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عنوان البحث للطالب الثالثاسم الطالب الثالثعنوان البحث للطالب الثانياسم الطالب الثانيعنوان البحث للطالب االولاسم الطالب االولاسم المشرف
دراسة نظرية لالنماط المستعرضهاحمد رزاق عبد الزھرحنين فالح حمود
POMAعباس مھنى عبد الشيختحضير اغشية بولي اورثو ميثوكسي انلينPOMAودراسة تاثير زيادة سمك الغشاء على فجوة الطاقةعدنان رعد عبد النبي حتاثير درجة الحرارة على خصائص التوصيل الكھربائي لبولي اورثو تولدين مھدي طاھر عيدان حمحسين فالح حسين ميثوكسي انلين دراسة تاثير درجة الحراره على التوصيلية الكھربائية الغشية بولي اورثوا-

دراسة الخواص البصرية الالخطية لغشاء متكون من مزيج مثيل اورنج وااليبوكسي راتنجزينب عباس ابو الھيلحساب معامل االنكسار لغشاء متكون من مزيج مثيل اورنج وااليبوكسي راتنجقمر عادل محمودحساب ثابت العزل الكھربائي لغشاء متكون من مزيج مثيل اورنج وااليبوكسي راتنجزينب مالك أبراھيمقصي محمد علي حسن
دراسة نظرية في الكالورنيات البرمية لنقطة كمية في مجال مغناطيسي : حساب شكل الكفاءةاحمد فرج خضيرم.م ريمان جمال جاسم

دراسة خصائص التألق الحراري لمقننات TLD 100, TLD 200, TLD 700, TLD 8oo.منتظر مكي كاظم م م ستار جبار بدر أحمد 
باتجاه طلبة قسم الفيزياء نحو مھنة التدريسھديل حبيب بندرعالقة التخصص( االحيائي والتطبيق) بتحصيل طلبة المرحلة األولى لقسم الفيزياء للعام الدراسي(٢٠١٧_٢٠١٨)سارة جواد زيارهأ. د. حمزة بكر سلمان عالقة التخصص (االحيائي والتطبيقي)

دراسة كثافة حاالت البئر الكمي كدالة للكتلة الفعالةجاسم محمد جاسمدراسة وظيفة الكتلة الفعالة في تغيير مستويات طاقة البئر الكميمحمد مرتضى حسندراسة وظيفة الكتلة الفعالة في تغيير مستويات طاقة النقطة الكميةحوراء جعفر حسن ھشام يوسف عبد الرضا المھد
K2Cr2O7شاكر محمود عبد الوھابدراسة الخواص الضوئية لصبغة Methyl  green نبيل حبيب مكطوف أ. د. حمزة بكر سلمان دراسة الخواص الضوئية لصبغة ثنائي كرومات البوتاسيوم
Egخديجة محمددراسة بعض الخواص البصرية وإيجاد فجوة الطاقة Eg لغشاء االيبوكسي المشوب بصبغة كرومات البوتاسيوم Cr2O7عقيل خضيرأ. د. حمزة بكر سلمان NaF وإيجاد فجوة الطاقة ZnCO3سرى عبيدتحضير غشاء االيبوكسي المشوب ب(فلوريد الصوديوم حساب ثابت العزل الحقيقي وفجوة الطاقة لغشاء االيبوكسي المشوب ب(كربونات الخاصين)
استخدام تقنية القرص الصلب الساخن في حساب التوصيلية الحرارية لمركب بوليمريسعد طعيمة كريممقارنة تحليلية بين الحل العددي والمحاكاة باستخدام برنامج matlabسجى محمد علي شاكرد. عامر حسين علي 

