
 كلية العلوم                                              قسم الفيزياء

 

 9191 – 9102مشاريع التخرج للمرحلة الرابعة للعام الدراسي 

 اسم الطالب اسم المشرف عنوان المشروع ت

 أ.د. عواطف صابر جاسم DNAتاثير الميزر عمى  1
 رغد ىيثم  .1
 رحيق عمار .2
 وسن عمي .3

دراسة الخصائص البصرية لتفاعل اشعة  2
 اليزر نيوديوم ياك عمى بعض المواد 

 ىبة صالح .1 أ.د. عواطف صابر جاسم
 كمال فاضل .2

( Z < 30استخدام مواد ذات عدد ذري ) 3

 كمواد تدريع ضد االشعاع النووي
 أ.د. فريد مجيد دمحم

 م.م. سكينة اسكندر يوسف 

 حنين صالح الدين .1
 حنين عبدالخالق  .2

 ابتسام سعدي .3

4 
ايجاد معامالت التوىين لمنحاس وااللمنيوم 

 وسبائكيا 
 أ.د. فريد مجيد دمحم

 م.م. سكينة اسكندر يوسف

 عثمان محمود .1
 احمد ناظر .2
 وسام حاجم .3

 د. فارس صالح عطا هللاأ. تصميم اذاعة 5
 عامر عواد .1
 اية فاروق  .2

6 
ودراسة تأثير  CuOتحضير اغشية 

التشويب عمى الخصائص التركيبية 
 والبصرية

 أ.د. فارس صالح عطاهلل
 نجالء سميمان .1
 احمد عطاهلل .2
 عبدهللا يوسف .3

تحضير ودراسة الخصائص التركيبية  7
  ZnOوالبصرية لالغشية الرقيقة 

 أ.د. نجاة احمد دحام
 م.م. ثريا يعرب صبري 

 سعد حميد شياب .1
 حذيفة محي .2

 التركيبية الخصائص ودراسة تحضير 8
  الكيربائية لغشاء رقيقو 

 دحام احمد نجاة. د.أ
 ىند كامل  .1
 احمد عمي .2
 غزوة نياد .3

9 
دراسة مقارنة لمخصائص الكيربائية لمادة 

 أ.د. ىاني ىادي احمد شبو موصمة
 انمار ياسين طو .1
 عبدهللا عبيد عبدهللا .2
 صفاء مظير عمي .3

 

 

 



11 
دراسة مقارنة لمخصائص البصرية لمادة 

 أ.د. ىاني ىادي احمد شبو موصمة
 شيد بشير احمد .1

 ريم عبدالمطيف طعمة .2

11 
تصميم مضخة لرفع المياه بواسطة طاقة 

 الرياح
 أ.م.د. ياسين حميد محمود

 نور ايوب احمد 
 شجون رشيد غانم
 سجى زيدان رشيد

 ميامين عبدهللا عموان 

12 
تصميم منظومة كاميرات مراقبة لتحديد 
سرعة السيارات باستخدام متحسسات 

 الكترونية 

 م.د. شريف فائق سمطان   
 م.م عمر صابر مصطفى   

 مصطفى احمد .1
 مروى توفيق .2

13 
تصميم منظومة تتبع باصات نقل الركاب 

وتحديد اوقات  GPSالكترونيًا بواسطة 
 مغادراتيا ووصوليا

 مصطفى عاصي سمطانم.د. شريف فائق 

دراسة االحتباس الحراري واثرىا عمى التغير  14
 المناخي في محافظة صالح الدين

 نوران كنعان .1 م.د. شريف فائق سمطان
 رواء سحاب .2

15 
تصميم منظومة تنظيف ذاتي أللواح الخاليا 

 م.د. رافع يونس جاسم الشمسية
 والء خالد  .1
 عبير نعمة  .2

16 
تصميم منظومة توليد الكيرباء باستخدام 

 م.د. رافع يونس جاسم تقنية الكيربائية االنضغاطية 
 اليمان عبدالرحمن ابراىيم .1

 احمد عدنان كريم .2
 حنين جميل عطية .3

17 
تأثير التشعيع بالبالزما عمى الخواص 

 م.د. ىناء عيسى جاسم  buO2التركيبية لغشاء 
 يوسف مزاحم .1
 اوراد صبحي .2

18 
تأثير التشعيع بالبالزما عمى الخواص 

 م.د. ىناء عيسى جاسم buO2البصرية لغشاء 
 يحيى داوود شعيب .1

 سحاب مطر  .2
 حسين ثامر نمر .3

 م. سيف عامر ميدي تصميم ودراسة جياز اليسترة المغناطيسية  19
 عثمان ثامر شالل .1

 نور نزىان عويد .2
 دنيا عيسى حسين .3

دراسة الخصائص الميكانيكية والبصرية  21
 لسبيكة التيتانيوم 

 د. عدنان محمود خالد 
 د. شريف فائق سمطان

 دينا دمحم 
 نورس كريم

 عبد الحكيم احمد
 

 د. شريف فائق سلطان                                                           

 رئيس قسم الفيزياء                                                      


