

1887 

ناهدة جمعه حمٌد  11

 المشهدانً

ة )جامعة بؽداد/كلٌ

 التربٌة للبنات(

دراسة التوصٌلٌه الضوئٌه 

للسلٌكون البلوري المطعم 

باستخدام منظومة زمن 

 TOfالطٌران

Study of 

photoconductivity 

of doped crystalline 

silicon using time 

of flight technique 

د. صبحً سعٌد 

 الراوي

 د. حسن حمادي

1887 

12 Bushra Ali 

Ahmed Hamed 

بؽداد/كلٌة )جامعة 

 التربٌة للبنات(

 
 

 

/ 

Measurements of 

sum electro-optical 

parameters of 

liquids and crystals 

using kerr cell 

Dr. 

Fareed.Rashee

d 

Dr.Dhia. H. AL-

Amiedy 

 
 

1889 

 

 

 محمد طارق عبد النبً 13

)جامعة بؽداد/كلٌة 

دراسة الخصواص الفٌزٌائٌة 

 GdBa2Cu3O7-δكب للمر

Physical properties 

correlated to the 

Dr.E.K.AI-

Shakarchi 

1889 



ذو التوصٌلٌة الفائقة فً  التربٌة للبنات(

درجات الحرارة العالٌة 

بطرٌفتً تفاعل الحالة الصلبة 

 والتجفٌؾ فً حالة التجمد

solid state reaction 

and freeze drying 

method used to 

prepare 

GdBa2Cu3O7-δ high 

temperature 

superconductor 

compound 

DR.S.J. Shakir 

 

نشؤة رحٌم عبد علً  14

 العتابً

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

تقدٌر الجرع االشعاعٌة 

الناجمة عن استهالك المواد 

الؽذائٌة الواردة فً البطاقة 

 التموٌنٌة

Radition doses 

resulting from the 

consumption of 

rations form food 

items 

 د. نضالة حسن كاظم

د. بهاء الدٌن حسٌن 

 معروؾ

1888 

 

 

 

 

ؼسان عدنان نعٌم  15

 الهٌتً

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

دراسة الخصائص الكهربائٌة 

 PVC-NIلمتراكبات  

 

Study of the 

electrical poperties 

of PVC-NI 

Composites 

 د.صبحً سعٌد محمد

 ناجً جالًد.مهدي 

 
 

1888 

 

 

 

امال عبد الحسٌن وزٌر  16

 البكري

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

اعادة تركٌب الصورة من 

 مساقطها

Image 

reconstruction from 

its projections 

Dr. Saleh M.Ali 

Dr.Samir 

K.Al.Ani 

1888 

 

 

مإٌد عبد الحسٌن  17

 عباس الؽراوي

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 ة للبنات(التربٌ

قٌاس النشاط االشعاعً 

للحبوب والبقولٌات 

 المستوردة

Radioactivity 

measurement for 

garin and legumes 

impoted 

د. شاكر محمود 

 الجبوري

 د.راجحة رشٌد محمود

1888 

 

 

 

 فتحٌة فتح هللا حسن 19

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

دراسة التركٌب النووي 

ناصر الترابٌة لبعض نظائر الع

النادرة باستخدام أنموذج 

-IBMالبوزونات المتفاعلة )

1 )A186451 

THEnuclear 

structure study of 

some isotopes of 

rare earth nucli in 

the frame work of 

interacting boson 

model (IBM-1 )

A186451 

 د.سعون طه احمد

 د. نضالة حسن كاظم

 
 
 
 
 
 

1888 

نً علً شكر السما 18

)جامعة بؽداد/كلٌة هللا

 التربٌة للبنات(

 

دراسة الخواص الكهربائٌة 

شبه –عازل –لتركٌب موصل 

 AI/KI/CdTe)موصل)

Study of the 

electrical properties 

of the metal-

insulato-

semiconductor(AI/K

I/CdTe) structure 

Dr. salwan 

kamal jameel 

AL-ANI 

Dr. abedel –

fatah hassan 

AL-sammari 

 

1888 



 فٌصل ؼازي محمد 21

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

تقنٌات ازالة تشوهات الدقة 

المكانٌة )تؤثٌر االلٌاسنػ( من 

 الصور الرقمٌة

The techiniquse of 

reducing the spatial 

resolution 

distortion (Aliasing 

effect) in the Digital 

images 

 دور جورجد.لإي ا

 

