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   كلية التربيه للعلوم الصرفة –جامعة البصرة 

                      قسم الفيزياء 

                                                             

   لقسم الفيزياء) الماجستير والدكتوراة ( الدراسات العليا واخريج

  

 نوان ا.طروحةع الدراسة اسماء المشرفيين/أسم تاريخ التخرج أسم الطالب ت

   مشرفاعيسى ابراھيم شاكر.د.أ 17/1/2016 طالب علي بھاء 1

   

   رئيساالمخجنان مجيد .د.أ

  جبار منصور خلف عضوا.د.م .أ

  ع.ء عبد الوھاب حسن عضوا.د.م .أ

 

 نقل في الجسر تذبذب دور ماجستير
 مانح نظام خ.ل ا2لكترون
  قابل– جسر–

 28/1/2016 عكوش جبار ضياء 2
  ازامتي

 

   مشرفاسلطان عبد7 حسن.د,م.أ

  جاسب عبد الحسين مشاري رئيسا.د.أ

  د قصي محمد علي حسن عضوا.م.أ

 د باسم عبد اللطيف غالب عضوا.م.أ

 ليزرات في البرم تضمين ماجستير
 ليزرات (الموص.ت  اشباه

 )البرم

  21/2/2016 عسكر ابراھيم حسن 3

 امتياز

   مشرفاعيسى ابراھيم شاكر.د.أ

  جنان مجيد المخ رئيسا.د.أ

  د صبيح جاسم كاطع عضوا.م.أ

 د ماجد محمد جاسم عضوا.م.أ

 ا2لكترون نقل خصائص ماجستير
 كمية نقاط 2نظمة العابر

  متعددة

  25/2/2016 حبيب فاخر علي 4

 امتياز

  مشرفا صبر حسين الرضا عبد. د.أ

   رئيساعلي خلف حسين السنيد.د.أ

   عضوافالح حسين خضير.د.أ

 عمار عبد الرحمن نجم عضوا .د.م .أ

 النووية للخواص نظرية دراسة ماجستير

   ل.نوية

(
198-208

po,
200-210

Rn, 
218-

228
Ra, 

218-228Th
,
226-236

U) 

 البوزونات انموذج باستعمال

 IBM-1 بنسختيه  المتفاعلة

IBM-2 

   مشرفانور جسين نوري. د.أ 28/2/2016 موحي الرضا عبد  ايمان 5

  رئيسامد جاسم ماجد محد .م .أ

  عضواحسن عبد7 سلطان د .م .أ

  عضواع.ء عبد الوھاب حسند .م .أ

 لبعض نظرية دراسة ماجستير
 سلوك في المؤثرة العوامل

 في المستخدمة الموجة دالة
 انشتاين-بوز تكثيف

  3/3/2016 ثامر صادق فيصل 6

 امتياز

 عماد الدين حسين علي السعيدي.د.أ
  مشرفا

  رئيسا عجيل خالد أبراھيمد .أ

   عضوارعد شاكر عبيسد .أ

  عضواحسين علي بدراند .أ

  البصرية الخواص دراسة ماجستير
 القدرة ومحدد والكھربائية

 العضوية للصبغات البصري
 ل.غشية المشوبة

 البوليمرية

   مشرفاسلمان منشد ثائر.د.أ 7/3/2016 الحسين عبد تغريد 7

  رئيساعيسى جاسم محمد الخليفة د .أ

   عضوارياض جاسب أبو الھيلد .م .أ

  عضواھدى ريحان محصرد .م .أ

 في البورون تركيز دراسة ماجستير
 قار- ذي محافظة مياه

 طريقة باستخدام وتربتھا
 اللوفي وتقنية الكارمين

  بوند
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  8/3/2016 علي منور غيث 8

 امتياز

   مشرفاحسن محمد رائد.د.أ

    رئيساحسين علي بدران  د.أ  

    عضوا سلطانحسن عبد7د .م .أ

 عضواعبد الكريم حسن داغر د .م .أ

 المميزة الحرارة درجة ماجستير
 لليزر الدنيا ا2ثارة وطاقة
 موصل الشبة الكمية النقطة

   مشرفاعجيل ابراھيم خالد.د.أ 10/3/2016  فاخركاظم رائد 9

  رئيساوليد علي حسين د .أ

  عضواص.ح شاكر ھاشم د .أ

 د المحسنحسين سامر مھدي عبد .م .أ
   عضوا

  عضواحيدر غازي 2زم د .م.أ

 

