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التكسير بأستخدام فحص الشي ثالثي االبعاد 

 وفحص الكيس

 1984 ماجستير امحد محاد الفالحي

المقاسات المطلقة لعينات  دراسة نظرية لثأثير 19
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دراسة تأثير ظروف التصنيع على بعض الخواص  41
 الفيزياوية والميكانيكية النواع من السيرمال

 2011 ماجستير شيماء حممد فياض 

كشف االهداف من الصور الفضائية عالية التميز  42
 بأستخدام تقنيات المرشحات الزمنية 

 2004 ماجستير حيدر سعد عبد الباقي

 2004 ماجستير حسني علي حممددراسة تأثير حرارة التلبيد على  43
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دراسة الحرارة النوعية لمركبات العناصر  44
 النادرة مع النيكل في درجات الحرارة الواطئة 

 2004 ماحستير رافع عبد اهلل

 2004 ماجستير عبد القادرامحد تصميم في دراسة اداء مقياس الجريان الليزري 45

دراسة اداء منظومة الثنائي الليزري لقياس بعد  46
 الجسم

 2004 ماجستير سناء رياض موسى

قدرة التحليل الطاقي لكاشف االثر النووي  47
 البالستيكي 

PM-355  لجسيمات ألفا وتأثير المعالجة
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 2004 ماجستير حممد حممود اجلبوري

دراسة الخواص الفيزيائية لراتنج البولي آستر  48
غير المشبع المقوى بمواد طبيعية كبدائل 

 صناعية 

 2004 ماجستير السامرائيعدنان رعد امحد 

تقييم كفاءة تقنية المؤزائيك الرقمي للصور  49
 الفضائية 

 2005 ماجستير حسني شهاب عبد

 S-Dاختبار توزيع االلكترونات في الغالفين  50
-Rوالرهيديوم26Feلعنصري الحديد 

Hبأستخدام تقنية استطارة كومبتن 

 2004 ماجستير ياسر خلف حممد اجلبوري

تصميم ودراسة منظومة بصرية لقياس دالة  51
العدسات في المنطقة  MTFاالنتقال البصري 

 تحت الحمراء

 2005 ماجستير نزيهة نصار احلمداني

دراسة تأثير التلدين الحراري السريع على  52
( الرقيقة dsاغشية كبريتيد الكادميوم)

 المحفزة بطريقة الرش الكيميائي الحراري
 

 2011 ماجستير  حملعبري سامي ذياب 

قياس وحساب معامل التوهين الخطي والكتلي  53
 لألشعة السينية لبعض المواد

 2005 ماجستير عبد اهلادي مروان غالب

 2006 ماجستير حممد شياع مرعي البياتيدراسة تأثير السمك والتلوين على الخواص  54
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التركيبية والبصرية ألغشية كبريتيد 
 الكادميوم 

 
قياس وحساب معامالت التوهين الخطي والكتلي  55

لألشعة السينية لعنصري النحاس والخارصين 
 وسبيكة البراص

 2006 ماجستير معتز عيال جميد

 التصوير المجسم بالليزر مع بعض تطبيقاته  56
 

 2007 ماجستير مهند قادر كريم

  ماجستير حممد امنيوالء حمفوظ  دراسة تأثير األشعة السينية على خصائص الليزر 57

 

تفاعل شعاع ليزر ثنائي اوكسيد المستمر مع  58
 المواد شبة الموصلة

 2004 ماجستير هاني هادي امحد

ايجاد معامالت التوهين ألشعة  59
 (Ca,zh,A2(للعناصر)oykev.8أكس)

 2007 ماجستير حسن نوري/حممود حممد

بالنحاس على الخواص  دراسة تأثير التشويب 60
 البصرية ألغشية كبريتيد الكاديوم

 2007 ماجستير زهري ناجي جميد

ايجاد معامالت االمتصاص الخطي والكتلي  61
بأستخدام اشعة أكس المميزة لبعض العناصر 

 االنتقالية

 2008 ماجستير عدنان حممود خالد علي

المستمر على  دراسة تأثير أشعة ليزر االركون 62
الخواص التركيبية والبصرية ألغشية كبريتيد 

الكادميوم الرذقيقة المحضرة بطريقة الرش 
 الكيميائي الحراري 

 2007 ماجستير عبد امحد خليفة

تأثير التعويض الجزئي على الخواص التركيبية  63
والكهربائية للمركب الفائق التوصيل 

 الكهربائي

 2008 ماجستير هناد علي شفيق عباس

على الخواص  PBتأثير التعويض الجزئي ل 64
التركيبية والكهربائية للمركب 

Ti2Ba2Ca2Cu3O10+8  الفائق التوصيل
 الكهربائي درجات الحرارة العالية

 2008 ماجستير عبد السالم باقي
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الخصائص البصرية دراسة ألغشية اوكسيد  65
القصدير الرقيقة النقية والمستوية بالفضة 

 والموخرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري

حسني خضري حممد خالد 

 اجلبوري

 2008 ماجستير

66 Passive 

lasbpsYnchronisAtionTechnioves 

Walid .k.Hamadi  1985 دكتوراه 

67 Acomparative study of the lipid 

Associated with Mitochondria and 

Cytochrome cexidases 
 
 

  1984 

68 Some calculations of 

NmrchemecalshftsAthesis submitted to 

the university of surer in Partial 

fulfillment of the requirements for the 

Degree of master of Philosophy 

HusamMohemmed 

said Abid 

 1980 ماجستير

69 The study of structural and optical 

properties for thin film (PBS)and thin 

film(ZNS) 

SabirJassimmohamm

ed 

 2005 

 

 

 

تاهيل منظومة ليزر ثاني اوكسيد الكاربون  70
 المستمر ودراسة بعض معامالتها

 70 ماجستير عناد صاحل ابراهيم

 

تصميم وبناء منظومة حرارية منزلية بأستخدام  71
 الطاقة الشمسية 

 2008 ماجستير ابراهيم خلف سلمان اجلبوري

تأثير التشويب بالنحاس على بعض الخواص  72
الرقيقة  Znsالبصرية والتركيبية ألغشية 

 المحضرة بطريقة الرش الكيميائي

 2009 ماجستير خالد محادة

 2008 ماجستير علياء جناح سنوري تصميم وبناء منظومة اتصاالت ليزرية 73

في  اثر استخدام اسلوبين لتقديم تجارب العرض 74
الفيزياء في تحصيل طالب الصف الرابع الثانوي 

 العام

 1989 ماجستير عبد الرزاق ياسني

 

 

75 Nentron activation analysis of 

Ranalcadmium and its Critical 

concentration   

Ibrahim k.AL-

Haddae 

 1978 

 2000 دكتوراة مناف رشيد امساعيلتصنيع ودراسة خصائص كواشف االنتشار المحتث  76
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 بالليزر واالغشية الرقيقة المرسبة بوضع مائل 

