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 0200-0202 للعام الدراسي 
وع اسم التدريس   ت  اسم الطالب عنوان المشر

ي سلمان  .1
 صادق عادل صادق  الطاقة البديلة / الخاليا الشمسية ابتسام دمحمتق 

ي التجميل
ز
ر ف ز  صفا دمحم محسن  استخدام اللي 

ي تصحيح النظر
ز
ر ف ز  ضىح عبد الرزاق احمد  اللي 

رات أشباه الموصالت النانوية ز  ضىح مجيد حميد  لي 

 سؤدد عامر جوده  التطبيقات الطبية لالشعة المؤينة احالم رشيد خزعل  .2

 الصاحب مظفر جاسم  دراسة تقنية المنطق الغامض 

 صالح بحر لطيف  الطفل والتكنلوجيا الحديثة

ر  احمد زيد عبيد  .3 ز ي االستخدامات الحديثة اهمية اللي 
ز
 منه هللا خالد غزاي  ف

 مها عماد جليل  التعرف عىل اهمية طبقات الغالف الغازي لالرض

 مهدي حسن عبد  دراسة الحركة الموجية وبعض تطبيقاتها

 مؤمل عباس كنعان  كيفية تصنيع الخاليا الشمسية كمصدر للطاقة 

ي تشخيص وعالج بعض االمراضاستخدام النظائر  احمد فاضل مخيير   .4
ز
 طارق رعد نايف  المشعة ف

 عىلي  االشعاع المؤين واثاره البايولوجية
ز  عبد السالم ياسي 

 عبد هللا دمحم حسن  غاز الرادون وكيفية التقليل من اثاره

ي ) المفراس ( احمد موىس اشوي    خ  .5
 ماريه اياد جبار                            االشعة السينية وجهاز التصوير الطبق 

 دمحم كنعان كمر  االنشطار النووي وتخصيب اليورانيوم

ز كاما  ي جهز سكي 
ز
 مريم دمحم عىلي               مصادر اشعة كاما واستخدامها ف

 عباس فالح جبار  االشعة فوق البنفسجية وتطبيقاتها العملية  اخالص هميم شالل   .6

ز الحقيقة والخيال   مرتضز كريم وحيد  الثقب االسود بي 

ي  السوائل الممغنطة   عالء ضاري عرابر

تهم العلمية  ياء  النظرية وسي  ز  عىلي عبد الرحمن   علماء الفي 

ز باستخدام نظام    امال جبار حاتم  .7 ز عراقيتي  ز محافظتي   عىلي حسن كاظم  UTMحساب المسافة بي 

ز  ز باستخدام نظام التموضع العالمي حساب المسافة بي  ز جغرافيي   عىلي رضا عليوي  موقعي 

ي الناتج من المنشات النفطية انبثاق دمحمعىلي عبد االمي    .8
ي كشف التلوث البيئ 

ز
 عدنان رياض عدنان  استخدام صور االقمار الصناعية ف

ها عىل جودة الصور  عدنان عواد مدهللا  دراسة متحسسات القمر الصناعي الندسات وتاثي 

 عذراء حامد عبيد  القمر الصناعي سبوت دراسة مواصفاته واستعماالته

 ماهر احمد رشيد  االحتباس الحراري واالجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة االحتباس الحراري انتهاء احمد دمحم  .9

كيبية والكهربائية والميكانيكية لل  مثئز دمحم جاسم  ZnOدراسة الخصائص الي 

ها عىل جسم االنسان  x-rayدراسة تاثي  االشعة المترسبة من جهاز   دمحم جاسب اطشيحل  ,وتاثي 

ي الحد من الكوارث البيئية 
ز
 دمحم جبار طاهر عىلي  دور تقنية النانو ف

ي جبار تقنيات حديثة للعوازل الصوتية  انعام وادي وطن   .11
 عىلي دمحم شمىحز

 غاده عدنان داود سلمان (Superstring Theoryالفائقة ) نطرية االوتار 

 عباس جابر شنون  اإلستفادة من الطاقة الشمسية وفق قانون حفظ الطاقة  أياد أحمد صالح  .11