 Synthesis of PU, pot دكتوراه

and PVA nano thin 

film and studying 

their electrical and 

optical properties 

and their electronic 

application of 

polymers 

  13/3/2016 عمران ا2مير عبد 10

 امتياز

   مشرفابدران علي حسين.د.أ

   مشرفاعلي محمد قصي+

  رئيساعماد الدين حسين علي د .أ

   عضواعلية عبد الحسين شھابد .أ

   عضوارعد شاكر عبيسد .أ

    عضوا رائد محمد حسند.م .أ

 عضواحسن عبد7 سلطان د .م .أ

 Studying the effect دكتوراه

of some parameters 

on the nonlinear 

optical and optical 

limiting properties 

for organic 

compounds 

 

   مشرفاحسين فالح حسين.د.م.أ 3/4/2016 جبر عبداللة سعد 11

   مشرفاسلمان بكر حمزة.د.م.أ

  رئيساخالد أبراھيم عجيل د .أ

  عضواوليد علي حسين د .أ

 عبد الوھاب عبد الرزاق سلطاند .م .أ
 عضوا

 من رقيقة اغشية تحضير ماجستير
 zno الخارصين اوكسيد

 المحلول تقنية تخدامباس
 ودراسة SoI-Gel الغروي

 البصرية خواصھا
 غازي كمتحسس وتطبيقاتھا

 5/5/2016  ابراھيم طاھر ايات 12
 امتياز

   مشرفاالمخ مجيد جنان.د.أ

  رئيساد خالد أبراھيم عجيل .أ

  عضوافاضل  حيدر قاسم.د.م.أ

  د صبيح جاسم كاطع عضوا.م.أ

 

 ا2لكترون نقل خصائص ماجستير
 مقترن وبتلكي

 بترانستورا2لكترون
 المنفرد

 

/15/11 ھاشم حسين دعاء 13
2016 

   مشرفا سلطان عبداللة حسن.د.م.أ

  

    رئيسانوري حسين نور.د.أ

  عضواامين حبيب الخرسان .د.أ

 عضواقصي محمد علي د .م .أ

 نبظة 2نتشار نظرية دراسة ماجستير
 البلورة الياف في كاوسية
 مؤثرةال والعوامل الفوتونية

 فيھا

/13/11  مالك حميد فاطمة 14
2016 

  مشرفا حسين علي وليد.د.أ 

  رئيساخالد أبراھيم عجيل  د.أ

  عضواحسين فالح حسن د .م .أ

   عضواأسامه عبد7 خالدد .م .أ

 البصرية الخواص دراسة ماجستير
 موصل لشبة والكھربائية
 وتطبيقاتة عضوي

 ا2لكترونية

 الحسين عبد حكمت 15
  يمابراھ

11/12/
2016 

   مشرفامشاري الحسين عبد جاسب.د

  رئيسانوري حسين نور 

    عضوا أمين حبيب الخرسان

 عضوا رائد محمد حسن د.م .أ

 النقطة ليزر حركيات دراسة ماجستير
 البرم بوجود الكمية
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  خالد ابراھيم عجيل رئيسا.د. ا 13/11/2016  فاطمة حميد مالك 16