77 Design and construction of an Electro-

optic cell for kerr Effect and studying Its 

use in Laser 

Bushra Ali Ahmed 1998 ماجستير 

78 A study of Dental Restorations using in-

situion etching in A scanning Electron 
 

SaadiNahiChafouri 1981 دكتوراة 

وليزر  Arدراسة التأثير السينية لليزر االركون 79
 على بكتريا المكوران He-N-Eهليوم 

 2007 ماجستير بصري جاسم سلمان املوسوي

تحديد تراكيز المركبات الستيرويدية   في  80
بعض المستحضرات الدوائية في بالزما الدم 

بواسطة التحليل الطبقي واالشعة السينية 
 والتتألق الكيميائي 

 

 2009 ماجستير حممد عبد الرزاق جرب

على  Hgدراسة تأثير التعويض الجزئي للعنصر  81
 Cu3خصائص التركيبة والكهربائية للمركب

O10+5 Bi2 Ba2 Ca2  الفائق التوصيل
 الكهربائي

 2009 ماجستير شاهني صالح الدين علي

على  Hgدراسة تأثير التعويض الجزئي للعنصر  82
الخصائص التركيبية والكهربائية 

 T2Ba2Ca2Cu2للمركب

 2009 ماجستير حسني علي حممد

قياس تركيز االوزون في مناطق من محافظة صالح  83
طريقتي التألق الكيميائي وشدة  الدينبوساطة

 االشعة فوق البنفسجية 

 2009 ماجستير حممد جوير

دراسة تأثير التشويب بالنيكل على الخواص  84
البصرية والتركيبية آلغشية كبريتيد 

النقي المحضرة بطريقة الرش  Znsالخارصين 
 الكيميائي الحراري

 2009 ماجستير حممد شريف حممد علي

اكس لدراسة تأثير الحجم توظيف اشعة  85
الحبيبي للنحاس وبعض سبائكه على معامالت 

 التوهين

 2010 ماجستير عمر فاضل عبد اهلل علي
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 دراسة التلوث االشعاعي في محافظة صالح الدين 86
 

 2010 ماجستير مروان رشيد عباس

تصميم وبناء سخان شمسي منزلي باستخدام  87
 الطاقة الشمسية 

 2010 ماجستير عمر مهيدي داود

محاكاة نظرية لخصائص مكبر رامان عريض الحزمة  88
 المستعمل في منظومة االتصاالت البصرية

 2010 ماجستير رائد ماهر محيدان

على  Pbدراسة تأثير التعويض الجزئي للعنصر  89
الخصائص التركيبية والسطحية والكهربائية 

عند درجات  Bi2 Sr2 Ca2 Cu3 O10 +5للمركب
 الحرارة العالية بالكوبلت

 2010 ماجستير عالء حامد حممود اجلنابي

 

 

 

 

دراسة تأثير التشويب بالنيكل على الخصائص  90
 الرقيقة  Cdsالتركيبية والبصرية ألغشية 

  ماجستير حتسني علي اسود األحبابي

تأثير الحجم الحبيبي لأللمنيوم وبعض سبائكه  91
 على معامالت التوهين لألشعة السينية 

 2011 ماجستير سفانة حممد امساعيل األلوسي

 Cdsتصنيع ودراسة خصائص كاشف ضوئي نوع 92
على السيلكون مسامي ثانوي بطريقة الرش 

 الكيميائي الحراري

 2011 ماجستير عالء يوسف علي اجلبوري

الملدنة Znoتحديد الثوابت البصرية ألغشية  93
 والمطعمة بالكوبالت باستخدام طريقة الغشاء

 2012 ماجستير مروة طارق امحد الدوري

( على coدراسة تأثير التشويب بالكوبالت) 94
الخواص التركيبية والبصرية الغشية كبريتيد 

 (znالخارصين)

 2011 ماجستير حممد امحد امني 

مضاعفة مسافة الخطوة وزيادة عدد حلقات تأثير  95
الفجوات الهوائية على خصائص االلياف البلورية 

 الفوتونية

 2012 ماجستير بثينة حممود جنداري

انموذج رياضي لحساب خصائص االنتشار في  96
 االلياف البلورية الفوتونية

 2012 دكتوراه مشعان عطا اهلل  حممود

المفرق الهجين تحضير ودراسة خصائص كاشف  97
نانوي التركيب بطريقة ترسيب nano/siنوع/

 الحمام الكيميائي

 2012 دكتوراه هاني هادي امحد
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دراسة الخصائص التركيبية والميكانيكية  98
لسبيكة النظام الثنائي النحاس النيكل المضرة 

 بتقنية تكنولوجيا المساحيق 

 2013 ماجستير رشا حامد امحد 

99     

100     

 

101     

 

102     

 

قياس معامالت توهين االشعة للعناصر دات  103
 30االعداد الذرية 

 2012 دكتوراة حمسن حسن علي 

دراسة الخواص الفيزيائية الغشية اوكيسد  104
 حديد المحضرة بطريقة الطالء الدوراني

 2012 ماجستير  انس عبداهلل  ابطاوي 

من مادة الخارصين بطريقتن  تحضير غشاء نانوي 105
 واستخدامة في تطبيقات الخاليا 

 2012 دكتوراه رافع عبداهلل  منيف حالب 

لعناصر في  s-dاالشغال االلكتروني للغالفين  106
 السلسلة االنتقالية الثالثة وبعض االكاسيد

 2012 دكتوره  عبداهلادي مردان 

تصميم وبناء منظومة ضخ بصرية لليزرات  107
 النبضية 

 2013 ماجستير  بكر فياض حسن 

النانوي المحضر  fecds3دراسة خصائص غشاء  108
 بطريقة الرش الكيميائي الحراري

 2013 ماجستير  جاسم حممد مرعي 

على بعض  Niدراسة تاثير االشابة بالنيكل  109
 الخواص التركيبية والبصرية

 2012 ماجستير  قتيبة عبد الرمحن عبد اجلبار 

دراسة تاثير التلدين المتكرر على الخصائص  110
 التركيبة والسطحية والكهربائية 

 2013 ماجستير  محيد عبداللة  رضوان 

دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية  111
لطبقات طالء البرونز المحضرة بتقنية الرش 

 الحراري

 2013 ماجستير حيدر غالب فهد

–بطريقة تطابق كاما  دراسة توهين اشعة كاما 112

 كاما 
 2013 ماجستير قتيبة عيسى حسن 
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دراسة تاثير التشويب بالكوبلت علىالخصائص  113
 الرقية  cdsالتركيبية والبصرية الغشية 

