
 عنوان المشروع  اسم لطالب اسم المشرف  ت
 أ.د.فريد مجيد دمحم 1

م.م.سكينة اسكندر 
 يوسف

عبدهللا  –عبد السالم دمحم ابراهيم 
 جوان احمد دمحم  -موالن عمي 

قياس وحساب معاممي التوهين الشعة اكس 
 وجسيمات بيتا لبعض سبائك االلمنيوم 

 أ.د.فارس صالح عطاهللا 2
 بري م.م.ثريا يعرب ص

 تصميم مكبر صوت ودراسة خصائصة  اصالة نظير –عائشة خمف طعس 

 أ.د.فارس صالح عطاهللا 3
 م.م.ثريا يعرب صبري 

دمحم خطاب  – اثار متعب عبدهللا
 حمد

 منظومة سيطرة باالشعة تحت الحمراء 

 –ة لمنيكل والطيفيدراسة الخواص التركيبية  هبة ثامر نوري  –هدى دمحم مشعل  أ.د.نجاة احمد دحام 4
-.solالمحضرة بطريقة  Nife2O4فرايت 

qel 
أ.م.د.عبد السميع فوزي  5

 عبدالعزيز
زهرة تقي  –شيماء عاصي حميد 

 دمحم
-Co(1دراسة الخواص التركيبية لمركبات 

x)CdxFe2O4  بطريقة تفاعالت الحالة
 الصمبة 

دمحم كردي  –قتيبة محمود حسون  م.د.شريف فائق سمطان 6
 عواد

 الطاقة بواسطة المخمفات انتاج 

دراسة تاثير التدعيم بالدقائق عمى خواص  كمال معاد عبدالرزاق  م.م.شيماء دمحم فياض 7
 البولي استر غير المشبع 

استخدام االشعة السينية في الكشف عن   وليد خالد مدهللا م.م.سفيان حواس حميدي 8
 المواد الصمبة او الكشف عن المعادن

 أ.د.عواطف صابر جاسم 9
 م.سحر ناجي رشيد

جنان فارس  –فاطمة غالب عمي 
 عامر 

ودراسة  (PVA)تفاعل الميزر مع بوليمر 
 حواصة البصرية 

 أ.د.عواطف صابر جاسم 11

 م.سحر ناجي رشيد

 PV)عمى بوليمر Nd;YAGتاثير ليزر  زهراء طة ياسين  -سجى فهد حميد
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دمحم عمي  –ار حسين حسين جب أ.د.ياسين حميد محمود 11

 لطيف 

تصميم منضومة لتوليد الكهرباء باستخدام 

 الرياح 

استغالل حركة السيارات في توليد الطاقة  دمحم جهاد مجبل  -ثامر حسين فهد م.د.رافع يونس جاسم 12

 الكهربائية 

جمال  –عباس ابراهيم عباس  م.د.احمد عبدالرزاق نعمة 13

 عبدالهادي يونس 

النانو المنتجة بواسطة  Niتشخيص دقائق 

 في السوائل  Nd:YAGليزر 

هدى احمد  –سبأ ثابت مضهر  م.د.هناء عيسى جاسم 14

 خمف 

دراسة تاثير المجال المغناطيسي الطولي 

 عمى التفريغ الكهربائي 

 م.د.شريف فائق سمطان 15

 سيف عامر مهدي

مصطفى  –دمحم عبدالمة محمود 

 عبدالعزيز

 المياة  انتاج الطاقة بواسطة

 تصنيع منظومة تنميش فوتو كيميائية  دمحم اسماعيل عبد  م.م.امجد حسين جاسم 16

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                  

 