  حسين فالح حسين عضوا.د.م.أ

  اسامة عبد7 خالد  عضوا.د.م.أ

  وليد علي حسين  عضوا ومشرفا.د.أ

 29/9/2016 في 7/18/22948:حسب ا2مر

  ماجستير

 جيد جدا

دراسة الخواص البصرية 
والكھربائية لشبة موصل 

عضوي وتطبيقاتة 
 ا2لكترونية

  نوري حسين نور الھاشمي رئيسا.د.أ 15/11/2016 دعاء حسين ھاشم 17

   حنون عضواأمين حبيب.د.أ

  قصي محمد علي حسن عضوا.د,م.أ

 حسن عبد7 سلطان عضواومشرفا.د.م.أ

  ماجستير

 امتياز

دراسة نظرية 2نتشار نبظة 
كاوسية في الياف البلورة 

الفوتونية والعوامل المؤثرة 
 فيھا

حكمت عبد الحسين  18
  ابراھيم

  نوري حسين نور الھاشمي رئيسا.د.أ 20/12/2016

   اللطيف  عضواباسم عبد.د.م.أ

  رائد محمد حسن عضوا .د.م.أ

  جاسب عبد الحسين مشاري عضوا ومشرفا.د.أ

 24/10/2016 في 1817/24700حسب ا2مر

  ماجستير

 جيد جدا

دراسة حركيات ليزر النقطة 
 الكمية بوجود البرم

  جنان مجيد المخ رئيسا.د.أ 15/1/2017 مظاھر حبيب جو"ن 19

  دحيدر قاسم فاضل عضوا .م.أ

  ف.ح حسن حنون  عضوا.د.م.أ

  جبار منصور خلف عضوا ومشرفا.د.م.أ

 5/12/2016 في 7/18/27987حسب ا2مر 

ماجستير 
 امتياز

دراسة نظرية للتركيب (
ا2لكتروني الحجمي 

والسطحي لسبيكة نصف 
  والحد FeCrSe ھيوسلر

 FeCrSe)الفاصل        

/Gap(111) 

  شد سلمان رئيساثائر من.د.أ 22/1/2017 سيف قاسم ھ.ل 20

  اركان يعقوب يوسف عضوا.د.م.أ

  دسناء كاضم عضوا.م.أ

 رياض جاسب عضوا ومشرفا.د.م.أ

  ماجستير

 جيد جدا

التقنين ا2شعاعي البيئي "
للمياه الجوفية في محافظة 
البصرة باستخدام تقنية 

  "التالق الحراري 

  

 

  جنان مجيد المخ رئيسا.د.أ 19/2/2017 ايمان ذياب  شرشاب 21

  حسن عبد7 سلطان عضوا.د.م.أ

  عبد الكريم حسين داغر  عضوا.د.م.أ

  ماجستير 

 امتياز

حساب كثافة الحام.ت  في 
طبقة الحصر البصري  

واشغال الحام.ت 
المحصورة في منظومة 

ليزر  النقطة الكمية 
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  رائد محمد علي عضوا ومشرفا.د.م.أ

 29/12/2016 في 7/18/30389حسب ا2مر

GaInAsp/Inp 

   رئيساحامد معيدي حيال الباھلي    .د.أ 26/2/2017 مناف قاسم جابر  22

  ثائر منشد سلمان               عضوا.د.أ

   حسين علي  حسين الخرسان  عضوا.د.أ

  رياض جاسب ابوالھيل      عضوا. د.م.أ

  اركان يعقوب يوسف    عضوا. د.م.أ

  نوري حسين نور الھاشمي عضوا ومشرفا.د. أ

  لرضا حسين صبر عضوا ومشرفا عبد ا. د. أ

  :حسيب ا2مر

 19/1/2017 في 1817/1705

دكتوراة 
 امتياز

(Determination of 

Natural Radioactivity 

 In Iraqi Marine 

Environmental)   

  خالد ابراھيم عجيل  رئيا.د.أ 11/4/2017 صفا نزار رمضان 23

  عبد الكريم جواد  رشيد  عضوا.د.أ

  حسين عضواحسين فالح .د.م.أ

 غفران  محمد باقر عضوا ومشرفا. م.أ

تحضير ودراسة ( ماجستير
بعض الخواص 
الفيزياوية للبوليمر 
الموصل وتطبيقاته 

   )في الخ.با الشمسية

 

ھشام يوسف  24
 عبدالرضا

  عادل حسن عواد  رئيسا. د.أ 16/4/2017

  حامد ابراھيم  عبود  عضوا.د.أ

  حمزة بكر سلمان عضوا.د.م.أ

  ف.ح حسن حنون عضوا.د.م.أ

  ماجد محمد جاسم. د.م.أ

  شاكر ابراھيم عيسى عضوا ومشرفا.د.م.أ

  جنان مجيد المخ عضوا ومشرفا.د.أ

  :وحسب ا2مر 

 2017؟5/3 في 7/18/5822

  دكتوراه

 امتياز

"Photon –Assisted 

Electron Transport 

through QD-QW-QD  

Nanostructure 

system 

  حامد معيدي حيال             رئيسا.د.أ 23/4/2017 سوسن شريف فليفل 25

نضالة حسن كاظم            عضوا                          .د.أ

  ندى فاضل توفيق             عضوا .د.أ

 "Evaluation of 

Uranium 

concentration in 
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  رياض جاسب ابوالھيل     عضوا.د.م.أ