 2010 ماجستير  حتسني علي اسود 

دراسة خصائص المفرق الهجين المحضر بطريقة  114
 الرش الكيميائي الحراري 

 2012 ماجستير فارس ماهر امحد

دراسة الخصائص المكانيكية والحرارية  115
 لمتراكب بوليمري مدعم بااللياف

 2013 ماجستير حممد عبد الكريم امحد

ائي التوهجي وبعض بدراسة بالزما التفريغ الكهر 116
 تطبيقاتها 

 2013 دكتوراة  عدنان امحد علي

 تاثير تدعيم االكاسيد السيراميكية باالمنيوم 117
 على بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية 

 2013 ماجستير سيف عامر مهدي 

     

تصميم منظومة لتحويل طاقة االشعاع الشمسي  119
 الى طاقة كهربائية 

 2013 دكتوراة ياسني محيد حممود 

دراسة التركيب االلكتروني لبعض المعادن  120
 والسبائك والمركبات

 2013 دكتوراه مسني فاضل حممد

دراسة الخواص الفيزيائية لسبائك االفنار نوع  121
 حديد ثيكل 

 2013 ماجستير  هيوا حممد كريم 

تصميم وبناء منظومة ضخ بصرية ليزرات  122
 النبضية 

 2013 ماجستير  بكر فياض حسن

تاثير التعويض الجزئي والتلدين على الخواص  123
 التركيبية والكهربائية 

 2013 دكتوراه باقيعبدالسالم ساقي 

تصنيع وتوصيف التركيب النانوي لكاشف  124
 المفرق الهجين 

 2013 دكتوراة حنان رضا عبد

دراسة الخواص التركيبية والبصرية  لغشاء  125
 اوكسيدالقصدير ثنائي 

 2013 ماجستير  ثائر خليل صاحل

تاثير التطعيم ومعالم الترسيب على الخواص  126
اوكسيد النيكل المحضرة  الفيزيائية الغشية

 بطريقة الطالء الدوراني 

 2013 ماجستير  حممد عبد اهلل امحد

 2013 ماجستير حردان ذياب غامن دراسة الخواص الفيزيائية الغشية المحضرة  127
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 بطريقة الطالء الدوراني
ــواص      128 ــى الخـــ ــعيع علـــ ــدين والتشـــ ــأثير التلـــ تـــ

 cdoالتركيبية والبصـرية والكهربائيـة لغشـاء    
 الرقيق

 علياء حممد علوان محد

 

 (2016) ماجستير

ــلة   129 باســـتخدام  B-T-Sتحضـــير مـــواد شـــبه موصـ
طريقة تفاعالت المحاليل الصلبة ودراسة خواصـها  

 التركيبية والفيزيائية  

  ماجستير علي فؤاد خريي 

2015 

ــواص    130 ــي الخــ ــدين فــ ــرارة التلــ ــأثير حــ ــة تــ دراســ
المصــــــنعة مــــــن  ( للنبــــــائط1-7الكهربائيــــــة )

 السليكون المسامي المطعم بالكبريت 

  ماجستير اجمد حسني جاسم حنده اجلميلي 

2015 

 

دراســـة الخصـــائص التركيبيـــة لفـــراين البنــــل      131
 المحضرة بطريقة كيميائية 

 2015 ماجستير خالد جبري مجيل

 

ــة   132 ــة والكهربائيـــ ــواص التركيبيـــ ــة الخـــ دراســـ
المحضــرة بطريقــة تقنيــة  Pb(zritios)لمركبــات 
 المساحيق 

  جنوى عبد اجلبار جاسم حممد

 ماجستير

 

 

 

 

 

2015 

دراســة الخــواص الفيزيائيــة للمغــانط الثانويــة       133
 المحضرة بطريقة الشبك الميكانيكي

 2016 دكتوراة عمر فاضل عبد اهلل علي 

دراســة تــأثير الليــزر علــى الخصــائص التركيبيــة    134
ــب  ــة للمركـــــــ -T12-xHgxBa2والكهربائيـــــــ

ysryCanCu3O10+8  ــيل ــائق التوصـــــــــ الفـــــــــ
 الكهربائي عند درجات الحرارة العالية 

 2016 ماجستير نور عبد الواحد امحد حممد 

ــرق    135 ــائص المفـ ــى خصـ ــويب علـ ــأثير التشـ دراســـة تـ
المحضر بطريقة الرش الكيميـائي   si/znoالهجين 
 الحراري

 عناد صاحل ابراهيم الدليمي 

 

 2016 دكتوراة

دراســــــــة الخصــــــــائص التركيبــــــــة البصــــــــرية  136
1-xx(cdo )(Tio2) والكهربائيــــة لمركبــــات

 المحضر بطريقة الليزر النبضي 

 2016 ماجستير امين علوان نوري 

 2016 دكتوراة والء حمفوظ حممد CN5/ZnO/Si تصنيع كاشف مفرق هجين نـوع  137
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 بطريقة االكسدة الحرارية الحرة 
الخصـــــــــــــائص الكهربائيـــــــــــــة والبصـــــــــــــرية  138

الرقيقــة المحضــرة بطريقــة  Pb(zr,Ti)o3الغشــية
 الترسيب بالليزر 

 2017 دكتوراة محيد عبد اهلل رضوان

ــية)   139 ــائص اغشــ ــة خصــ ــير ودراســ ( Cdo,Pbsتحضــ
بواســـطة الترســـيب بـــالليزر النقـــي لتطبيقـــات  

 الترانزستور

 2017 دكتوراة جاسم حممد مرعي 

منظومة بالزما المجال المغناطيس تصميم وبناء  140
الطولي ودراسة تأثيرها على التفريغ الكهربائي 

 في الغازات المختلفة

 2017 دكتوراه  هناء عيسى جاسم 

 

 

الخصائص الكهربائية والبصرية  141
الرقيقة المحضرة بطريقة   Sno2In2o3الغشية

 الترسيب بالليزر النقي

قتيبة عبد الرمحن عبد اجلبار 

 الراوي 

 2017 دكتوراة

دراسة الخواص الفيزيائية لطبقات الطالء  142
الحضرة بطريقة الرش  Sic-Niالسيرمتية

 الحراري 

 2017 ماجستير حممد عبد اهلل حممد خلف 

دراسة الخصائص التركيبية والبصرية  143
واالغشية  LixNi2-vo2والكهربائية  للمركب 

الرقيقة المحضرة بطريقة الترسيب النبضي 
 واستخدامه كمتحس غازي 

 2017 دكتوراة عبد امحد خليفة احلمداني 

تأثير عوامل  التلبيد على بعض الخواص  144
الميكانيكية للعزل الحراري للمنتج مثيل 

MgAl2o4 

 2017 دكتوراه  بكر فياض حسن سعود اجلبوري 

جسيمات نانوية لبعض العناصر تحضير وتوصيف  145
 باستخدام الترذيذ بالبالزما للتطبيقات الطبية