The green houseرسل عبد الرضا يعقوب يوس.Determine the efficiency of fruits and vegetables batteryفاطمة عبد طعمةتنفيذ دائرة الستشعار درجة الحرارة باستخدام الثرموستورريھام ريسان نوريد. عبدهللا عبداألمير حسين
دراسة فجوة الطاقة لبوليمر مشوب بصبغةمريم عبد الستار مكيدراسة بعض الخواص البصرية للبوليمر المشوب بصبغةعلي يوسف كاظم دراسة تأثير الليزر على عملية االلتصاق الكيميائي فاطمة باسم ناظمد إسراء قدوري طه 

دراسة خاصية النصف معدن لمركب ثنائي االبعاد تحت تأثير انفعال ثنائي المحور والمجال الكھربائي. احمد جاسم محمدأحمد حمد عاتي 
التلوث االشعاعي البيئي مصادره الطبيعية وغير الطبيعيةكاظم علي نايفتلوث المياه اسبابه وتاثيره على صحة االنسان وطرق معالجتهكرار عبد الرزاق محيسنتوليد الكھرباء بالطرق المستدامة الصديقة للبيئهكرار فائز عبود أ. د. حمزة بكر سلمان
دراسة الكفاءة الحرارية لمكثف شمسي ذو انابيب بالستيكية مطلية بطالء اسودحسين سعيد عباسدراسة الكفاءة الحرارية لمكثف شمسي ذو انابيب حديدية مطلية بطالء اسودحسن مسلم غانمدراسة الكفاءة الحرارية لمكثف شمسي ذو انابيب بالستيكية حسين طارق مھاوشد. جاسم مھدي محمد 
VCSELبنين جودة فخري دراسة نظرية حول الليزر الليفيايه عبدالزھرة  عبدالرد. حسن عبدهللا سلطان تأثير درجة الحرارة على خرج ليزر

حساب معامل االنكسار الفعال في الياف البلورة الفوتونيةمنذر ناظم ھنيدزھراء سلمان عبد الحسين
CR-39زينب احسان حبشتحديد تراكيز الرادون في عينات طينيه ماخوذه من جرف ميناء خور الزبير باستخدام تقنيه االسطوانه المغلقه وكواشف االثر النوويسيف الدين عالء قايم قياس تركيز الرادون في عينات من الشاى والقھوه المحليه والمستورده باستخدام تقنيه االسطوانه المغلقه وكواشف االثزينب جاسم محمد ا.م.د.جبار حافظ جبر  قياس تركيز الرادون داخل المنازل في منطقه الطاقه الكھربائيه في الھارثه باستخدام كواشف االثر النووي
دايود شوتكيحوراء مجيد حامدناثير الحصر الكمي على تركيز حامالت الشحنة على حامالت الشحنة للكرافين نانو ريبون ثالثي الطبقات علي ماضي مدلولموسى كاظم شامر
حل معادلة شرودنكر لحساب طيف الطاقه لسلك كميفاطمه راضيحساب مستويات طاقة جزيئة ثنائية الذره:مسالة الصلد الدوارارشد عزيزحساب طيف طاقة متذبذب توافقي خطي تحت تأثير إضطراب معتمد على البعدمحمد ايادا.د.جنان مجيد المخ

 ايجاد معامل االنكسار الالخطي ومعامل االمتصاص الالخطي لعدة تراكيز مختلفة من محلول  مادة عضويةفايز عجيل خلف ايجاد معامل االنكسار الالخطي ومعامل االمتصاص الالخطي لمحلول من مادة عضوية باستخدام ليزر(  m & 473nmقاسم عبدعلي فھدد. عبداالمير عمران موسى
قطب ايمن-نقطة كمية-قطب ابسر)سجى حسين شنتة حساندراسة تأثير التعريض في المستوي الذري على عملية نقل االلكترون خالل نقطة كمية مقترنة ادور خليل إبراھيم داخم.د. ماجد عبدهللا ناطق  ) حصار كولومعباس حسن مھدي ثجيلدراسة تأثير درجة حرارة االقطاب على عملية نقل االلكترون خالل نظام نقل االلكترون خالل نقطة كمية مقترنة:
CR- 39ندى رحيم عبدالزھرةقياس النفاذية الضوئية الزمان تشعيع مختلفة لكاشف الCR-39  باستخدام المطياف الضوئيسجاد عامر قياس تركيز البورون لنماذج المياه الماخوذة من قضاء الزبير  في محافظة البصرة  باستخدام طريقة الكارمين عالء محمد مكطوفا.د.ثائر منشد سلمان قياس تركيز البورون في انواع مختلفة من الشاي الموجودة في المطبخ العراقي باستخدام كاشف االثر

