
٢٠١٦-  ٢٠١٥للعام الدراسي لقسم الفیزیاء لطلبة الماجستیر رسائل واالطاریح عناوین ال  

 

  

  

  

  

  

  

 ت اسم الطالب اسماء المشرفین عنوان البحوث
كثافة الزخم االلكتروني للحدید والنیكل وسبائكھما 

 بطریقة استطارة كومبتون
 فرید مجید محمد.د.أ
عبد الھادي مردان غالب .د.م

  ولي 
 

.١ محمد نزار محمد  

والبصریة  الخواص التركیبیةدراسة تأثیر التلدین على 
  .الرقیقة CuO)و  Cu2O (الغشیةاوكسیدي النحاس 

فارس صالح عطاهللا.د.أ  
علي اسماعیل صالح حمید.د.م.أ  

.٢ ثریا یعرب صبري  

خصائصتحضیرودراسةتأثیرالتركیزالموالر  ي عل
المحضرة  TiO2الغشیةالتركیبیة والبصریة

  .sol-gelبطریقة

فارس صالح عطاهللا.د.أ  
رافع عبدهللا منیف حالب.د.م  
 

.٣ ریاض سامي عنتر  

دراسة مقارنة بین تأثیر التلدین الحراري والتلدین 
على الخواص التركیبیة والبصریة الغشیة  CO2بلیزر

  sol-gelرقیقة محضرة بطریقة

عواطف صابرجاسم. د.أ  
خلیل أبراھیم محمد مصطفى  .د.م  

.٤ سحر ناجي رشید  

The effect of beta and neutron 
radiation on the human blood 

عواطف صابرجاسم. د.أ  
أسیا حمید حمد.د.م.أ  

.٥ ایھم عاصي حمود  

على  دراسة تأثیر التشویبباالندیوموالتشعیعباشعة الفا
المحضرة SnO2الخصائص التركیبیة والبصریةالغشیة

  بطریقة الطالء الدوراني 

نایف محمد عدوان.د.م.أ  
صباح جالل فتحي زینل.د.م.أ  
 

.٦ علیاء حامد علي  

تأثیر التشویب على الخواص التركیبیة والبصریة 
 (SnO2)الغشیة ثنائي أوكسید القصدیرالرقیقة

  sol-gel)(المحضرة بطریقة 

نجاة احمد دحام.د.م.أ  
علي اسماعیل صالح حمید  .د.م.أ  

.٧ نوال علي عبد  

لتركیب بلوري نوعي للنیكل والتیتانیوم  كومبتنمنحني
  وسبائكھما

 فرید مجید محمد.د.أ
 نجاة احمد دحام.د.م.أ
 

.٨ نورس سبھان محمد  

حساب فقدان الطاقة االشعاعیة والتصادمیة 
عدد من العناصر للبوزترونات  

صباح محمود امان هللا. د.م.أ  
فارس صالح عطاهللا.د.أ  
 

.٩ شالل جبار حبیب   

دراسة مقارنة لقدرة االیقاف الكلیة لاللكترونات لعدد 
  من العناصر والمركبات   

صباح محمود امان هللا. د.م.أ  ١٠ مصعب عماد محمد 



  

  

  ٢٠١٧- ٢٠١٦للعام الدراسي لقسم الفیزیاء لطلبة الماجستیر عناوین االطاریح

 عنوان البحوث
 اسماء المشرفین

 ت اسم الطالب

الزخم االلكتروني لعنصري التیتانیوم دراسة توزیع 
 فرید مجید محمد.د.أ  وااللمنیوم وسبائكهما

عبد القادر علي حسن 
  احمد الجمیلي

١.  

لعنصري الفانادیوم والكاربون دراسة التركیب االلكتروني 
  ومركبهما كاربیدالفاندیوم

عكیل سامح حمید صالح  فرید مجید محمد.د.أ
  الدلیمي

٢.   

السلسلة لبعض أكاسید التوهین  تمعامالدراسة 
  ا مهكاالنتقالیة الثالثه وسبائ

فرید مجید محمد.د.أ  
رائد نجیب رزوقي.د.أ  
  

صالح  محمود ابراهیم محمد
  القیسي

٣.   

حساب كثافة زخم االلكترونات التكافؤیة لعنصري 
النحاس والتنكستن ومركباتهما باستخدام نموذجي 

RFA  والذرة الحرة  

امعید شالش عسل محمد  فرید مجید محمد.د.أ
  اللهیبي

٤.   

ایجاد تراكیز الیورانیوم في الدم وغاز الرادون في 
االبنیة في مواقع مختارة من محافظات بغداد وصالح 

  الدین واربیل

عواطف صابرجاسم. د.أ  
عمار عبد عبداهللا.د.م.أ  
 

حال ضیف اهللا جاسم محمد 
 الشاطي

٥.   

دراسة الخواص البصریة والحراریة وطاقة الجهد لصبغة 
بأستخدام برامج الكم الشبة C522الكومارین اللیزریة 

  تجریبیة

عواطف صابرجاسم. د.أ  
عبد الحكیم شكور.د.م.أ  
 

مخلص عبدالفتاح ابراهیم 
 خلف الجبوري

٦.   

عواطف صابرجاسم. د.أ  تصنیع مركز شمسي هجین ودراسة خصائصه  
حمید محمودیاسین . د.م.أ  

فرح ناصر حمد عبد 
  الجبوري

٧.   

فارس صالح عطااهللا.د.أ  بناء منظومة تتبع شمسي ودراسة خصائصها  
یاسین حمید محمود. د.م.أ  

ساره ساجد توفیق ابراهیم 
 السامرائي

 

٨.  

جسیمات بیتا السالبة متعددة الطاقة تفاعالت دراسة 
  مجموعة من العناصرمع 

فارس صالح عطااهللا.د.أ  
صباح محمود امان اهللا.د.م.أ  

علي مهدي احمد عبداهللا 
 البرزنجي

٩.  

 GPSتصمیم ومحاكاة هوائي الشریطي الدقیق للـ 
   CSTباستخدام برنامج 

فارس صالح عطااهللا.د.أ  
  مود الفارسح عبداهللا.د.م.أ
 

سعد نامس علي مصطفى 
 السالمي

١٠.  



 

ة كیودراسة الخواص التركیبیة والمیكانی حضیرت
 Ni(0.95-x) Cox Cu0.05والكهربائیة  لمركبات    

Fe2O4 المحضرة بطریقة تكنولوجیا المساحیق.  

نجاة احمد دحام .د.م.أ  
زیزعبد السمیع فوزي عبد الع. د.م.أ  

اطیاف صباح خلف جاسم 
 الدوري

١١.  

دراسة الخواص االلكترونیة والتركیبیة والمیكانیكیة 
باستخدام  (Ba2TiO4)اورثوتیتانات الباریوم لمركب 
  materials studio برنامج 

نجاة احمد دحام.د.م.أ  
الفارسعبداهللا حمود .د.م.أ  
 

خالد عبداهللا نجم فرج 
 المفرجي

١٢.  

حساب مساحة المقطع العرضي الستطارة مووت 
  .عناصر مختلفةومعامالت الحجب بواسطة أنویة

صباح محمود امان اهللا. د.م.أ منیر رمضان بداح جاسم  
 العبیدي

١٣.   