 عباس انور دمحم وحش تطبيقات األلياف البرصية 

كيبية و البرصية لألغشية الرقيقة  عباس عىلي صير فلول  دراسة الخصائص الي 

ي البلوري من أشباه الموصالت 
ز كاطع  دراسة و تصنيع الثناب   عباس حسي 

ز خميس  انواع الثنائيات البلورية واستعماالتها ايمان حميد خضي    .12  انس عبد الحسي 

ي الطب
ز
يائية ف ز  ايات حمدان جثي   التطبيقات الفي 



ية ز فارس  الطاقة الكهرومغناطيسية البرسر  ايات عبد الحسي 

 عذراء زياد مخلف حسن االستخدامات السلمية للطاقة النووية احمد جوادايناس   .13

 عزيز ناهض عزيز دمحم البالزما واهم تطبيقاتها

 عقيل موحان سكر  مصادر غاز الرادون ومخاطره عىل االنسان وطرق الوقاية 

ي الدولي )  ز منصور  ( نقل طاقة الشمس ال االرض   ITERالمفاعل النووي الحراري التجريئر  عالء حسي 

 ايات دمحم كاطع جير  الطاقة المتحررة من عملية االنشطار النووي  بشائر دمحم سعيد   .14

ز  الطب النووي  ايثار عادل احمد حسي 

ز   .15 ى جودة حسي   ايمن رحمن مال هللا  االستخدامات الحديثة للطاقة الشمسية  برسر

ي تعمل بالبالزما 
 حسن حامد عبد الحسن  دراسة االجهزة الحديثة الئ 

ز دمحم خلف فرهود دراسة عن كيفية تنقية الهواء   حسي 

 خلدون عىلي خلف  مفهوم الطاقات المتجددة 

ى كاظم حسون  .16 ز  استخدامات االشعة تحت الحمراء  برسر  ايمان حمزه ناظم حسي 

 باسم كاظم سهيل عبد اشباه الموصالت وتطبيقاتها

ز   .17 ى هاشم حسي  ي الحد من الكوارث برسر
ز
ي ف ز احمد زراك  اهمية تقنية النانوتكنولوجر  حسي 

كيبية للمواد بأستخدام االشعة السينية ز احمد دمحم رسن دراسة الخواص الي   حسي 

يائية بالل جاسم نصيف  .18 ز ي لبعض المفاهيم الفي 
ياب  ز ي التعبي  الفي 

ز
 نور الهدى عىلي قاسم  استخدام المتجهات ف

يائيا ز  هيثم حكيم حسن  ثنائية الظاهرة الجسيمية الموجية للضوء وكيفية التعامل معها في 

ز الرسعة والتعجيل والزخم وتطبيقاتها العملية  ز فرهاد احمد  المقارنة النوعية بي   ياسمي 

ي دراسه خصائص االفالم األشعة السينية المستخدمة  بلقيس عادل احمد  .19  كرار اسماعيل خليف  بالتشخيص الطئر

 دمحم عبد الكريم عىلي  ظاهره الكهرباء االنضغاطيه

ي توليد الطاقة الكهربائية تغريد عبد الجبار يونس   .21
ز
 فرح كاظم عبد عىلي  استعمال الطاقة النووية ف

 فراس مطر محل  تفاعل اشعة كاما مع المادة 

 فرح ابراهيم محسن  تفاعل جسيمات الفا مع المادة 

 قيرص عزيز حمزة  الكواشف النووية الغازية 

ي   .21 ي لفته  تحليل وتصنيف الصورة الفضائية لشمال بغداد وحساب مساحات اغطيتها االرضية.  تغريد عبد الحميد ناجر  سجاد ناجر

تصنيف المظاهر االرضية لمدينة بغداد باستعمال تراكب الحزم الطيفية لمشهد القمر 
 الصناعي الندسات االمريكي 