ysicsعقيل مطشر لكنحساب التوصيلية الحرارية للمواد thermal conductivity بطريقة flash method باستخدام برنامجhysicsعالء سعيد عبد الحسيأ.م.د. فاطمة حسين سعيد Nanosecond Laser على المعادن باستخدام برنامج COMSOL Multiphysicsعطا حسن عبد محمدمحاكات عددية لحساب الحرارة الناتجة من نبضة الليزر النانوية حل معادلة الحرارة االحيائية لدراسة المعالجة الحرارية بالليزر باستخدام برنامج
Siاحمد ريسانمقارنة بين نماذج السعات الحرارية لعينة من Siأيمان فيصلأ.د. عادل حسن عواد ١٠٠٠ درجة مطلقةباسم محمود جواددراسة التوصيل الحراري الشبيكي لعينة من ٢ و دراسة التوصيل الحراري لعينة من الجرمانيوم في مدي درجات حرارة بين

أستخدام اليود لدراسة بعض الخواص البصريه المھمهنرجس صفاءحساب فجوة الطاقه البصريه لغشاء بولمري جعفر عجيل مزھرالحيود الذاتي لمادة عضويه تحتوي البروم في تركيبھاحامد شھابأ.د.  حسين علي بدران 
دراسة نظرية لطيف الجسم األسودشمس أسعد عدناندراسة نظرية لتجربة الشق المزدوج في النظرية الكميةعلياء جعفر حسندراسة نظرية لحاالت الطاقة المحلة سلوى جاسم محمدأ.د. رائد محمد حسن
Ru/Gبتول عبد األمير شويشتأثير مجال مغناطيسي خارجي على ذرة النيوبيوم Nb ملتصقة على سطح الكرافين (دراسة نظرية)نور عبد العالي مشجرد. اباذر رحمن احمد  Rh/Gعذراء ابراھيم ھاشمدراسة عملية االلتصاق الكيميائي لذرة الروثينيوم على الكرافين دراسة نظرية لاللتصاق الكيميائي لذرة الروديوم على سطح الكرافين
الحقاعقيل باقرالحقاعمار ساميالحقاعبدهللا عباسد. اباذر رحمن احمد 

االعمار النصفية للنظائر المشعةعلي حسين عليدراسة استجابة بولي كاربونيت الشعة كاما باستخدام طيف االمتصاص الضوئيحسين نوريقياس الخلفية االشعاعية للدور السكنية لمنطقة مزيرعة/القرنةصالح حسين رسميا.د رياض جاسب ابوالھيل



عنوان البحث للطالب الثالثاسم الطالب الثالثعنوان البحث للطالب الثانياسم الطالب الثانيعنوان البحث للطالب االولاسم الطالب االولاسم المشرف
دراسة بعض الخواص البصرية للبوليمر بولي(انلين-مشترك-الكحول االليلي) النقي والمشوب بحامض HClكاظم طالب عبد النبيم. م. شذى سامي عبادي 

قياس النشاط اإلشعاعي الطبيعي لعينات طينية مأخوذة من عمق نھر الغراف في قضاء الغراف_ محافظة ذي قارأحمد حازم مجيدرنا عزيز عبد
قياس تراكيز النظائر المشعة في عينات من البقوليات المستوردة- في محافظة البصرةمختار جمال عادلرنا عزيز عبد

