
عدد  نوع الدراسة  اسم الباحث اسم الرسالة او االطروحة ت
 الصفحات

 سنةال

قياس وحساب معامالت   .1
التوهين الخطي والكتلي لالشعة 

السينية العنصري النحاس 
 والخارصين وسبيكة الراص

معتز عبال مجيد 
 حميد

 2006 81 ماجستير 

دراسة تاثير التشويب بالنحاس   .2
الغشية على الخواص البصرية 

 كبريتيد الكادميوم 

 2007 84 ماجستير زهير ناجي مجيد

التصوير المجسم باليزر مع   .3
 بعض تطبيقاته 

 2007 93 ماجستير مهند قادر كريم

 2007 93 ماجستير مهند قادر كريم     .4

دراسة تاثير اشعة ليزر   .5
االركون المستمر على 

الخواص التركيبية والبصرية 
كبريتيد الكادميوم  الغشية

الرقيقة المحضرة بطريقة الرش 
 الكيميائي الحراري 

 2007 86 ماجستير عبد احمد خليفة 

ايجاد معامالت االمتصاص   .6
الخطي والكتلي باستخدام اشعة 
اكس المميزة لبعض العناصر 

  االنتقالية

 2008 110 ماجستير عدنان محمود خالد

تحضير ودراسة خصائص   .7
كاشف المفرق الهجين نوع 

نانوي التركيب بطريقة ترسيب 
 الحمام المائي

 2012 173 ماجستير هاني هادي احمد 

دراسة تاثير التشويب باالنديوم   .8
والتشعيع باشعة الفا على 

الخصائص التركيبة والبصرية 
بطريقة  الغشية المحضرة
  الطالء الدوراني

 2015 77 ستيرماج علياء حامد علي 

كثافة الزحم االلكتروني للحديد   .9
والنيكل وسبائكها بطريقة 

 استطارة كومبتون

 2016 77 ماجستير محمد نزار محمد 

دراسة فقدان الطاقة االشعاعيه   .10
والتصادمية للبوزترونات لعدد 

 من العناصر

 2016 59 ماجستير شالل جبار حبيب

التلدين على  دراسة تاثير  .11
الخواص التركيبية والبصرية 

 الغشية اوكسيد النحاس الرقيقة

 2016 93 ماجستير ثريا يعرب صبري 

منحنى كومبتن لتركيب بلوري   .12
نوعي للنيكل والتيتانيوم 

نورس سبهان 
 محمد 

 2016 74 ماجستير



 وسبائكها 

دراسة مقارنة لقدرة االيقاف   .13
لعدد من  الكلية لاللكترونات

 العناصر والمركبات 

 2016 79 ماجستير مصعب عماد محمد 

تاثير التشويب على الخواص   .14
التركيبية والبصرية الغشية 

ثنائي اوكسيد القصدير الرقيقة 

 (SOI.GELالمحضرة بطريقة )

 2016 109 ماجستير نوال علي عبد

دراسة مقارنة بين تاثيرالتلوين   .15
الحراري والتلوين بليزر 

2Co على الخواص التركيبية

والبصرية الغشية رقيقة 

 (SOL.GELمحضرة بطريقة )

 2016 157 ماجستير سحر ناجي رشيد 

دراسة تفاعالت جسيمات بيتا   .16
السالبة متعددة الطاقة مع 

 مجموعة من العناصر 

 2017 82 ماجستير علي مهدي احمد 

حساب مساحة المقطع العرضي   .17
مووت ومعامالت  الستطارة

الحجب بواسطة انوية عناصر 
 مختلفة 

منير رمضان بداع 
 جاسم

 2017 87 ماجستير

تصنيع مركز شمسي هجين   .18
 ودراسة خصائصه

 2017 78 ماجستير فرح ناصر حمد 

دراسة توزيع الزخم االلكتروني   .19
لعنصري التيتانيوم وااللمنيوم 

 وسبائكها 

عبدالقادر علي 
 حسن 

 2017 72 ماجستير

بناء منظومة شمسي ودراسة   .20
 خصائصها

 2017 68 ماجستير سارة ساجد توفيق

دراسة الخواص التركيبية   .21
والميكانكية وااللكترونية 

لمركب اورثو تيتانات الباريوم 
 materialsباستخدام برنامج 

studio 

 2017 82 ماجستير خالد عبدهللا بجيم

ايجاد تراكيز اليورانيوم في الدم   .22
وغاز الرادون في االبنية في 
مواقع مختارة من محافظات 
 بغداد وصالح الدين واربيل 

حال ضيف هللا 
 جاسم

 2017 82 ماجستير

تصميم ومحاكاة هوائي   .23
الشريطي الدقيق 

(باستخدام برنامج GPS)لل

(CST) 

 2017 81 ماجستير سعد نامس علي 

حساب كثافة زخم االلكترونات   .24
التكافؤية لعنصري النحاس 

 2017 72 ماجستير شالل عسل محمد 



 

والتنكستن ومركباتها باستخدام 
 والذرة الحرة RFAنموذجي 

تحضير ودراسة الخواص   .25
التركيبية والميكانكية 
والكهربائية لمركبات 

(4O2feO.05CUxCo0.95xNi )

المحضرة بطريقة تكنلوجيا 
 المساحيق 

 2017 81 ماجستير اطياف صباح خلف

دراسة تركيب االلكتروني   .26
لعنصري الفانديوم والكاربون 

 ومركبها كاربيد الفانديوم 

 2017 66 ماجستير سامح حميد صالح 

دراسة معامالت التوهين لبعض   .27
اكاسيد السلسلة االنتقالية الثالثة 

 وسبائكها 

محمود ابراهيم 
 محمد

 2018 108 ماجستير

دراسة الخواص البصرية   .28
والحرارية وطاقة الجهد لصبغة 

الكومارين الليزرية باستخدام 
 برامج الكم الشبه التجريبية 

مخلص عبدالفتاح 
 ابراهيم 

 2018 68 ماجستير