 صفا احمد جبوري 

 جوهر كامل كاظم  واستخداماته CT Scanكيفية عمل جهاز  تغريد مسلم مريوش  .22

ز المغناطيسي )  حسن عبيد حسن  ( واستخداماتهMRIكيفية عمل جهاز التصوير بالرني 

ي  وآلية عملهاكيفية تصنيعها  (Gas Sensors)المتحسسات الغازية   سمانه رائد ناجر

 سليمان عيس دمحم   مبدأ عملها ومجاالتها التطبيقية (Smart material) المواد الذكية

ر       ثائر عبد الكريم خليل   .23 ز ي  حساب القدرة االنعكاسية لمرايا مرنان اللي   زينب عىلي صير

ر حسب نوع المرنان      ز  زينب عىلي عوده  حساب زاوية انفراج شعاع اللي 

ر والعوامل المؤثرة عليه     ز  زينب عىلي دمحم  كيفية حساب عامل النوعية لمرنان اللي 

ي القاطع عند درجة حرارة الغرفة للمواد شبه الموصلة    زينب مازن رسمي  الية حساب الطول الموجر

ي التطبيقات  حاتم عبد الرزاق طه  .24
ز
 دمحم حيدر كوطي  الكهروبرصيةاستعمال المواد النانوية ف

ونية والبرصية لألغشية الرقيقة البوليمرية  دمحم رحمن وحيد  التطبيقات االلكي 

 دمحم سالم مصحب  الخصائص الكهربائية والميكانيكية للمواد الكاربونية

 دمحم عبد الباسط سليم  دراسة تطبيقات وطرق تحضي  انواع مختلفة من الطالءات

ز   .25 انحسي   مريم عباس جاسم  Anti-reflective materials: preparation techniques and applications عىلي جان مي 

Nanotechnology materials: synthesis and applications.  مريم عىلي صالح 

The use of radioisotopes in medical treatment  مريم عىلي عبادي 



Transition metal oxides in coating technology.  ز  مريم نزار حسي 

ز عبد االمي  كاظم  أثر الغالف الجوي عىل االستشعار عن بعد حميد مجيد عبد الجبار  .26  حسي 

ي االستشعار عن بعد
ز
 عىلي جاسم  استخدامات االقمار الصناعية ف

ز  حسي 

ز  االستشعار عن بعد واالستجابة الطيفية لمكونات سطح االرض  عىلي حسي 
ز  حسي 

ز فرحان سلمان  سلسلة اقمار الند سات لدراسة موارد االرض  حسي 

ارها واستخداماتها الطبية  حنان كاظم حسون   .27 اتها واضز ز ز  االشعة فوق البنفسجية مي   عبد الرحمن بكر حسي 

 عبد الرحمن شمال مجيد  االلياف البرصية انواعها واستخداماتها

 عبد الرحمن عباس عبد  الطاقة الحرارية وطرق انتقالها 

ونية  عبد هللا احمد حمزه  النبائط االلكي 

 اية عباس فيصل  استخدام البوليمرات لقياس الجرع االشعاعية  حياة خلف حميد   .28

ي الحد من الكوارث نانو دور تقنية ال
ز
 ايناس قاسم دمحم  ف

ي 
ز
 براء فاضل كريم عبد البيئهمخاطر النشاط االشعاعي ف

 بكر ناظر ظاهر حبيب الموجات الكهرومغناطيسية واستخداماتها وانواعها وخصائصها 

ي   .29  اديان حازم مشعل  التوصيل الفائق خالد هالل حربر

 احمد عبد الستار زغي   حيود األشعة السينية

 احمد قاسم عبعوب  الخواص المغناطيسية للمواد 

 احمد مشتاق طالب  العيوب البلورية 

ز دمحم  االشعة المؤينة وتطبيقاتها دعاء عىلي تعبان  .31  حسي 
 مصطقز

 مهيمن عبد الحكيم حمود  الثقوب السوداء

ز علوان  كشف وجه االنسان بإستخدام الرؤية الحاسوبية  ميسون حسي 

ز خوين النانويةأنواع األدوات المستعملة لتوصيف المواد  رضا حزام رسن  .31  مريم يحئ  حسي 

 مسلم سعيد ردام عباس انواع المواد الذكية وتطبيقاتها

 مسلم عباس فاضل  الخصائص الفريدة للمواد النانوية

ز جياد  النظريات العلمية لنشأة الكون  حسي 
 مصطقز

ي بناء التفاعالت االندماجية رعد حميد مجيد  .32
ز
ز ف  اركان دمحم احمد عاشور استخدام نظائر الهيدروجي 