د. سلوان كمال جمٌل 

 العانً

1888 

 نزار عصمت سٌنو 21

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

تقسٌم وتصنٌؾ الصور 

 الرقمٌة

Segmentation and 

Classification of 

Digital images 

 

Dr.Laith Abdul 

Aziz 

Dr. Aiad Abdul 

Aziz 

1888 

علً عبد االمٌر  22

 العزاوي

/كلٌة )جامعة بؽداد

 التربٌة للبنات(

 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة التركٌب النووي 

لبعض النظائر الثقٌلة 

(Ra,Th,U,Pu, 

Cm,Cf)ذات 

222A250  باستخدام

انموذج البوزونات 

 (IBM-1المتفاعلة)

Stady theNuclear 

structure of some 

heavy 

isotopes(

Ra,Th,U,Pu, Cm,Cf) 

222A250 in the 

frame work of 

interacting boson 

model 

(IBM-1) 

 د.سعدون طه هحمد

 د. جنان حامد المختار

2111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد سلمان عبٌد  23

 القٌسً

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

تؤثٌر النٌوترونات السرٌعة 

واشعة كاما على بعض نبائط 

 اشباه الموصالت

Stady the effect of 

fast neutron and 

gamma-ray on the 

some 

semiconductor 

Devices 

د.صبحً سعٌد محمد 

 الراوي

د. شاكر محمود 

 الجبوري

2111 

هٌفاء علوان عبود  24

 الحلً

 اطروحة دكتوراه((

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

-تصنٌع نظام زجاج التٌلٌرٌت

مولبٌدٌوم شبه الموصل 

ودراسة البنى التركٌبٌة 

والخواص البصرٌة 

 والكهربائٌة

Fabrication the 

semiconductor 

molybdenum 

tellurite glass 

systems and 

studying its 

structural , optical 

and electrical 

properties 

د.صبحً سعٌد محمد 

 الراوي

د.أ.د.سلوان كمال 

 جمٌل عبود

 

2111 

سٌناء منذر محمد علً  25

 المختار

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

خواص العزل دراسة 

الكهربائً لسطوح اسباه 

 الموصالت

Theortical 

investigation of 

dielectric property 

for semiconductor 

surfaces 

 د.صبحً سعٌد الراوي

 د.محمد احمد صالح

2111 



 

وجٌهة عبد الدائم  26

 المعموري

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

استخدام لٌزر ثنائً الوصلة 

 وقٌاس المدىللتحسس 

Laser oiode fo 

ranging and 

detection 

 د.جنان حامد المختار

 د. محمد صالح مهدي

2111 

 

 

 

 

منى مهدي صالح  27

 المشهدانً

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

دراسة تفاعل اشعة اللٌزر مع 

 الزجاج

 
 

Astudy of 

Interaction of Laser 

Radiation with 

glass 

 ز حسند.مإٌد عزٌ

 د. ؼسان سالم عبد هللا

 

2111 

 

 

 

 

 هناء فلٌح علً الطائً 29

)جامعة بؽداد/كلٌة 

 التربٌة للبنات(

تصنٌع ودراسة خصائص 

الخلٌة الشمسٌة ذات المفرق 

 cds:lnالهجٌن نوع 

/si,cds/si 

Fabrication and 

characterization of  

heterojunction 

solar cells 

 

أ.د سلوان كمال جمٌل 

 العانً

د. رائد عبد الوهاب 

 القٌسً

2112 

 ولٌد بدٌوي صالح 28

/كلٌة )جامعة االنبار

 (العلوم 

تحضٌر ودراسة الخصائص 

الفٌزٌائٌة الؼشٌة انظمة  

رباعٌة التركٌب 

)sn:cd:s:cu)(zn:cd: 

s:cu)(zn:sn:s:cu) 

بطرٌقة الرش الكٌمٌائً 

 الحراري

Pepared and study 

the physical 

properties of thin 

films systems 

quaternary 

structure)

sn:cd:s:cu)(zn:cd:s:

cu)(zn:sn:s:cu) 

pyrolysis 

 

 د.حامد صالح الجمٌلً

 د.مهدي حسن الدٌمً

2112 

رفاه عد الهادي عمر  31

 الجعفري

 )اطروحة دكتوراه(

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

نمذجة حاسوبٌة للتفاعل 

المتسلسل فً لٌزر فلورٌد 

 الهٌدروجٌن

Computer Modeling 

For Chain 

Hydrogen Fluoride 

Laser 

Dr. sabah 

mahoud juma 

Dr. Kamal 

hassain Lateef 

2113 

 