 2017 دكتوراه  ساير اجلبوري  حممد جوير 

تحضير ودراسة خصائص المركب  146

بطريقةالرئس الكيميائي Mgxzn1-xosiالنانوي

 والحراري في التطبيقات الفوتوفولطائية

 2017 دكتوراه كوكب داود سلمان

دراسةبعض الخصائص الميكانيكية والحرارية لمادة  147

 متراكبة من االيبوكسي المدعم بالياف الكربون النانوية

 2017 ماجستير  ميس وليد شاكر 

تحضير ودراسة بعض الخصائص الفيزيائية لغشاء  148

(d1-xpbxs النانوي المحضر بطريقة الرش )

 2017 ماجستير وطبان شعبان ندا العبيدي
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 الكيميائي والحراري 

5mتصميممركز شمسي بمساحة اجمالية  149
2

ودراسة 

 خصائص تحت ظروف بيئية مختلفة

 عمر عادل جدعان 

 

 2017 ماجستير

تحديد تراكيز النويدات المشعة ومؤشرات الخطورة في  150

 نماذج بيئة لمدينة سامراء 

 وداد عليوي عداي الخزرجي 

 

 2017 ماجستير

تن المطعم تحضير وتوصيف غشاء اوكسيد التنكس 151

 بجسيمات الذهب النانوية

 عبير حاتم فزع محمود

 

 2017 ماجستير

دراسة تأثير االيونات االستبدالية للخارجين على بعض  152

المحضر بطريقة الترسيب   COFeo4خواص مركب 

 الكيميائي 

 2017 ماجستير علي صالح جاسم 

شرائح السيلكون المساحي النانوي باستخدام  تجضير 153

 ضوء الشمس 

 2017 ماجستير احمد ياس خضير اللهيبي

قياس النشاط االشعاعي الطبيعي النوعي للتربة  154

 السطحية في مدينة طوز خورماتو

 2017 ماجستير لقمان عبد هللا حسين علي 

دراسة النشاط االشعاعي للمياه الجوفية في مدينة  155

 طوزخورماتو

 2017 ماجستير كرار سمين علي اوجاغ

دراسة الخواص االهتزازية والحرارية وحساب طاقة  156

الجهد لبعض المركبات العضوية الفلزية بأستخدام 

 برامج الكم 

 2017 ماجستير كلسن طالل كمال

الهجين  دراسة الخواص التركيبية والبصرية  157

Sno2/Zno  المحضر بطريقة التبخير الحراري في

 الفراغ  

 2017 ماجستير امنة رعد حامد

دراسة بعض الخصائص الفيزيائية للمركب  158

(znxfe3-xo4 النانوي المحضر كيميائيا 

 2018 ماجستير نبيل عدنان جواد االلوسي 

دراسة تأثير الليزر على الخصائص التركيبية  159

والسطحية والكهربائية للمركب 

T12.xAgxBa2Ca2Cu3O10+6  الفائق التوصيل

 الكهربائي 

عصام توفيق خليل كاتون 

 العزاوي 

 2017 ماجستير

دراسة بعض الخصائص الميكانيكة الفيزيائية لتراكيب  160

 االبنوكسي المدعم بااوكسيد التنكس النانوني

(EP+WO3) 

 2017 ماجستير خالد مجول تركي علي 

حساب وايجاد عامل التشتت الذري االشعة السينية في  161

 االلمنيوم

 نور مصطفى فاضل 

 

 2018 ماحستير

–تقيم النشاط االشعاعي الطبيعي في مدينة كركوك  162

 العراق بأستخدام كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة 

 احمد محمود شاكر 

 

 2018 ماجستير 

دراسة تأثير ليزر الرايود على خصائص مادة الحشوة  163

 الضوئية لالنسان

 2018 ماجستير ثريا بهجت عايد 

 In2o3-znoتشكيل وتوصيف مزيج االكاسيد  164

 الستخدامها في تطبيقات المحسنات

 2018 دكتوراة مروان خزعل الياس 

تشخيص البالزما المنتجة بالليزر بواسطة طيف  165

لتصنيع  Pbo:Cdoاالنبعاث البصري على الهدف 

 2018 ماجستير  انس عبد هللا بطاوي
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 متحسس غاز 

بتقانة  cu-Al-Niتحضير سبيكة ذكية نوع  166

المساحيق والمدعمة بأنابيب الكاربون  –مينالورجيا

 دراسة خواصها CNTsالنانوية 

احمد تركي عبد الحميد 

 جدوع 

 2018 ماجستير 

دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لطاقات الليزر  167

لجسيمات اوكسيد النحاس واوكسيد الكادميوم النانوية 

 وتأثيرها المضاد للبكتريا 

 2018 دكتوراة رشا حامد احمد دخيل 

دراسة الخصائص الفيزيائية للمتراكب بازلت :المنيوم  168

 المحضر بطريقة تكنولوجيا المساحيق 

صالح يونس درويش حديد 

 اللهيبي 

  

دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية  169

المحضر بطريقة الطالء  zno1-xCdoxالغشية

 الدوراني 

 2017 دكتوراه علياء نجاح ستوري

على اداء الخاليا الشمسية  Ga2O3تاثير طبقة محاكاة  170

Cdte الرقيقة 

عدنان علوان محمد عبدهللا 

 الجبوري

 2018 ماجستير

 2018 ماجستير مهند عطية احمد حسين Niمستويات الطاقة النووية في نواة  171

حساب وايجاد الجزء الخيالي لعامل االستطارة الذري  172

 لالشعة السينية في ذرة النيكل

 2018 ماجستير احمد رحيم احمد

 (y)دراسة الخواص التركيبية والكهربائية لمركبات  173

Mn Zn x Fe2O4 + 1-y PZT  المحضرة بطريقة

 تكنلوجيا المساحيق

نبراس مال هللا ابراهيم مال 

 هللا

 2018 ماجستير

دراسة العوامل المؤثرة على دقة قياس عامل التراكم  174

 لمواد تدريع مختلفة

 2018 ماجستير ثائر قحطان جاسم الجميلي

تحسين سلوك البلى لمتراكب هجين ذو اساس من  175

 الفضة

باهلل ابراهيم عبدهللا  معتز

 ياسين

 2018 ماجستير

دراسة تاثير الليزر على الخواص التركيبية  176

 Tl2 AgxCdySrCa2Cu3والكهربائية للمركب 

 النانوتكنلوجيالفائق التوصيل الكهربائي بتقنية 

 2018 ماجستير هيفان جاسم محمد امين

دراسة الخصائص التركيبية والكهربائية للمركب  177

TL2-xCdxBa2-ySry CaCu3O10+5  الفائق

التوصيل الكهربائي المحضر بتقانة النانووتاثير الليزر 

 عليها 

اكرم ابراهيم علي عيبد 

 العزاوي

 2018 ماجستير

الترسيب المتعدد على خصائص التركيب النانوي  تاثير 178

المحضر بتقنية الترسيب بالحمام  CdOلغشاء 

 CBDالكيميائي 

 2018 ماجستير جمعة ايوب حمادي البياتي

تاثيرالتقةيةبالياف ومساحيق الزجاج والكاربون على  179

 الخواص الفيزيائية لراتنج البولي استر غير المشبع

يحيى ابراهيم عبدالرحمن 

 حياوي

 2018 ماجستير

تحضير وتوصيف خصائص متراكب اوكسيد فلزي  180

 لتطبيق الخلية الشمسية

عباس فاضل خورشيد 

 البياتي

 2018 ماجستير
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 FexCd1-Xoدراسة خواص التركيب النانويالغشية 181