ي حساب التوصيلية الحرارية والكهربائية للغازات
ز
 ازهار احمد دمحم عطية الميكانيكية الرياضية ف

ياوية للطاقة المنبعثة من الشسمس ز ق خالد ابراهيم  النظرية الفي   استير

ي   .33 اميكية وتطبيقاتها العملية  رغد صبىحي الخفاجر   غفران خرصز فاضل المواد السي 

ي الصناعة
ز
اكبة وتوظيفها ف ي كمر المواد المي 

 كرار عباس حسوبز

 عبد الرحيم عمران موىس  المواد البوليمرية وتطبيقاتها   

ياء النووية رفاه اسماعيل نوري  .34 ز  دمحم عبد الوهاب دمحم  استخدامات الفي 

ات اليورانيوم وتطبيقاته  محمود عبد الستار محمود  تأثي 

ي المجاالت الطبية  رونق قيس غضبان   .35
ز
 عىلي حمود حسن  انتاج النظائر المشعة واستخداماتها ف

ز حميد الزم دراسة تأثي  أبراج االتصاالت عىل صحة االنسان  عىلي حسي 

يائية  ز ز مويد دراسة عمل بعض االجهزة الطبية وتطبيقاتها الفي   عىلي فرحان تي 

ي  العدسات الطبية واستخداماتها
 عىلي راشد غئز

 عبد هللا عصام عباس  االستفادة من مياه الرصف الصىحي المعالجة ألغراض الزراعة والبناء رؤى عمر طه  .36

 انعام جاسم محمود  أنظمة وتحديات معالجة مياه الرصف الصىحي الحالية واثرها عىل البيئة

ي لحام زينب جاسم نعمة  .37
ز
ي اوكسيد الكاربون ف

ر ثناب  ز  عال دمحم عبد الرزاق  المواد استخدامات  لي 

ز  دراسه الخصائص البرصيه للبوليمرات  عىلي رشيد عبيد حسي 

ي عبدهللا  .38  Ceramic biomaterials in joint replacement: the case  of Alumina زينب ناجر
and zirconia  

ز   يوسف دمحم حسي 



Nanotechnology-based drug delivery  حسونابراهيم دمحم بدر 

The role of cold plasma technology in food industry   ي
 
 ابراهيم دمحم شكر رزوف

The use of vacuum technology in food processing   احمد حازم رجب عىلي 

 عىلي مالك موىس عباس الثقوب السوداء وعالقتها بالثقوب البيضاء رساب سعدي جحيل  .39

ز دمحم عمر  الموجات فوق الصوتية  دمحم حسي 

 نرجس احسان محسن  المحوالت الكهربائيه وانواعها رسمد مهدي عىلي   .41

ي واهميته العلميه
 نرجس صباح رسن غانم المصادم الهدروبز

 نور عامر سليم داود المواد النانويه واهميتها العلميه

ي   .41 دراسة تاثي  اضافة الجسيمات النانوية عىل الخواص الميكانيكية للبوليمرات بطريقة  سعاد حامد العيئر
 الصب المبارسر 

ز حافظ قضبان   حسي 

اكبات دقائقية  ي عىل الخواص الحرارية لمي  ز خي  هللا دخيل  دراسة تاثي  الحجم الحبيئر  حسي 

ة احمد ابراهيم  .42 نيت          سمي  ز لمريض عن طريق االني   رسى دمحم صالح نصيف مراقبة نبضات قلب ونسبة االوكسجي 

 زهراء اسعد بحت مسي   دراسة الخصائص الكهربائية للخلية الشمسية قبل وبعد التشعيع بالنيوترونات

توجيه خلية شمسية نحو احسن نقطة من ضوء الشمس للحصول عىل اعىل كفاءة 
ونيةبواسطة   دائرة الكي 

 زهراء باسم مهدي جبي  

  عىلي محسن عىلي جعفر المخاطراالشعاعية والنووية وكيفية ادارة المخلفات االشعاعية والنووية