اٌمان ابراهٌم  عوض  31

 طه

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

تحدٌد تركٌز الٌورانٌوم 

المنظب فً نماذج من حلٌب 

االم باستخدام كاشؾ االثر 

مناطق لل CR-39العضوي 

الوسطى والجنوبٌة من 

 العراق

Determination of 

uranium 

concentration in 

human milk by 

track detector cr-39 

for middle and 

south of iraq 

 

 د.نضالة حسن كاظم

 د.ندى فاضل توفٌق

2113 

 2113 د. زٌاد طارق الدهان Fabricathon of neaتصنٌع كاشؾ ٌعمل فً  اسمهان اسعد محمود 32



بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

 infra red detector ت الحمراء القرٌبةالمنطة تح

athesis 

د. صالح عبد هللا 

 حسون

 جنان علً عبد الشمري 33

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

تحسٌن كفاءة االداء للصمام 

-GIالماٌكروي المفرغ نوع )

19B من خالل تنشٌط )

 سطوحه الداخلٌة

Improvement the 

action efficiency o 

microwave vacuum 

tube type (GI-19B) 

by activion its 

intersurfaces 

 د.سمر خضر العانً

د. باسل حمودي 

 خضٌر

2113 

 بان  حسن عادل االسعد 34

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

دراسة الخصائص الفٌزٌائٌة 

اللكترونات االؼلفة الخارجٌة 

 لبعض الذرات

A study of the 

physical properties 

for the electrons 

outer shells for 

some atoms 

 أ.د.خلٌل  هادي البٌاتً

د. صالح عبد هللا 

 حسون

2115 

نعٌمة جٌجان مذكور  35

 التمٌمً

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

حساب تؤثٌر قوة الرابطة 

االلكترونٌة على طاقة بعض 

 الذرات

Calculation of effect 

of electronic 

correlation force on 

the energy of some 

atoms 

 د.خلٌل هادي البٌاتً

 د.احمد كمال احمد

2115 

 

 

 

 

 

ندى عبد الفتاح محمد  36

 خطاب

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

تؤثٌر شحنة الفراغ فً 

التصمٌم النظري لقاذؾ 

 الكترونً

Space-charge eect 

on the theoretical 

design of electron 

gun 

د.سمر خضر ٌاسٌن 

 العانً

د. راجحة رشٌد 

 محمود

2115 

 

 

 

 

 سامً سلٌمان جٌاد 37

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

الخصائص البصرٌة 

 (Sno2)والتركٌبٌة الؼشٌة 

المشوبة بالفلور والمشععة 

 باشعة كاما

Optical and 

structural 

properties of (Sno2) 

doped by fluorine 

irradiated by 

gamma rays 

 أ.د. نادر فاضل حبوبً

أ.م.د. راجحة رشٌد 

 محمود

2115 

 خولة جمٌل طاهر 39

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

تصنٌع ودراسة خواص 

عناصر بصرٌه ومركزات 

هولوكرافٌه ألستخدامها فً 

 منظومة لٌزر

Nd:Glass 

 

Construction 

and characteristics 

study of optical 

holographic 

elements and 

concentrators used 

in Nd:glass laser 

system 

أ.د.عدنان صالح 

 العٌثاوي

2116 



 

 شذى احمد كاظم 38

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

دراسة وتقٌٌم المعلمات 

الطٌفٌة لنماذج من اوساط 

لٌزرٌة صلبة مطعمة باٌونات 

 الندٌمٌوم

Study and 

appraisement of 

spectroscopic 

properties for 

samples o solid 

laser media deposit 

with Nd ions 

أ.د. ضٌاء حمدي حكٌم 

 العمٌدي

2116 

 

 

 

 

 

 

كرٌمة صبر وادي  41

 الجعٌفري

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

 BH,BHدراسة تاثٌر النظائر

فً حساب المضاعؾ المبدا 

 لجزٌئة هدرٌد البورون

Study of isotopes 

effect   B11H1 and 

B11H2on the 

calculation of 

lambda doubling of 

boron hydride 

molecule 

أ.د. ضٌاء حمدي حكٌم 

 العمٌدي

2116 

امٌرة كنعان عصفور  41

 سلمان الشمري

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

تؤثٌر المضافات السٌرامٌكٌة 

على الجسم البورسلٌنً 

ودراسة بعض الخواص 

 ٌزٌائٌةالف

The effect of 

mineralizes on 

ceramic body and 

studying some 

physical properties 

د. فاضل عبد رسن 

 عمارة

 د. جنان حامد المختار

2116 

داود مجٌد خضٌر  42

 الجنابً

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

دراسة الخواص التركٌبٌة 

 (pbsوالبصرٌة الؼشٌة 

اس (الرقٌقة المطعمة بالنح

(cu) 