  سناء كاظم خلف            عضوا.د.م.أ

  ثائر منشد سلمان عضوا ومشرفا.د.أ

  :وحسب ا2مر

 7/3/2017 في 7/18/6054

Soil and Boron 

Concentration in 

Rivers, Water Wells 

and Soil  in Basra 

Governorate (Iraq) 

Using CR-39 Solid 

State Nuclear Track 

Detectors ,ICP/OES 

and ICP/MS 

Spectrometry " 

  حامد ابراھيم  عبود رئيسا.د.أ 20/6/2017 نج.ء باقر كمر 26

  د جبار منصور  خلف  عضوا.م.أ

  حيدر قاسم  فاضل عضوا.د.م.أ

  ماجد محمد جاسم  عضوا ومشرفا.د.م.أ

 في 7/18/12541:حسب ا2مر الجامعي
18/5/2017 

ماجستير 
 امتياز

دراسة نظرية " 

للخصائص اBلكترونية 

للكرافين واBنابيب 

ة النانوية الكربوني

اBحادية الجدران تحت 

تاثير  التشويه الميكانيكي  

 "المرن

دراسة نظرية لسلوك "   21/6/2016 صدام جاسم محمد 27
دالة الموجة في 

  "اينشتاين-تكثيف بوز

 

علياء عبد الجبار  28
 جري 

  :لجنة المناقشة 18/9/2018

  عماد الدين حسين علي السعيدي رئيسا.د.أ

        عضوارعد شاكر عبيس كاظم . د.أ

  د خالد ابراھيم عجيل   عضوا.أ

  حسين علي بدران      عضوا ومشرفا.د.أ

  : حسب ا2مر ا2داري المرقم

 11/6/2018 في7/18/405

 

 

ماجستير 
 امتياز

ا2ستجابة البصرية "
ال.خطية باستخدام 
الخواص البصرية  
الحرارية لبلورات 

الريفامبين الحمراء البنية 
" 
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  لجنة المناقشة 14/10/2018 دحنين فالح حمو 29

  د نوري حسين نور    رئيسا.أ

  حسن عبد7 سلطان   عضوا.د.م.أ

  رائد محمد حسن  عضوا.د.م.أ

  حسب ا2مر الجامعي 

 12/9/2018 في 7/2/830

  ماجستير 

 جيد جدا

دراسة التصرف الزمني 
الحام.ت ,واستقرارية 

استقطاب الفوتون المساعد ,
ة وخرج ليزر النقطة الكمب

InGaAs/GaAs 

  لجنة المناقشة 8/11/2018 مراد كريم  عبد 7 30

  فالح حسين خضير رئيسا.د.أ

  ثائر منشد سلمان  عضوا.د.أ

  د جبار ماضي  راشد عضوا.م.أ

  د رياض جاسب ابو الھيل عضواومشرفا.م.أ

  حسب ا2مر الجامعي

 26/9/2018 في 7/18/902

  

  ماجستير

 جيد جدا

 قياس الجرعات ا2شعاعية
للمرضى  والعاملين في 

مجال ا2شعة السينية  في 
مستشفيات محافظة البصرة   

باستخدام  تقنية التالق 
 الحراري

  :لحنة المناقشة 14/11/2018 ع.ء  خالد  بندر  31

  جبار منصور خلف رئيسا.د.أ-1

  د ماجد محمد جاسم  عضوا.م.أ-2

  حيدر محمد عبد الجليل  عضوا. د.م.أ-3

 عضوا ومشرفاالمخد عبد السادةجنان مجي.د.أ-4

النفق الرنيني في عملية امتباز
المجھر النفقي الماسح مع 
مواد كاربون نانوية  كراس 

 مجس

عمار عبد الجبار   32
 كاظم

  :لحنة المناقشة 9/1/2019

  جنان مجيد عبد السادة رئيسا.د. أ-1

  د ماجد محمد جاسم  عضوا.م.أ-2

  واحيدر محمد عبد الجليل  عض. د.م.أ-3

  جبار منصور خلف  عضوا ومشرفا.د. أ-4

  :حسب ا2مر

 2/12/2018 في 7/18/1266

دراسة نظرية للتركيب  امتياز
ا2لكتروني والخواص 
المغانطسية الحجمية 

)Bulk( والسطحية
)(Surface لسبيكة

رباعي ھيوسلر 
)(X:Nb,Ru  

CoXMnSi 
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زھراء  سلمان عبد  33
 الحسين