المحضرة بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي لتطبيقات 

 الكاشف الضوئي

 2018 دكتوراه حسن حمادة علي الحيراوي

تاثيراضفة اوكسيد القصدير على الخواص التركيبية  182

 الرقيقة Bi2O3والبصرية الغشية

 2018 ماجستير عبدهللا محمود حسين العليان

 CdOدراسة الخصائص التركيبية والبصرية الغشية 183

In2O3 المحضرة بطريقة  ذات التركيب النانوي

 التحلل الكيميائي الحراري 

 2018 ماجستير مثنى خلف محمود خليفة

انماء وتوصيف البنية النانوية الوكسيدالفاناديوم  184

باستخدام تقنية الترذيذ الماكنتروني لتطبيقات 

 التوصيلية الضوئية

 2018 دكتوراه ابراهيم خلف سلمان

حساب وايجاد المقطع العرضي  185

 الستطارةرايليالمتشاكهة االشعة السينية في االلمنيوم 

 2018 ماجستير  احمد محمد خضر

الرقيقة  Sio2(x)Zn(1-x)تحضير وتشخيص الغشية 186

 كمتحسس غازي 

 2018 ماجستير  زهير ناجي مجيد 

(  VCSELتصميم منظومة محاكاة باستخدام ليزر ) 187

 ودراسة بعض المعلمات على الطاقة المستلمة 

 2018 ماجستير  وطبان ابراهيم محمود جبارة 

تصنيع وتوصيف خصائص كاشف المفرق والهجين  188

 ( بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي si/sb2s3نوع )

 2018 ماجستير  مصطفى واثق فتحي حيدر 

دراسة تأثير اكاسيد المعادن االنتقالية وطبقة االنعكاس  189

باستخدام cztsseالخلفية على الخواص الخلية الشمسية 

 المحاكاة الحاسوبية 

 2018 ماجستير  عالء حسين نجم 

تأثير االعتماد الجزئي لبيانات القمة الضوئية على  190

 Nai(TI)حسابات طيف الكاشف الموميضي

 2018 ماجستير  حفصة طه احمدعبد

تحضير ودراسة خصائص اغشية اوكسيد الكروم  191

المطعمة بأوكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك النانوية 

 التركيب في تطبيقات تحسس الغاز 

 2018 ماجستير  سعدون متعب عبد الكريم 

المسامي ألجل  TiO2تحضير ودراسة خصائص  192

 تطبيقات الخاليا الشمسية الصبغية 

هبة عبد الرزاق عبد هللا 

 ابراهيم 

 2018 ماجستير 

الرقيقة للتطبيقات  CdTe Znتصنيع وتوصيف اغشية  193

 الضوئية 

 2018 ماجستير  نورس بشير عداي 

 ITO/Zn2SnO4استقصاء  خواص الخلية الشمسية  194

 المحضرة بالترسيببالليزر النبضي 

 2019 ماجستير  معد محمد امين محمدخان

سيراميك -تحضير وتوصيف الفعالية الحيوية لل)زجاج 195

 (كمواد مقواةانسيج العظم 

 2019 دكتوراه  عنيد ماهر لفتة الفراجي

دراسة معلمات الرش الحراري والخواص الفيزيائية  196

 لمواد سيرميتية

 2019 ماجستير  باسل صباح احمد 

تحديد تراكيز النويدات المشعة في رواسب نهر  197

 الفرانت في محافظة بابل

 2019 ماجستير  حيدر حميد سعيد جسام 

دراسة الخواص الفيزيائية لطبقات الطالء السيرمتية  198

 المحضرة بطريقة الرش الحراري باللهب 

 2019 ماجستير  حميد حسين احمد سعدون 
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تأثير اضافة )اكاسيد نانوية(على خصائص المركب  199

Hg1-xPbxBa2Ca3-yMgyCu4O10+ 

شاهين صالح الدين علي 

 مردان ابراهيم 

 2019 ماجستير 

دراسة الخصائص البصرية والتركيبية لجسيمات  200

اوكسيد النحاس النانوية المحضرة بواسطة الليزر 

 Nd-Yagالنبضي 

 2019 ماجستير  ثائر احمد مزهر 

دراسة الخصائص البصرية والتركبيةالوكسيد الكاديوم  201

((cdo  المحضر بطريقة التبخير الحراري 

رائد ردام جواد كاظم 

 االوسي 

 2019 ماجستير 

تقييم مخاطر االشعاع من عناصر بيئية في مدينة  202

 العراق-الضلوعية 

ساجدة حسين مجيد 

 الخزرجي 

 2019 ماجستير 

المضادة  Cuo:PVCتصنيع ودراسة اغشية  203

 لالنعكاس لتطبيقات النبائط الضوئية 

 2019 ماجستير  محمد مشحن خليل العاني 

تحضير جسيمات اوكسيد الكادميوم النانوية المدعمة   204

 بمادة بولي مثيل كلوريد وتوظيفها في الخاليا الشمسية 

عادل حامد ضاري 

 المشهداني

 2019 ماجستير 

تصنيع منظومة لتويد كهرباء صغيرة باستخدام طاقة  205

 الرياح 

 2019 ماجستير  بكر علي كريم 

على الخواص البصرية والتركيبة Mnتأثير اضافة  206

 ( المحضرة بطريقة التبخير الحراري CdSلغشاء )

 2019 ماجستير  عمر هالل محمود االحبابي

دراسة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمتراكبات  207

 البولي استر المدعمة بدقائق التنكستنكاربايد

 2019 ماجستير  اسراء حبيب محسن الدوري 

دراسة تأثير معلمات طبقة االمتصاص ومواد نقل  208

الفجوات وااللكترونات على الخلية الشمية 

CH3NH3SnI3 

 2019 ماجستير  طارق اديب محمد نادر

 fe2O3)xpsiتحضير ودراسة خصائص اغشية  209

(Zno)1-xiباستخدام الليز  النبضي المحتث 

 وتطبيقاتها كخلية شمسية 

 2019 ماجستير سيف الدين محمد حنفوش

دراسة الخصائص الميكانيكية والفيزيائية  210

 لراتنجااليبوكسي المصلد والمدعم بدقائق نوى الزيتون

 2019 ماجستير  محمد خليل عليوي العيساوي 

دراسة تأثير الليزر على الخصائص التركيبية  211

 Bi2-(x+y)والكهربائية للمركب 

AgxCdySr2Cu3O10+  الفائق التوصيل

 الكهربائي عند درجات الحرارة العالية

 2019 ماجستير  عمر نجاح لطيف الجميلي 

 CuOZnoالترسيب الكهروكيميائي للمركب النانوي 212

 كمتحسس غاز االمونيا
 2019 ماجستير  شهد احمد ذياب عالوي 

تصنيع ودراسة خصائص كاشف ضوئي مفرق هجين  213

/( بطريقة الترسيب  بالحمام Si CU2Sنوع ) 