Study  of the 

structural and 

optical properties 

of  (pbs) thin films 

doped by (cu) 

 2116 د.ندى خضٌر عباس

الطاؾ عبد المجٌد  43

 سلمان الرحمانً

 )اطروحة دكتوراه(

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

دراسة حاالت التناظر 

الممتزجة والتركٌب النووي 

( pdلنظائر البالدٌوم )

 الزوجٌة -الزوجٌة 

Study  of mixed 

symmetry states 

and the nuclear 

structure of even –

even pd-isotopes 

 

Saddon 

t.ahmad 

Rajha 

R.mahmoud 

2116 

 

 اسماء جواد كاظم 44

بؽداد/كلٌة جامعة ) 
 العلوم(

تصمٌم وبناء منظومة لٌزر 

صبؽة بدون مرنان ودراسة 

 معلماتها

Design and 

construction of 

laser dye system 

without resonator 

study it parameters 

د.عدنان صالح 

 العٌثاوي

د. سعد ٌاسٌن 

 االنصاري

2116 

 علً محمد احمد 45

/كلٌة )جامعة دمشق

 (العلوم 

 The hardening of تقسٌة االلمنٌوم

alumium 

ا.م.د. محمد عبد 

 الحفٌظ

 د.اٌاد مدور

2117 

 2117 د. نضالة حسن كاظم Preparation ofتحضٌر شعٌرات البزموث عبد الجبار بدن صبٌحة  46



 التمٌمً

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

فائقة التوصٌل بدرجة حرارة 

الؽرفة ودراسة تؤثٌر أشعة 

كاما على خصائصها 

 الكهربائٌة

bismuth filament as 

ultra conductors at 

room temperature 

and studying the 

effect of gamma 

radiation on their 

electrical properties  

 د. فاضل عبد رسن

 وسن كامل حسن محمد 47

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

دراسة تؤثٌر المالئات من 

االطٌان العراقٌة على الخواص 

المٌكانٌكٌة والحرارٌة 

 للبولٌمرات

Study o fillers effect 

from iraqi clays on 

mechanical and 

thermal properties 

for polymers 

 د.جنان حامد المختار

د.فاضل عبد رسن 

 عمارة

2117 

نهى مجٌد حمٌد جاسم  49

 كروؾ

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

دراسة طٌفٌة للجزٌئات ثنائٌة 

الذرة 

(AICI,ALBr,LiH,PbS,

HCI,Sio,Li2,Ag107Cl35,

Ag109Cl35) 

Spectroscopy study 

o e diatomic 

molecules 

(AICI,ALBr,LiH,PbS,

HCI,Sio,Li2,Ag107Cl35

,Ag109Cl35) 

أ.د. ضٌاء حمدي 

 العمٌدي

2117 

سعاد محمد علً  48

 الشمري

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

حساب الطاقة وعامل االستطارة 

الذري لآلٌونات الخفٌفة 

 الموجبة والسالبة

Calculate o energy 

and atomic scatting 

facto for +ve and –

ve lightions 

أ.د خلٌل هادي أحمد 

 البٌاتً

2117 

ماجدة علً أمٌن  51

 الزنگنة

 اطروحة دكتوراه

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

تحضٌر الوسط اللٌزري الفعال 

Nd3+:TiO2 

 جٌالتٌن-بتقنٌة محلول

 

Nd3+:TiO2 

Preparation via 

Sol-Gel for Laser 

Active Medium 

د.عدنان صالح أ.

العٌثاوي         

أ.م.د.فاضل عبد رسن 

 الربٌعً

 

2117 

 احمد خالد عبد هللا 51

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

التشخٌص الطبً المراض 
الصمام االبهري باستخدام  

 الموجات
 فوق الصوتٌة

 

Medical Diagnosis 

of Aortic Valve 

Diseases 

by Using the 

Ultrasound Waves 

 صاحب.عبد الرضا أ.د

 ٌونس

 د.راجحة رشٌد

 

 

 

 

2117 

52 
أثٌر عـبد الجبار 

 ســوادي الجـابري

 

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

 دراسة تاثٌر

االشعة فوق البنفسجٌة على 

معدل ترسٌب كرٌات الدم 

ءالحمرا  

A study to 
determine the effect 

of ultra-violet 
radiation on the  
red blood cells 

sedimentation rate 
 
 

أ.د.عبد الرضا صاحب 

 الساعدي

أ.م.د صالح عبد هللا 

 حسون

2117 



 

حنان جعفر طاهر  53

 البرزنجً

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

 

دراسة انتقال اللٌزر عبر 
 االلٌاؾ البلورٌة الفوتونٌة

Study of Laser 

Propagation via 

Photonic Crystal 

Fiber 

 
 

Dr. A.H.Al-

janabi 

Dr.Adnan s. 