ي صناعة المتحسسات  سهام حسن سلمان   .43
ز
ز  استخدام االغشية الرقيقة ف  عامر حسي 

 مصطقز

 مصطقز قيس كاظم فهد تطبيقات االغشية الرقيقة 

 عادل عبد القادر فرحان  تأثي  االشعاع عىل المواد فائقة التوصيل  شذى هاشم مهدي   .44

 عائشة رحيم حمد  التحلل الحراري للبوليمرات

 عباس احمد كاظم حنون الخصائص العزلية للمركب باريوم تيتانيت

اكبات المعدنيه  عباس اغريب شويل  الخصائص الميكانيكة للمي 

 منتظر مهدي هاشم  انواع الكواشف النووية  شيماء اكرم عباس   .45

 منذر خلف احمد  الماء الممغنط واستخداماته

 عىلي  االلياف البرصية الضوئية وتطبيقاتها شيماء قاسم عبد الحسن  .46
ز  عمار رحمن حسي 

ي حياتنا
ز
ياء ف ز ز  اهمية علم الفي   عمار يارس عىلي حسي 

ي 
ز
ي اسماعيل  توفي  الطاقةدور الخالياالشمسية ف

 فاطمه الزهراء حق 

ي القران الكريم
ز
يائية ف ز  فاطمه عادل ولي طاهر مفاهيم وحقائق في 

ز  انواع الوقود واستخداماته ضىح سعدي عبد المجيد   .47  هيام عدنان دمحم امي 

 وسام عمر خلف عبيد دراسة تأثي  أبراج االتصاالت عىل صحة االنسان   .48

 يارس خيار حامد زناد قوة الرياح واستخداماتها   .49

 مصطقز كاظم جواد  مفهوم الطاقة المعتمة  .51

ي علم االثار ضىح مولود عبد اللطيف  .51
ز
ر ف ز  عىلي وسام فاضل مطر تطبيق اللي 

ات المناخية لكوكب االرض اسبابها واثارها عىل البيئة   محمود صالح حسن  التغيي 

 فاطمه مسعود كاظم  لبعض النماذج من مواد البناء دراسة التلوث االشعاعي 

ز المغناطيسي  ي الطب التشخيضي لالمراض بواسطة جهاز الرني 
ز
 مصطقز هندي خلف  النانو ف

 نبأ ضياء جبار شايع Discoloration of the crystals طاهر حمد محمود  .52

Nano Coating Technology   نبأ عادل سميسم 

transparent wood نبأ عىلي ابراهيم دمحم 

 عبد هللا حسون حبيب  التلوث باالشعة الكهرومغناطيسية وأثره عىل االنسان والبيئة عادل اسماعيل كاظم   .53

 عبد هللا كاظم شبيب  توليد الطاقة الكهربائية باستعمال امواج مياه البحر 

ي توليد الطاقة الكهربائية  
ز
 عبد هللا ناظم هاشم  حرارة باطن األرض وسبل استثمارها ف



ي توليد الطاقة الكهربائية النظيفة
ز
 عبد الودود دمحم حسن  طرائق استعمال طاقة الرياح ف

ز   .54  امي  ابراهيم احمد  االستخدامات التطبيقية لالشعاعات والنظائر المشعة  عائشة عىلي حسي 

 امي  دمحم عبد االمي  دمحم الدروع االشعاعية 

ي البلورات  عباس كريم سعدون   .55
ز
كيبيه ف ز  العيوب الي   رقيه قاسم حسي 

ي الفلزات 
ز
ون الحر ف  رؤى مولود عباس  نظرية اإللكي 

ي المواد الصلبه 
ز
 سجاد منعم يارس حبيب نظرية الحزم ف

ز لطيف عدنان  .Bottom-up Routeالنانوية بطريقة من األسفل ال األعىل ))تصنيع المواد  عبدالحميد رحيم مهدي   .56  حسي 

ز ميثاق صبيح  ( .Top-Down Routeتصنيع المواد النانوية بطريقة من األعىل   ال األسفل )  حسي 

ز رسي    ح وتطبيقاتها.    Bio-Ceramic materialsالمواد الخزفية االحيائية )  حوراء خضي  ياسي 