 الكيميائي

 2019 دكتوراه  علي مصطفى محمد الخياط 

دراسةبعض الخصائص الفيزيائية للمركب  214

CuoTIo5—xAgx Ba2-ySryCa3Cu4o12_ الفائق

 التوصيل المحضر بتقنية تفاعل الحالة الصلبة 

 2019 دكتوراه  ماهر عبد علي حسن سعيد 

تحضير ودراسة الخصائص الفيزيائية لتراكيب  215

(SnO2:Ag2o)  النانوية لتطبيقات الخاليا الشمسية 

 2019 ماجستير  ليث شاكر محمود
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تشخيص البالزما طيفيا لوضع الشروط المثلى للترذيذ  216

الماكنتروني للحصول على صفات االغشية الرقيقة 

االتركيبالناونوي من اوكسيد الفناديوم لتطبيقات ذات 

 المتحسسات الغازية 

محمد شريف محمد علي 

 الجواري 

 2019 دكتوراه 

دراسة تأثير ازمنة الترسيب على بعض الخصائص  217

( المحضر  Znsالفيزيائية الغشية كبريتيد الزنك )

 بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي 

 2019 ماجستير  عمر ضياء اسماعيل 

تصنيع ودراسة الخواص الفيزيائية للمركب النانوي  218

(TeO2-V2O5 المطعم بمادة )CTAB 

 2019 ماجستير  سوزان عبد هللا حسن 

تحضير ودراسة الخصائص البصرية والتركيبية  219

( المحضرة بطريقة cdsوالطبوغرافية الغشية )

 التبخير الحراري في الفراغ

انتصار كمال نصر الدين  

 مجيد

 2019 ماجستير 

دراسة تأثير الليزر على الخصائص التركيبية  220

 Bi2-(x+y)AgxHgy Sr2 ca2والكهربائية للمركب 

cu3 o10+ 

 2019 ماجستير  ريم مزاحم طابور حسن 

في  NaDCCتصنيع ودراسة تأثير الخواص لمادة  221

 اوكسيد التنكستنالنانوي

 2019 ماجستير  مهند قادر كريم 

 Znsتحضير اغشية رقيقة ذات تراكيب نانوية من  222

 لتطبيقات التحسس الغازي 

ازهر محمد عبد احمد 

 الجنابي 

 2019 دكتوراه

دراسة تأثير السمك والتشيع في الخواص التركيبية  223

 والبصرية  الغشية اوكسيد النحاس الرقيقة 

 ماجستير  صفا خليل ابراهيم 

 

2019 

( ZnO,CuOتصنيع وتوصيف الجسيمات النانوية ) 224

 بطريقة الهدرجة الحرارية وتطبيقاتها الحيوية 

محمد عجمي عبد محمد 

 الجبوري 

 2019 ماجستير 

التقييم  االشعاعي للنويدات المشعة في تربة محطات  225

 الوقود لمدينة المقدادية 

 2019 ماجستير  مريم نزهت صبري الزبيدي 

تأثير التطعيم بالفضة على الخصائص البصرة  226

المحضر بتقنية الترسيب  cdoوالتركيبية لغشاء 

 بالحمام الكيميائي 

 2019 ماجستير  صالح احمد علي احمد

تأثير التطعيم بالكادميوم في الخصائص التركيبة   227

والبصرية الغشية كبريتيد الزنك الرقيقة النانوية 

 المحضرة بطريقة التحلاللكيميائي الحراري 

 2019 ماجستير  زهير ذنون محمد حسن 

تحضير ودراسة خواص جسيمات ثنائي اوكسيد  228

السيلكون النانوية كمراكز استطارة في اوساط الربح 

 العشوائي 

 2019 دكتوراه  حيدر غالب فهد 

دراسة تأثير التلدين المتكرر على الخواص التركيبية  229

والكهربائية 

للمركب

TI2(x+y)HgxpbySr2Ba2Ca2Cu3O10+8 

 الفائق التوصيل الكهربائي عند درجات الحرارة العالية 

 2019 ماجستير  رغد حسين علي عبد هللا 

االنماء الكيميائي للمركب النانوي اوكسيد  230

 لتطبيقات الحماية من االشعاع   Gd3O3الكادلنيوم

 2020 ماجستير  هدى سعدي علي 
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 كمتعقبات شمسية باستعال sno2/siتصنيع كواشف  231

 ثقب 

 2020 ماجستير احمد ابراهيم فرحان 

دراسة الخواص البصرية والكهربائية للخاليا الشمسية  232

الرقيقة المترادفة  وذي الوجهين باستخدام برامج 

 المحاكاة 

 2020 دكتوراه  بثينة  محمود جنداري

اعادة تدوير مواد طبيعية )قشرة الجوز، قشرة الفستق(  233

ودراسة السلوك الفيزيائي لها كبدائل مستخدمة في 

 التطبيقات العملية 

 2020 تير سماج احمد غيدان احمد دلي

حساب وايجاد المقطع العرضي الستطارةكومبتن   234

 )غير المتشابكة (االشعة السينية في االلمنيوم

 2020 ماجستير  نادية محمد راجح

تأثير التدعيم بأوكسيد التيتانيوم النانوي على  235

  Ni-Al2o3الخصائص الفيزيائي والميكانيكية لنظام )

 المحضر بطريقة تكنولوجيا المساحيق 

 2020 ماجستير  اية نبيل عبد هللا الشواني

دراسة بعضالخصائص الميكانيكية والحرارية  236

 المدعم بمواد طبيعية  لمتراكب راتنج االيبوكسي

 2020 ماجستير  اسراء سامي صالح محمد

دراسة تأثير المعاملة الحرارية على خصائص طبقات  237

( المحضرة بواسطة الرش Basalt-Niالطالء )