Mohamed 

 

2117 

 

 

 

 

 

 

 سعاد ؼفوري خلٌل 54

 )اطروحة دكتوراه(

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

ثٌر طرٌقة التحضٌر ؤدراسة ت

على الخصائص الكهروبصرٌة 

لكاشؾ المفرق الهجٌنً 

(SnO2/Si) 

Study of 

Preparation Method 

on Opto-electronic 

Properties of  (SnO2 

/Si) Heterojunction 

Photodetector 

 د.محمد مهدي سهٌل

أ.د.عدنان صالح 

 العٌثاوي

2117 

محمد عبد االمٌر عبد  55

 الرضا الفتالوي

)بؽداد/كلٌة التربٌة ابن 

 الهٌثم(

 

 

تفاعالت الجسٌمات المشحونة 

النتاج النظائر المشعة 

 لؤلؼراض الطبٌة

Charged particles 

interactions for 

medical 

radioisotopes 

production 

purposes 

 أ.د.ماهر ناصر سرسم

 د.بشائر محمد سعٌد

2119 

 زهراء زهٌر ٌوسؾ 56

/كلٌة )جامعة الموصل

 (العلوم

دراسة الخواص البصرٌة 

والكهربائٌة الشباه الموصالت 

 العضوٌة

Inverstigation of 

optical and 

electrical properties 

of organic 

semiconductos 

.اسماعٌل خلؾ د

 عباس

2119 

57 

 

مٌسون عبد الحمٌد 

 محمود

جامعة ) 
 بؽداد/كلٌة العلوم(

تحسٌن الدالة الموجٌة 

لهارتري فوك لذرتً الهٌلٌوم 

 و اللٌثٌوم

Improving  hartree-

fock wave function 

for helium and 

lithium atoms 

 

 أ.د. خلٌل هادي البٌاتً

 

2119 

اسراء كامل احمد  59

 رحالال

جامعة ) 
 بؽداد/كلٌة العلوم(

حساب تراكٌز ومعامل االنتقال 

للٌورانٌوم فً االسمدة 

الفوسفاتٌة من التربة الى 

النباتات باستعمال كاشؾ االثر 

 CR-39النووي 

Determintion the 

concentrations and 

the transfer factor 

uranium in the 

phosphorous 

fertilizers feom soil 

to plants by using 

nuclear track 

detector (CR-39) 

أ.م.د.راجحة رشٌد 

 دمحمو

 أ.م.د.ندى فاضل توفٌق

2119 

 2119د.سمر ٌونس طه  Atheoretical studyدراسة نظرٌة الداء اللٌزرات حسٌن برؼوث مرهون  58



 الحسٌنً

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

شبه الموصلة النقطٌة الكمٌة 
 من نوع

III-NITRIDES 

on the performance 

of III-NITRIDES  

quantum-dot 

semiconductor 

lasers 

 الدباغ

د.امٌن حبٌب حنون 

 الخرسان

سمارة جاسم محمد  61

 الجبوري

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

دراسة بعض الخصائص 

المٌكانٌكٌة                            

 سٌرامٌك -لمتراكب بولٌمر

Study some 

mechanical 

properties for 

polymer 

 

 د. خالد رشاد الراوي

 د.علً عباس بندر

2119 

 علً مصــطفى محمد 61

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

قٌاس تراكٌز الـٌورانٌوم 

 والـرادون فـً تربة

بعض المناطق الشــمالٌة 

 للعراق باستخدام

-CR)كاشؾ األثر النووي 

39) 

 

Uranium and radon 

concentrations in 

soil of same 

northern Iraqi 

regions using 

nuclear track 

detector (CR-39)   

 أ.د.نضالة حسن كـاظم

 

2119 

تسنٌم حسن محمود  62

 العزاوي

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

 

دراسة تصمٌمٌة للتحلٌالت 

 الحرارٌة لموسع ومستقبل

 الحزمة اللٌزرٌة

 

Design Study of 

Thermal Analysis 

for 

Expander and 

Receiver of a Laser 

Beam 

 

أ. م. د. علً هادي 

 الحمدانً

 

د . رفاه عبد الهادي 

 الجعفري

2119 

 

لٌنا عواد حسٌن  63

 الجنابً

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

التلوث البٌئً بعنصري 

الرصاص والكادمٌوم لمدٌنة 

االسكندرٌة والمناطق 

 العراق-المحٌطة بها

Lead and Cadmium 

Environmental 

Pollution at 

Alexandria City and 

its Peripheral 

Regions- Iraq. 