دراسة بعض الخواص الضوئية لبوليمر (pvp) المشوب بصبغة  EBTفاطمة علي محبوسم.سامية عزيز علي
دراسة بعض الخواص الضوئية لبوليمر (pvp) المشوب بصبغة الفينول ريدرملة حيدرم.سامية عزيز علي

تحديد النشاط االشعاعي الطبيعي في تربة قضاء المدينة باستخدام تقنية كامايعقوب عدنان خريبطقياس تركيز النويدات المشعة الطبيعية ومؤشرات الخطورة في تربة قضاء الفھود باستخدام منظومة كامارفل مجيد كاظمقياس تركيز النويدات المشعة الطبيعية ومؤشرات الخطورة في تربة قضاء القرنة باستخدام منظومة كاماحنين حامد دشر خفيد.سوسن شريف فليفل
دراسة تاثير زيادة سمك اغشية بولي اورثو-تولدين على الخواص البصريةسلمى باسم محمد سواددراسة الخواص البصرية الغشية بولي اورثو تولدين POT وحساب فجوة الطاقة مريم محمد عبد الرضاتحضيرخلية شمسية من بولي اورثو- ميثوكسي انلين ودراسة خصائصھا الكھربائيةفاطمة خضر عودةحسين فالح حسين

دراسة تأثير حجم النقطة الكمية على مستويات طاقتھاايمان راضي علي دراسة تأثير عرض البئر الكمي على مستويات طاقتهانعام مسلم جاسم ھشام يوسف عبد الرضا المھ
حساب معامل االنكسار الالخطي لمحلول صبغه السودان 4 بأستخدام تقنية الحيود الذاتيھالة عالء أبراھيمدراسة الخواص البصرية الالخطية لمحلول صبغة السودان 4    بأستخدام تقنية المسح بأتجاه Zنور حبيب زويددراسة خواص المحدد البصري لمحلول صبغة السودان 4    حنين كريم الزمقصي محمد علي حسن

تحضير متراكبات بولي فينيل كلورايد ودراسة الخواص العازلية قاسم محمد كريمشيماء ھاشم جاسم
دراسة خصائص التألق الحراري لمقننات TLD 100,TLD 200,TLD 700,TLD 800منتظر مكي كاظم.. م٤ مسائيالتحليل الطيفي للتألق الحراري. زينب صبيح عريبي.. م٤ صباحم م ستار جبار بدر أحمد 

دراسه الخواص البصريه لبوليمير بولي فينيل الكحول المشوب بصبغه fuchsine acid مھا جعفردراسه الخواص البصريه لبوليمير بولي فينيل الكحول المشوب بصبغه fuchsine acid حبيب ياسردراسه الخواص البصريه لبوليمير بولي فينيل الكحول المشوب بصبغه fuchsine acid زھره عزيز صابرسناء كاظم خلف
دراسه بعض الخواص البصريه للبوليمر بولي اكريلك اسد المشوب بصبغه الفينول ريدفاھم ابراھيم خليلدراسه بعض الخواص البصريه للبوليمر بولي فينيل بوليرايدون المشوب بصبغه اليزارين اورنجكاظم رزاق ثجيلمي جاسم عاشور

دراسة الخواص الضوئية لصبغة Alizarin orange عبدهللا مطر عجمي دراسة الخواص الضوئية لصبغة Congo red رواسي طالب عبد الزھرةا.م حسن كاظم ابراھيم 
النظام والفوضى في النظام الحديثمحمود بشيرم.االء منذر شري