 الحراري  باللهب 

مهران عبد الرحمن عبد هللا 

 نجم

 2020 ماجستير 

تحضير وتوصيف خصائص الخلية الشمسية  238

CdO:SNO2/FTO 

 2020 دكتوراه  رائد ماهر حميدان عبد

تحديد تراكيز النويدات المشعة في نماذج من تبغ  239

 السكائر 

 2020 ماجستير  دالية خوام كامل طويسات 

حساب وايجاد  االستطارة  الكلية لالشعة السينية  في  240

 الخارصين 

 2020 ماجستير صباح سلمان  حمدي 

التلدن المتكرر على الخارصين التركيبية دراسة  241

والكهربائية للمركب 

Bi2(X+Y)AGxCdBa2CaCu3O10+  الفائق

التوصيل الكهربائي عند درجات الحرارة العالية بمواد 

 نانوية 

اوس قيس شكري محمود 

 العراقي 

 2020 ماجستير 

244 

 

 

 

 

 fe_ni  cuدراسة الخصائص الفيزيائية لسلسة 

 بطرية تكنلوجيا المساحيق المحضره

بسمة عبداللطيف مهدي 

 امين

 2020 ماجستير

 
تحضير ودراسة الخواص البصريه والتركيبه للغشاء الرقيق  245

cdcl2  المشوب بالفضه والمحضر بطريقه التبخير الحراري

 بالفراغ

 2021 ماجستير  مها حســـين خلف صالح

ودراسة تغير  (cs2tibr6محاكاة تصميم الخلية الشمسية ) 246

 معلمات الطبقات الوسطية على ادائها

 2021 ماجستير  صالح خضير مزعل

دراسة بعض الخواص الفيزيائية للتركيب الثالثي  247

(cu_ai2_o3_ni)  المحضر بتقانة التكلنوجيا المساحيق 

 2020 دكتوراه بصيره قاسم سليمان الموسوي
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النانويه على بعض الخصائص تأثير اضافه الزركونيا  248

 المنتج بتقنية ميتالورجيا المساحيق  cu_sicالفيزياوية لنظام 

احمد شدهان كريم حسين 

 الحيالى

 2021 ماجستير

الكهربائيه للمركب  دراسة الخصائص التركيبيه 249

cu0.5(TL0.5_Xhgx)ba2Cu3O10_8  الفائق

 التةصيل الكهربائي

 2021 دكتوراه  نورا عمران رشيد

الخصئص التركيبيه والبصريه ألغشية أوكسيد النحاس  250

 المطعمة بالكاديوم CuOالرقيقة 

 2020 ماجستير  وصفي حامد عبيد المجمعي

 CXTSمحاكاة وتحسين اداء الخاليا الشمسية نوع المفرق  251

(X=Zn.Ni.Ba.Fe.M.n)  باستخدام برنامج

SCAPS|_ID  

 2020 دكتوراه  حردان ذياب غانم الجبوري 

منغنيز المحضره دراسه الخواص الفيزيائية لسبيكة نيكل  252

 بتقنية تكلنوجيا المساحيق

 2020 ماجستير افراح رعد مزهر حميد

خصائص تحسسية للبولي أنيلين المخلوط بالمعادن النبيلة  253

 النانويه

 2020 ماجستير  حسن جالل اكبر علي

قياس الجرعات االشعاعية بطريقة التألق االذابي لمواد  254

 بوليميرية مكافئات نسيدية

محمد رحيم عباس عزيز 

 الموسوي

 2020 ماجستير

تحضير توصيف المتركبات النانوية  255

ZNFE2O3_MWCNT/UPE) كمواد ماصه للموجات )

 الكهرومغناطيسية

 2021 دكتوراه محمد عبدهللا محمد خلف

تأثير التدعيم بمواد نانويه على خصائص راتنج االيبوكسي  256

 المضاف اليه طور مطاطي

 2021 ماجستير خلدون جمال سليمان

 2022 ماجستير  رفيده موسى مصطاف TIO2_PANI خصائص المكثف الفائق لمركب 257

ايجاد االستطاعه الكليه ومعامل التوهين لالشعه السيني في  258

 النيل

 2021 ماجستير عبدهللا شفاء مزبان

 2021 ماجستير  عبدهللا مزاحم نوري ذياب حساب مساحة مقطع مووت لعده نويات ذريه 259

 2021 ماجستير رائد خليل زهو مصلح CBTSتأثير تركيز حامالت السمك على أداء النبيطه  260

وتطبيقاته  (TIO3_NI.AL)دراسه خصائص المتراكب  261

 كطالء في حماية االنابيب

 2021 ماجستير فرحان فرج احمد 

 CU2CDSNS4محاكاه وتحسين الخلية الشمسيه  262

 SCAPS_IDباستخدام برنامج 

 2021 ماجستير  قيس عبدهللا قاسم عبدهللا

ذات التركيب النانوي  CUOاالداء التحسسي للغاز االغشيه  263

 بطريقه الهدرجه الحراريه المائيه الرقيق قواعد المحضره

 2021 دكتوراه  احمد زيدان خلف

مقارنة تجريبيه لمنحنى كفتاءه كاشف اشعه كامة مع شكل  264

 طيف الخلفية االشعاعية

 2020 ماجستير نوري هاشم نوري جاسم

دراسه بعض الخصائص الفيزيائية لجسيمات الذهب النانويه  265

الليزر النبضي وتطبيقها كمضاد  المحضره بطريقه بطريقه

 حيوي

 2021 ماجستير ولد ضاهر جريط عبدهللا

دراسه الخوص التركبيه والبصريه الغشية اوكسيد التيتانيوم  266

 الفضه

 2021 ماجستير عمر طه حمدي محمد ماهر

تحضير وتوصيف الياف نانويه من مركبات البولي بيرول  267

 لتطبيقات النبائط المتعدده االكسيد المعدنيه النانويه

 2021 دكتوراه  عمر عبدالكريم حميد النمراوي

تحضير وتوصيف متركبات نانويه هجينه ذات اساس من  268

 خليط بوليمري للتطبيقات الهيكليه

 2021 دكتوراه  سالم عبيد عبدالغني مال هللا

تحضير المواد الكهرومغناطيسيه ثنائيه الطور ودراسة  269

 التركيبيه والعزليه والمغناطيسيهخواصها 

 2021 ماجستير  امل خلف سالم

دراسة تاثير التلدين المتكرر على الخصائص التركيبيه  270

 والكهربائية للمركب الفائق التوصيل الكهربائي بتقنية النانو

 2021 ماجستير حنين مجيد رشيد عاصي
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على بعض الخصائص الفيزيائية تاثير زمن الطحن  271

 المحضر بتقنية المساحيق (NI-TIO2)والميكانيكية لنظام 

 2021 ماجستير محمد احمد علي احمد

توصيف تاثير دقائق تقوية كاربيد التيتانيوم النانوية  272

 والمايكرويه على خواص متركبات ذات اساس نحاس

 2021 دكتوراه نوال علي عبد

التلدين المتكرر على خصائص التركيبيه  دراسة تاثير 273

والكهربائية للمركب الفائق التوصيل الكهربائي عند درجات 

 الحراره العاليه

 2021 ماجستير صابرين ربيع اسماعيل

 2021 دكتوراه  اسودعمار جدوع  هندسة طبقة االمتصاص وتاثيره على اداء الخليه الشمسيه 274