 

 

د. رٌاض ٌونس قاسم 

 العبٌدي

2119 

هدى ضٌاء جعفر  64

 شكارة

 )اطروحة دكتوراه(

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 العلوم(

 استخدام مخلفات

 البوكساٌت العراقً

الناتجة من استخالص 

 األلومٌنا

 فً أنتاج مواد عازلة

 حرارٌا  

Use of Iraqi bauxite 

wastes after 

extracting alumina 

to produce 

refractory  

materials   

د. فاضل عبد رسن    

     عمارة    

 د. جنان حامد المختار 

2119 

محمود عبد القادر  65

 عباس المشهدانً

ٌر شحنة النواة دراسة تؤث

 على الصفات الفٌزٌائٌة

Study the effect of 

nuclear charge on 

 أ.د. خلٌل هادي البٌاتً

 

2119 



بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

 =Z لذرات واالٌوناتلبعض ا 

2, 3, 4, 5 

 

the physical 

properties for some 

of the atoms and 

ions   Z=2,3,4,5 

 

 حامد كاظم هبول 66

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (لبناتل العلوم

تصمٌم وبناء منظومة ترمٌز 

 فً انظمة

 االتصاالت الضوئٌة

 

Design And 

Implementation Of  

Coding System For 

Optical Fiber 

Communication 

  

Dr. Samar 

Younis AL-

Dabag   Dr. 

Hani Jassim 

Kbashi 

2119 

 عدوٌة محسن علوان 67

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

اكٌز العناصر قٌاس تر

و  (Ni,Cd,Pb)الثقٌلة

الٌورانٌوم فً تربة بعض 

 مناطق بؽداد

Measuring the 

concentration of 

heavy elements 

(Pb,Cd and Ni) and 

uranium in the soil 

of some areas in 

Baghdad 

أ.د.نضالة حسن كاظم 

 العانً

أ.م.د.رٌاض ٌونس 

 قاسم العبٌدي

2118 

 رعقٌل مشحوت جعف 69

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

دراسة مقارنة لسلوك نمو 

 الشق فً المواد الهشة

Comparative study 

of crack-growth 

behavior in the 

brittle materials 

 د.محمد احمد صالح

 د.عبد هللا ابراهٌم عبو

2118 

 اسراء هادي هالل 68

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

ٌر المذٌب والتركٌز دراسة تؤث

على الخواص الطٌفٌة لصبؽة 

اللٌزر والعضوٌة نوع 

 2-الكومرٌن

Astudy of the eect 

of the solvent and 

concentration on 

the absorption and 

the fluorescence 

spectrum of 

coumarin 2 dye 

laser 

 

 د.محمد تقً حسٌن

 د. رفاه عبد الهادي

2118 

رزاق عبد علٌاء عبد ال 71

 الجبار

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

 

قٌاس تركٌز الٌورانٌوم فً 

 نماذج أسنان

األطفال بؤستعمال كاشؾ األثر 

 لبعض CR-39العضوي 

المناطق الوسطى والجنوبٌة 

 من العراق

 

Determination of 

Uranium 

Concentration in 

child teeth by using 

track detector CR-

39 for middle and 

south of Iraq 

 

أ.د.نضالة حسن كاظم                                      

 أ.م.د.ندى فاضل توفٌق

2118 

 2118   د.ضٌاء حمدي.أ Study of someالخصائص بعض دراسة  ذكرى كمال طه 71



بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

 

 لجزٌئة الصودٌومالطٌفٌة 

Na2 

 

Spectroscopic Of 

Na2 Molecule 

 

 

 العمٌدي

هادي سوادي باهض   72

 المالكً

 

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

دراسة الخواص التركٌبٌة 

 والبصرٌة ألؼشٌة

ZnO       و SnO2 

الرقٌقة ومزٌجهما المحّضرة 

 بطرٌقة

 التحلل الكٌمٌائً الحراري

Optical and 

Structural 

Properties of            

             ( ZnO_  

SnO2) and their 

Mixture Prepared 

by Chemical   Spray 

Pyrolysis 

 
 

أ.د. نادر فاضل حبوبً                

أ.م. رامز أحمد 

 األنصاري

 

 

2118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتضى عذاب صٌاح 73

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

تؤثٌر عملٌات الطالء  دراسة

وكسً بمتراكبات الهاٌدر

الزركونٌا المثبتة  -ابتاٌت

جزئٌا  على سلوكٌة التآكل 

 لسبٌكة

Ti-20%Co 

Study The effect of 

coating processes 

by 

(Hydroxy aptite–

Practically 

stabilized  

Zirconia)composite 

on corrosion 

behavior of               

 Ti-20%Co alloy. 