دراسة تأثير التشويب على بعض الخواص البصرية لغشاء االيبوكسي المشوب بنسب مختلفة من فلوريد الصوديوم  NaFفاطمة عليتحضير غشاء من االيبوكسي المشوب بنسب ب(كربونات الزنك) ZnCO3 ودراسة تأثير التشويب على االمتصاصية والتفاذية واالنعكاسيةغفران محمدتأثير تغير تركيز صبغة ثنائي كرومات البوتاسيوم K2Cr2O7 على الخواص البصرية لغشاء االيبوكسيمحسن عبد القادرأ. د. حمزة بكر سلمان
دراسة بعض الخواص والمعامالت البصرية لبوليمر بولي فينيل الكحول ( PVA) المشوب بصبغة الكريستال البنفسجي للتركيزين ( 0.8mM و 0.6mM)ھدى مرتضى ھادي عبد الزھدراسة بعض الخواص والمعامالت البصرية لغشاء البوليمر بولي فينيل الكحول (PVA) المشوب بصبغة البلورات البنفسجية للتركيزين ( Mأبرار عبد الغفار مزعل م. إسراء محمد علي 
استخدام برنامج simulink في دراسة وتحليل الموديل الرياضي لمعادلة تفاضليةامنة علي احمداجراء تحليل المجاكاة لدائرة كھربائية متناوبةاية علي كاظمد. عامر حسين علي 

Nanotechnology: a Survey Studyھيفاء ضايف وحشRaman Spectroscopy: Survey Studyحسن توفيق مدلولد. عبدهللا عبداألمير حسين
دراسة واجراء مطابقة لقيم عملية لتطبيق الترانزستور بتقنية النانوھشام قاسم ورك منصوردراسة واجراء مطابقة لقيم عملية لتطبيق المتسعة بتقنية النانوھنادي اركان عبد الصمدد سندس جمعة فاخر
دراسة فجوة الطاقة لبوليمر مشوب بصبغة مريم عبد الستار مكي دراسة بعض الخواص البصرية للبوليمر المشوب بصبغة علي يوسف كاظم دراسة تأثير الليزر على عملية االلتصاق الكيميائي فاطمة باسم ناظم د إسراء قدوري طه 
دراسة الخواص الضوئية الغشية بوليمريةفاطمة عادل عبد الزھرةدراسة الخواص البصرية لبوليمر pvp مشوب بصبغةعال عبد القادر عبد النبيد.فاضل عباس طعمة

الخاليا الشمسيه انواعھا واھميتھاايمان حسين التلوث البيئي انواعه ومسبباته حسين عبد القادر حافظاشباه الموصالت البوليمريه حسين سالم لعيبي أ. د. وليد علي حسين 
دراسة الكفاءة الحرارية لمكثف شمسي ذو انابيب نحاسية مطلية بطالء اسودحسين علي عبد الجليلدراسة الكفاءة الحرارية لمكثف شمسي ذو انابيب حديدية زھراء مالك احمددراسة الكفاءة الحرارية لمكثف شمسي ذو انابيب نحاسيةابتھال رعد مصطفىد. جاسم مھدي محمد

Soliton) في االلياف الضوئيةعلي جاسم غركانالتغذية العكسية في ليزرات اشباه الموصالتشيخة العرب عباس حمزةتأثير درجة الحرارة على معامل انكسار االلياف الضوئيةشھزالن خليل ابراھيمد. حسن عبدهللا سلطان الموجات المنعزلة (ٍ
ايجاد معامل االنكسار الالخطي والتاثرية الالخطية لمحلول من مادة عضوية وملح mgclحسن كريم عبود ايجاد معامل االنكسار الالخطي والتاثرية الالخطية لمحلول من مادة عضوية وملح naclخديجة خيرهللا جمعةد. عبداالمير عمران موسى
دراسة الصفاة الالخطية لمادة السودان -٤عواطف خالد سكتاندراسة الصفاة الالخطية لزيت الوردساره حسين ھاشمدراسة البصريات الالخطية وحساب معامل االنكسار الالخطي لمادة ثنائي كرومات البوتايسومام البنين عادل عليا.د.جاسب عبدالحسين مشار