التلدين والتطعيم في خصائص التركيبيه  دراسة تاثير 275

  MNالمطعمه المنغنيز  ZNSوالبصريه الغشية 

 2021 ماجستير عضون هادي خضير

تحضير بلورات سائله واستعمالها كمتحسس حراري عند  276

 تعريضها الشعه الليزر

 2021 ماجستير هند صابرين محمد

المرسب على  تحضير ودراسه خصائص اوكسيد الفضه 277

ارضيات مختلفه والمشوب باوكسيد النحاس الستخدامه في 

 التطبيقات الكهروبصريه

 2021 ماجستير ايه اياد عبد محمد

دراسه تاثير الليزر على االخصائص التركيبيه الكهربائيه  278

للمركب الفائق التوصيل الكهربائي عند درجات الحراره 

 العاليه

 2021 ماجستير االء اسامه طه ياسين

المؤكسه بازمان  SNO2/N-SIتصنيع واختبار كواشف  279

 مختلفه

 2021 ماجستير ايهاب محمد صالح

 2020 دكتوره  مبارك حمد عكله الحل العددي لمعادله شرودنجر لبئر الجهد 280

خواصها التركيبيه توصيف بعض المواد الطوريه ودراسه  281

 والطيفيه 

 2021 ماجستير يحيى خالد خلف نوفان

تحضير التراكيب النانويه اوكسيد التنكستن واوكسيد  282

 التنكستن المطعم بالذهب للتطبيقات التحسسيه

 2021 دكتوراه سعدهللا فياض حسن

 2021 دكتوراه  مصعب جاسم احمد  محاكاه تاثير السطح البيني على اداء الخليه الشمسيه 283

لالستطارع المتشاكهه وبعض دراسه المقطع العرضي  284

 الخصائص الذريه لالشعه السينيه في النحاس

 2021 ماجستير  خمائل عيسى بطوش

على بعض الخصائص  WCتاثير اضافه كاربيد التنكستن  285

 طريقة المساحيقالفيزيائيه والميكانيكية لاللمنيوم باستخدام 

 2021 ماجستير  حيدر علي زين العابدين

قياس تراكيز النويدات المشعه والعناصر الثقيله لبيئة ناحية  286

 يثرب في محافظة صالح الدين

 2021 ماجستير اياد فرعون مجيد حميد

على بعض خصائص الغشاء الرقيق Ln2o3تاثير اضافة  267

Zno.Sno2 المحضر بطريقه التحلل الكيميائي وتوظيفه في

 تطبيقات المتحسس الغازي

 2021 ماجستير  عبدالزهره علي هاني 

تحضير وتوصيف متراكبات نانوية هجينة ذات اساس من  268

 خليط بوليميري للتطبيقات الهيكلية

 2021 دكتوراه سالم عبيد عبد الغني مال هللا

 
تحضير المواد الكهرومغناطيسية ثنائية الطور ودراسو  269

 خواصها التركيبية والعزلية والمغناطيسية 

 2021 ماجستير ايمن خلف سالم 

دراسة التاثير التلدين المتكرر على الخصائص التركيبية  270

 والكهربائية والمركب الفائق التوصيل الكهربائي بتقنية النانو 

 2021 ماجستير حنين مجيد رشيد العاصي

زمن الطحن على بعض الخصائص الفيزيائية  تاثير 271

 والميكانيكية لنظام المحضر بتقنية المساحيق

 2021 ماجستير  محمد احمد علي احمد

توصيف وتاثير دقائق تقوية كاربيد التيتانيوم النانوية  272

 والمايكروية على خواص متراكبات ذات اساس نحاس 

 نوال علي عبد

 

 2021 ماجستير

 2021 ماجستير  صابرين ربيع اسماعيلتاثير التلدين المتكرر على خصائص تركيبية دراسة  273
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والكهربائية لمركب فائق التوصيل الكهربائي عند درجات 

 حرارة عالية

 2021 دكتوراه عمار جدوع اسود هندسة طبقة االمتصاص وتاثيرها على اداء خلية شمسية 274

التلدين والتطعيم في الخصائص التركيبية  دراسة تاثير 275

 والبصرية الغشية المطعمة بالمنغنيز

 2021 ماجستير غصون هادي خضير

تحضير البلورات السائلة واستعمالها كمتحسس حراري عند  276

 تعريضا الشعة الليزر 

 2021 ماجستير زهوهند صابر محمد 

تحضير ودراسة خصائص اوكسيد الفضة المرسب على  277

ارضيات مختلفة ةالمشوب باوكسيد النحاس ألستخدامة في 

 التطبيقات الكهروبصرية

 2021 ماجستير  أية اياد عبد

دراسة تاثير الليزر على الخصائص التركيبية والكهربائية  278

 لمركب الفائق التوصيل الكهربائي عند درجات الحرارة العالية

 2021 ماجستير  االء اسامه طه

 2021 ماجستير ايهاب محمد صالح تصنيع واختبار كواشف المؤكسدة بأزمان مختلفة  279

 2020 دكتوراه مبارك حمد عكله  الحل العددي لمعادلة شرودنجر لبئر الجهد 280

توصيف بعض المواد الطورية ودراسة خواصها التركيبية  281

 الطيفية

 2021 ماجستير نوافانيحيى خالد خلف 

تحضير التراكيب النانوية ألوكسيد التنكستن واوكسيد التنكستن  282

 المطعم بالذهب للتطبيقات التحسسية للغاز 

 2021 دكتوراه سعدهللا فياض حسن ناصر

 2021 دكتوراه محمد جاسم احمد الزبيدي  محاكاة تاثير السطح البيني على اداء الخلية الشمسية  283

دراسة المقطع العرضي لألستطارة المتشاكهة وبعض  284

 الخصائص الذرية لألشعة السينية في النحاس 

 2021 ماجستير خمائل عيسى بطوش 

تأثير أضافة كاربيد التنكستن على بعض الخصائص الفيزيائية  285

 والميكانيكية لأللمنيوم باستخدام طريقة المساحيق

 2021 ماجستير  حيدر علي زين العابدين

قياس تراكيز النويدات المشعة والعناصر الثقيلة في بيئة ناحية  286

 يثرب في صالح الدين

 2021 ماجستير فرعون مجيد الزبيدياياد 

على بعض خصائص الغشاء الرقيق   ln2o3تأثير اضافة  287

المحضر بطريقة التحليل الكيميائي الحراري وتوضيفة في 

 تطبيقات المتحسس الغازي 

 2021 ماجستير علي هاني عبد الزهرة الجبوري 

محاكاة خلية الشمسية بيروفسكايت وتأثير سمك طبقة  288

 االمتصاص والموائمة واالنعكاس الخلفي على كفائتها

 2021 ماجستير  مروه سعدي محمود فيحان

 

 

 