 

 د.ثائر لطٌؾ مزعل 

 اد عبد هللا د.خالد رش

2118 

مـوفق عبدهللا عباس  74

 المــوسـوي

دراسة الخواص األلكترونٌة 

والبصرٌة للمضخمات 

الضوئٌة شبه الموصلة 

 النقطٌة الكمٌة من نـوع

 ZnO-MgZnO 

 

A Study of 

Electronic and 

Optical 

Properties of  ZnO-

MgZnO Quantum-

Dot 

Semiconductor 

Optical Amplifiers 

 

. أمٌن حبٌب  د

 الخرسان

د . رامز احمد 

 األنصاري

2118 

 

أشواق طارق دحام  75

 حسون

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

 دراسة طٌفٌة نظرٌة الٌون

C12 N14 

Theoretical 

Spectroscopy 

Study of 

C12 N14 Diatomic 

Molecules 

 

أ.د. ضٌاء حمدي حكٌم 

 العمٌدي

2118 

 2118د.علً عباس البندر                 Study Of Someدراسة بعض الخواص  شٌرٌن كاظم طعٌمة 76



بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

المٌكانٌكٌة والبلى لمتراكبات 

 الزجاج -المنٌوم

Mechanical 

Properties and 

Wear For 

Aluminum-Glass 

Composites 

 

 د. منى خضٌر عباس

 بان اكرم عباس 77

داد/كلٌة بؽجامعة ) 

 (للبنات العلوم

 صائصأثر التلدٌن فً الخ

 البصرٌة ألؼشٌةو التركٌبٌة

(ZnO)الرقٌقة 

The Effect of 

Annealing on The 

structural  and 

Optical Properties 

of (ZnO) Thin Films 

د. نادر فاضل أ. 

د. أ. م. حبوبً          

 رامز احمد االنصاري

2118 

 بباسم خلؾ رجه طال 79

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

شعة ألخواص التدرٌع دراسة 

كاما والنٌترونات لمتراكب 

االٌبوكسً المدعم بمواد 

 مختلفة

 

Study the shielding 

properties for 

gamma rays and 

neutrons for epoxy 

resin reinforced by 

different materi  

د. راجحة رشٌد 

 محمود           د.

 شفٌق شاكر المولى

 

 

2118 

 وسن عبد الرحمن خلؾ 78

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

دراسة نظرٌة للخصائص 

البصرٌة لبعض اشباه 

الموصالت العشوائٌةفً 

منطقة االمتصاص العالً من 

 حافة االمتصاص البصري

 
 

A Theoetical study 

of the high 

absorption rrgion of 

the optical 

absorption edge for 

some amorphous 

semiconductors 

 عبد هللا ابراهٌم عبو

 
 
 
 
 
 
 
 

2111 

 

 

 بٌان ؼنً علً 91

 

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

انتشار الموجات الواطئة 

التردد فً البالزما المؽبرة   

وشروط تكوٌن بلورات 

 البالزما

The  Propagation  

of  Low Frequency 

Wave in Dusty 

plasma and the 

Conditions to 

Formation of 

Plasma Crystals 

أ. م. د. حامد حافظ 

 الجبوري 

2111 

 

 

 

 

االء مصطفى ذٌبان  91

 حسن

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

دراسة خواص طٌؾ الدوران 

 لجزٌئة

(سٌانٌد الهٌدروجٌن 

H12C14N( 

 

Spectrocopic study 

of the potational 

spectrum of 

hydrogen cyanide  

أ.د. ضٌاء حمدي حكٌم 

 العمٌدي

2111 

 صادق محمود هسار 92

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

دراسة الخصائص التركٌبٌة 

والبصرٌة والكهربائٌة 

الؼشٌة كبرٌتٌد االندٌوم 

(In2S3) الرقٌقة 

A Study Structural 

,Optical and 

Electrical 

properties of 

د. ندى خضٌر عباس              

 د. نصٌر كرٌم قاسم

 