اكيب النانوية المرغوبة وتطبيقاتها.   حوراء رائد حامد مهلهل المواد ذات الي 

ي الظهار اثار جسيمات الفا عىل كاشف االثر  عدي طارق صبىحي   .57
تحديد الظروف المثىل للقشط الكيمياب 

 CR-39النووي 
 عىلي لهمود زنجيل رحيل

 زهراء جالوي خضي   التصوير االشعاعي ومخاطره عىل صحة االنسان

ي نماذج مختارة من التبوغ المحلية والمستوردة بأستعمال  
ز
ز اليورانيوم ف حساب تركي 

 CR-39كاشف االثر النووي 
ز   عىلي مهدي عبد الحسي 

اته عىل صحة االنسان  زهراء تركي جواد سلمان الرادون وتأثي 

 هبه عباس خرصز عباس البلوريه الشباه الموصالتدراسة الخصائص االساسيه   والعيوب  عروبة جميل طارش  .58

ز  وجهز السونار يائيه جهاز الرني  ز  هديل مجيد صالح عىلي  دراسه حول بعض االجهزه الطبيه وتطبيقاتها الفي 

 يوسف هادي عبيس  دراسه نظريه حول االلياف البرصيه

ز دمحم فاخر  االلياف البرصية وتطبيقاتها الطبية عقيل رزاق صالح   .59  حسي 

 رونق دمحم جبي  مهدي تطبيقات االشعة تحت الحمراء

ي انظمة االتصاالت البرصية
ز
رات اشباه الموصالت ف ز  سماح عدنان عبد الرزاق  لي 

 شهل فالح حسن عباس منظار االلياف البرصية 

ي  عالء بدر حسن  .61
ز
ي تقييم صورة متكونة ف

ز
نظام برصي مركب استخدام دالة االنتشار النقطية ف

 )تلسكوب(
 حيدر صالح نجم عيدان

 حيدر طعمه نعيم طغيم تقييم انواع المراقب الفلكية والية استخدامها ومكوناتها

ي عبيد عبدهللا دراسة خواص عدسات فرينل وانواعها واستخداماتها    خالد ناجر

يد الخاليا   عالء عزيز عباس  .61 ز عاصي  الشمسية  ورفع كفائتهااستخدام المشتتات  الحرارية لتير  دمحم عبد الحسي 

 دمحم عبد هللا خليفه عبد تقنات النماء البلوري 

ات الخاليا الوقودية ز  دمحم عىلي موفق صبار دراسة خصائص ومي 

ز عبد الرزاق   .62 ي التحليل الكمي والنوعي للمواد  عىلي حسي 
ز
 شهد سلمان توفيق  استخدام االشعة السينية ف

 سماهر احمد وادي جراد االغشية الرقيقة

ز  توليد واستخدامات االشعة السينية    سيف عىلي حسي 

يائية لبيئة  عىلي عدنان نعمة  .63 ز مجية MATLABالتطبيقات الفي   هاجر طه ابراهيم خليل الير

ز علم االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية   ازهر عبد الرضا صيهود  GISالتكامل بي 

يائية لعلم االستشعار عن بعد ز  ابراهيم عقيل ابراهيم  الجوانب الفي 

ي أنظمة االستشعار عن بعد
ز
ي ف

ي و الجوي و الفضاب 
ز التصوير األرصز ى اياد عجيل دمحم الفرق بي   برسر

 دمحم غفار كامل مشجر اظهار شكل موجة كهربائية وقياس ترددها بواسطة االردوينو عىلي دمحم رحيمة   .64

ونية للتحذير عن الحريق وارسال رسالة تحذيرية ال الهاتف  محمود دمحم عىلي كريم  تصنيع دائرة الكي 

ونية ي  دراسة خواص خلية شمسية وتوجيهها نحو الشمس بواسطة دائرة الكي   عبد الزهرة نعيم مريىحر

ل بواسطة االردوينو وحساس االستشعار باألجسام الحية  ز  مكي جاسم  السيطرة عىل انارة الميز
 مرتضز