تحسين عمل المجمع الشمسيجعفر احمد تصنيع مجمع شمسي لتسخين المياهمحمد نوريد.رسل داود سالم
قياس تركيز الرادون داخل المنازل في حي الشھداء والعسكري في قضاء الزبير /البصره باستخدام كاشف االثر النووي CR-39علي مھدي عبد الحسن عبد الرتحديد تركيز الرادون في عينات مواد البناء المحليه والمستورده باستخدام كواشف االثر النووي علي محمد عبد الحسين محيدقياس تركيز الرادون في انواع من االسماك البحريه والنھريه في محاغظه البصره باستخدام كاسف االثر النووي CR-39شذى عبد االمير عودها.م.د.جبار حافظ جبر 
تاثير الحصر الكمي على الخواص البصرية للنقطة الكمية InSeوديان عباس راضي الخصائص البصرية للنقطة الكمية CdTeمنتظر جبار عبد السادة موسى كاظم شامر

حساب فجوة الطاقة كدالة لقطر السلك النانوي المصنع من السيلكون Siمصطفى صباح مھدي صالحدراسة تأثير تغير قطر السلك النانوي لمركب GaAs على فجوة الطاقةذياب غانم ناصح سماريم.د. ماجد عبدهللا ناطق 
دراسة النفاذية الضوئية لكاشف االثر CR-39 كدالة لجرع مختلفة من اشعة كاما زھراء عقيل عبدالجبار دراسة االمتصاصية الضوئية لطاقة جسيمة الفا باستخدام كاشف االثر النووي CR-39سارة جليل مھدي قياس تركيز البورون لنماذج المياه في محافظة واسط باستخدام طريقة الكارمينحسن ناصر ھالل ا.د.ثائر منشد سلمان

أستخدام IBM-1 لدراسة تركيب نواة  180Hfفاطمة احمد رحمندراسة مستويات الطاقة و األنتقاالت الرباعية الكھربائية لنواة 184W بتطبيق IBM-1شھد إبراھيم شريفحساب مستويات الطاقة و قيم B(E2) لنواة 158Er بتطبيق IBM-1سجى عبدالرحيم عبدهللاأ.م.د. فھمي شعبان راضي
مقارنة بين نماذج السعات الحرارية محمد عبد الرضادور عالقة االنتشار في التوصيل الحراري الشبيكيحسن عاصي التوصيل الحراري الشبيكي لعينة من LaS و GdSحمزة رحيم ذيابأ.د. عادل حسن عواد

التوزيع الطولي والمستعرض لحزمة ليزريه ساقطة أسراء جمعه حميددراسة بعض الخواص البصريه الخطية لفلم بصري ستار شنين دراسة أحدى التطبيقات الالخطيه المھمة لمادة عضويهبنين وليد خالدحسين علي بدران 
دراسة استجابة الرمل الشعة كاما باستخدام تقنية التالق الحراريھبة خضيردراسة مستوى اشعة كاما لتربة قلعة سكر /محافظة الناصريةسجى سلماندراسة استجابة امالح مختلفة الشعة كاما باستخدام تقنية التالق الحراريغيث ضياء كاملا.د رياض جاسب

دراسة نظرية لجھد تشتت دالة دلتا المزدوجةنبأ  روضان علي دراسة نظرية للتصرف الزمني لحزمة موجية في بئر مربعزھراء عدنان قاسمدراسة نظرية للجسيمات الكمية في بئر جھد النھائيفاطمة عبد السالم علوانأ.د. رائد محمد حسن
تأثير مجال كھربائي على ذرة الكروم الملتصقة على سطح الكرافين Cr/Gرباب علي خميسدراسة االلتصاق الكيميائي لذرة الموليبدنيوم على سطح الكرافين Mo/Gمريم حنون عبد النبيد. اباذر رحمن احمد 

االزاحة و التعريض للمستويات المتوضعة على سطح الكرافينمحمد زيدانتاثير الجھد الصوري في نموذج االلتصاق على الكرافينمحمد جباراشتقاق نموذج ديباي و تطبيقاته العمليةحسن جمعةأ.م.د. حيدر قاسم فاضل
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