2111 



Indium 

Sulfide(In2S3)Thin 

Film 

زهراء عبد الحسٌن  93

 أسماعٌل

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

قٌاس تراكٌزالرصاص 

والكادمٌوم والنٌكل والكروم 

والٌورانٌوم فً تربة بعض 

 مناطق محافظة مٌسان

 

 

Measurement of the 

concentration of 

Lead, Cadmium, 

Nickle, Chromium 

and Uranium in the 

soil of some area in 

Missan governorate 

أ.د.  نضالة حسن 

     كـاظم          

أ.م.د.  رٌاض ٌونس 

 قاسم

 

 

2111 

تونس بالسم حسن  94

 الربٌعً

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

الفٌزٌائٌة دراسة الخواص 

 لسبٌكة

-Se100وأؼشٌة النظام  

x2Inx 

The physical 

properties of the 

alloy and thin films 

of the system Se100-

xInx 

أ. م. د. بتول دلرعم 

 بالوه 

2111 

شٌماء هاشم عنٌد  95

 الكعبً

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

 دراسة تاثٌر أضافة اوكسٌد 

TiO2تمدد فً معامل ال

 العضوي الحراري للزجاج 

 

Effect Of Oxied TiO2 

Addition On The 

Thermal Expansion 

Of Bio_Glass 

د. علً عباس بندر               

أ.م.د. سعد بدري 

 حسون فرٌد

 

2111 

 لمٌاء قند خلٌؾ 96

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

دراسة الكفاءة الكمٌة وزمن 

شاء العمر االشعاعً لؽ

مطعم  PMMAبولٌمري

 C47 بصبؽة اللٌزر العضوٌة 

 

Study the Quantum 

Efficiency and   

RadiativeLife-Time 

of Polymer PMMA 

Dopped withC47 Dye 

Laser 

 د . محمد تقً حسٌن    

رفاه عبد الهادي د. 

 عمر

 

2111 

 ورود كرٌم عبود 97

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

 

بػ مإشر للتلوث نبات الت

 اإلشعاعً

Tobacco Plant of 

Indicator Radiation 

Contamination 

 

أ.م.د.راجحة رشٌد 

 محمو

أ. م.د.شفٌق شاكر 

 شفٌق

 

2111 

رجاء خضر محمد  99

  الٌساري

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

 

دراسة نظرٌة الطٌاؾ 

 LiHاالنبعاث لنظائر جزٌئة 

 

Theoretical study of 

emission spectra 

for the isotopes of 

LiH molecule 

 
 
 

أ.د.ضٌاء حمدي حكٌم 

 العمٌدي

2111 

 شروق جاسم جبار 98

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

اٌجاد تراكٌز الٌورانٌوم و 

الرادون و بعض العناصر 

 الثقٌلة فً تربة مدٌنة الكوت

 

Determination the 

concentrations of 

uranium,radon and 

some heavy metals 

 أ.د.نظالة حسن كاظم

أ.م.د.رٌاض ٌونس 

 قاسم

2111 



 in the soil at AL-Kut 

city 

 

 وسن جبار طاهر 81

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

اذابة الدهون تحت الجلد فً 

الحٌوان باسخدام تقنٌة اللٌزر 

 دراسة خارج الجسم الحً

 

 

Subcutaneous 

lipolysis in animal 

using laser 

technology –An in 

vitro study 

 2111 د. سمر ٌونس الدباغ

نورا محمد سلٌم  81

 الجبوري

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

 

حساب تؤثٌر الترابط 

 الكولومبً فً الحاالت الذرٌة

1s²;1s²2s;1s²3s 
 
 
 
 

Calculation the 

Coulomb’s 

correlation effect 

on the atomic 

states 

1s²;1s²2s;1s²3s 

 2111 أ.د.خلٌل هادي البٌاتً

هبة مصدق سالم عبد  82

 الرزاق الحمٌد

بؽداد/كلٌة جامعة ) 

 (للبنات العلوم

 

قٌاس و وتوصٌؾ النشاط 

االشعاعً الطبٌعً و 

الصناعً النهار و رواسب و 

اسماك و اهوار جنوبً 

 العراق

Identification and 

measurements of 

natural and 

industrial 

radioactive 

contamination of 

rivers, sediments, 

fishes and marshes 

of south iraq 

أ.م.د.راجحة رشٌد 

 محمود

أ.م.د.شفٌق شاكر 

 المولى

2111 

 