ي خزان عن طريق االردوينو ومتحسس االمواج فوق الصوتية والبلوتوث 
ز
ز يحئ   قياس مستوى الماء ف  منتظر حسي 



 احمد سلمان عبيد كاظم خصائصها وتطبيقاتها( انواعها, Biomaterialالمواد الحيويه  )  عليه عبد المحسن شهاب  .65

ونيه  وخصائصها المورفولوجيه والكهربائيه والبرصيه  االء عوده محيبس  النبائط االلكي 

ز بالحث الكهرومغناطيسي وتطبيقاته عماد هادي خليل  .66  مروان دمحم حمزه سكران التسخي 

 مروه حيدر عبد الحسن  RFIDتقنية تحديد الهوية باستعمال الموجات الراديوية 

 مريم جبار محسن  وتطبيقاتها IC4117الدائرة المتكاملة 

ز المغناطيسي   غزالن رسحان احمد   .67 ي لالمراض بواسطة جهاز الرني  ي التشخيص الطئر
ز
 رفيدة احمد خضي   استخدام النانو ف

 خرصز صالح صغي  حمد اغشية النانو الرقيقة وتطبيقاتها 

 حكمت مصعب عبد  انواع االغشيه الرقيقه ومجال استخدامها 

ي اسماعيل  طرق قياس سمك االغشيه الرقيقه 
 زهراء حق 

 احمد خالد زيدان  التوصيلية الفائقة  فراس كاظم نصيف   .68

 احمد عماد نواف مجبل مصادر الطاقة الكهربائية

ر الغازي  ز ي  اللي   امجد عواش عبد مهي 

كيبية للمواد الفائقة التوصيل جاسم كريم عىلي   .69  اسحاق سعد عىلي احمد الخصائص الي 

اميكية ز  الخصائص الحرارية للمواد السي   ارساء جميل يارس حسي 

 اطياف حسن عطيوي  الخصائص العزلية للمواد العازلة 

 هاجر محمود حسن  انابيب الكربون النانوية لهيب احمد دمحم  .71

ر أشباه  ز  نور نصي  غافل بخيت الموصالتلي 

 هبة حيدر عباس شنان المجسات النانوية

ب  ماجد سليم عزيز    .71 ي تنقية المياه وجعلها صالحة للرسر
ز
 ضىح منشد مطلك  التقنيات الحديثة ف

ز خصاف  تلوث البيئة وطرق التخلص منها  ضياء حسي 

 طيبه حازم مندوب  حماية البيئة والمجتمع من التلوث االشعاعي 

ي توليد الطاقة الكهربائية
ز
 طيبه عماد هاشم ثامر الطاقة المتجددة و اهميتها ف

ي   .72
ي  محسن عنيد حسوبز ي المجال الطئر

ز
 عالء دمحم غنون حمادي االشعاعات النووية واسخدامتها ف

 عىلي جاسم دمحم عطيه االشعاعات النووية والوقاية منها 

ي االتصاالت 
ز
 عىلي حاكم عىلي دمحم االلياف البرصية و اسخداماتها ف

 عىلي حسن جامل داود الجسيمات االولية 

ي ثجيل  .73 ي علوم المواد دمحم عبد النئر
ز
ز  استخدام االشعة السينية ف  رقيه احمد حسي 

 رغد ناض حسن عىلي  الخواص الكهربائية والحرارية للمواد

اكبات ذات االساس   رعد نعيم خليف مطي   البوليمر واستخداماتهاالمي 

 دعاء قحطان سلمان  اللحام بواسطة البالزما مصطقز كامل جاسم  .74

رات الصلبة ز ي اللي 
ز
 رحمه رياض عاشور  مفتاح عامل النوعية ف

ي االندماج النووي
ز
 رسل عبد الرحمن عبد  مقدمة ف

   مظفر جاسم صاحب  .75

ن  ي معجل سي 
ز
 مصطقز كاظم مخيلف  CERNدراسة آلية تعجيل الجسيمات ف

ونات   معاذ عزيز جاسم سلمان دراسة تجربة الشق المزدوج إلثبات حيود اإللكي 

ي الطبيعة    
ز
 منتظر دمحم سمي  يرس دراسة القوة االربعة المعروفة ف

ون الحر مظهر شهاب احمد  .76 ر االلكي  ز  تبارك شكر محمود  لي 

ر الليف البرصي ز  حاتم كريم عبد عودة  لي 

ي االتصاالت 
ز
ر واستخدامه ف ز ز جابر زغي  كايم اللي   حسي 

 زهراء مرتضز لطيف  الخواص البرصية للبوليمرات مي عبد الستار دمحم نجيب   .77

كيبية للبوليمرات  زين العابدين سليم رزاق  الخواص الي 

 زينب سليم حمزة  درجة التبلورية للبوليمراتالكثافة وانواعها وكيفية حساب 



ي حياتنا  ناز طلب جارهللا  .78
ز
 مقبل صالح مهدي  استخدامات  االشعة الكهرومغناطيسية ف

ي اجراء القياسات المهمة للبيئة 
ز
 مهند يحئ  مهدي نصار استخدامات الكواشف النووية ف

ي 
ز
ات النوويةحساب الجرع االشعاعية للمصادر المشعة المستخدمة ف ي عاشور مختير

ز
 نبأ صباح صاف

 نور الهدى سعود علوان  حساب مديات االشعاعات النووية نظريا لغرض تحديد خطورتها 

ي شوتكي  نضال موىس عبداالمي    .79
 صابرين حكمت جاسم  ثناب 

 عادل عىلي كبي  عبيد الطيف الكهرومغناطيسي واثره عىل صحة االنسان 

 عائشة عامر جبار ارحيم الكواشف البرصية النانوية 

 عباس فاضل  سطاي  المواد الذكية وتطبيقاتها

نور الهدى حسن عبد   .81
ز   الحسي 

رات اشباه الموصالت ز  زهراء شهاب  احمد  التطبيقات الحديثة للي 

 زهراء عالء مدحت  حيود االشعة السينية عند المستويات البلورية

وناتدراسة   ساره دمحم نامق فارس تحركية االلكي 

 افراح عادل سالم فهد الجسيمات االولية هادي جبار مجيبل  .81

هان  الخاليا الشمسيه ذات الصبغه المستضاءه  امل احمد رسر

 امنية صفاء الدين دمحم  النظرية الكميه اللونيه

 تبارك مظفر عبد الحميد  المعجالت هدى مجيد توفيق   .82

 تيسي  رشيد حنود احمد المفاعالت النووية

 جاسم دمحم خلف حمد النيوترونات

ها-االغشية الرقيقة  هناء ابراهيم دمحم  .83  زينه عبد جاسم دمحم تطبيقاتها -طرق تحضي 

 سىحر داود سلمان غالي  الخواص الكهربائيه والبرصية الغشية اشباة الموصالت

 سجاد اكرم غالم دمحم الطاقة المتجددة وافاق المستقبل

ونية  سامر عبد االله عىلي  المواد شبه الموصلة والتطبيقات االلكي 

 زهراء رعد مسلم مسافر تاثي  االشعاع فوق البنفسجية وكاما عىل المواد البوليمرية  هناء شكر محمود  .84

يائية والمكيانيكة للمواد البوليمرية  ز  زهراء سعد حلو صير  دراسة الخواص الفي 

كبات النانوية للمواد البوليمرية   زهراء صالح عبد المهدي  دراسة خواص المي 

ي مجاالت المواد
ز
ي وتطبيقاته الحديثة ف  زهراء فاضل عباس  النانو تكنولوجر

 هبه عبد المهدي فالح  االحتباس الحراري هند عبد المجيد مهدي  .85

ي الصناعة
ز
 هبه فالح دمحم رشاد  استخدام السليكون ف

 منتظر ناظم عىلي  البوليمرات المدعمة بااللياف واستخداماتها

ي  المواد فائقة التوصيل وتطبيقاتها العملية
 هديل حافظ راصز

ي المواد وداد حمدي جاسم  .86
ز
ابط البلوري وانواع االواض ف  بالل دمحم عبد هللا عبد الي 

كيب الدقيق للمواد والتقنيات   تبارك زياد ياس خضي   المجهريةالي 

 