  لجنة المناقشة 16/1/2019

  جاسب عبد الحسين مشاري رئيسا.د.أ

  باسم عبد اللطيف غالب  عضوا. د.م.ا

  د رائد محمد حسن عضوا.م.أ

  حسن عبدهللا سلطان عضوا ومشرفا.د.م.أ

  :ا*مر الجامعي

 3/12/2018 في 18/1278م7

  جيد جد

 ا

دراسة نظرية 2نتشار 
الموجات المنعزلة في 

 الياف البلورة الفوتونية

اسراء طالب  عبد  34
 يعل

  لجنة المناقشة 17/1/2019

  رعد شاكر  عبيس  رئيسا. د.أ

  دھيثم لفتة سعدون  عضوا.أ

  قصي محمد علي  عضوا.د.م.أ

  حسن عبد7 سلطان عضوا.د.م.أ

  مشتاق عبيد عليوي عضوا.د.م.أ

  جاسب عبد الحسين مشاري عضوا ومشرفا.د.أ

  حسب ا2مر الجامعي

 2/12/2018 في 7/18/1264

 Characterization of جيد جدا

Nonlinearities in 

vegetable oils   

عبد الرحمان فالح  35
 حسن

  :لجنة المناقشة 20/1/2019

  فالح حسين خضير رئيسا.د.أ

  ثائر منشد سلمان عضوا. د.أ

  كريم خلف محمد عضوا.د.م.أ

  اركان  يعقوب يوسف عضوا.د.م.أ

  رياض جاسب ابوالھيل  عضوا ومشرفا.د.م.أ

  س عضوا ومشرفاعلي عبد عبا.د.م.أ

   حسب ا2مر الجامعي 

  16/12/2018 في 177/1365

 الفيزياء ا2شعاعية

 Environmental جيد جدا

Radiation 

Dosimetry of local 

and Imported 

staple foodstuffs 

inBasrah 

Governorate by 

using dfferent 

Techniques  
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ناظم عبد الجليل  36
 عبد7

  :اقشةلجنة المن 24/2/2019

  جنان مجيد المخ  رئيسا.د.أ

  خالد ابراھيم عجيل  عضوا.د.أ

  سم عبد7  عضوااعلي ق.د.أ

  محمد ھادي شنين عضوا.د.م.أ

  دامير فيصل  عبد ا2مير عضوا.م.أ

  وليد علي حسين عضوا ومشرفا.د.أ

  حسين فالح حسين عضوا ومشرفا.د.أ

  14/1/2019 في 7/18/61:حسب ا2مر 

 فيزياء البوليمر

تحضير اغشيه رقيقة من  تيازام
احد اشباه الموص.ت 

العضوية ودراسة 
خواصه الكھربائية مع 

بعض المضافات 
واستخدامخه  في تحضير 
ترانسستور تأثير المجال 

 ودراسة خواصه 

ص.ح عبد الخضر  37
 حسن

  :لجنة المناقشة 7/3/2019

  محمد تقي حسين محمد ريسا.د.أ

  عباس حسن نعيم   عضوا.د.أ

  حيدر قاسم فاضل عضوا.د.م.أ

  رائد محمد حسن    عضوا.د.م.أ

  فاطمة حسين سعيد  عضوا.د.م,أ

  جنان مجيد المخ   عضوا ومشرفا.د,أ

  : ا2مربحس

  30/1/2019 في 7/18/196

 في ا2لكترونيات النانوية 

 Theoretical  study امتياز

in the spin  

transport through 

serially coupled 

doubles Quantum 

dots  

  :المناقشهلجنة  28/12/2020 مال جاسمكأكرام  38

  رائد محمد حسن    عضوا.د.أ

    عضواباسم عبد اللطيف.د.م.أ

  ا   عضوا ومشرفكريم محمدفاضل.د.م.أ

  ا   عضوا ومشرفعماد الدين السعيدي.د.أ

 

دراسة تأثير أشعة الليزر  
للـطوليـن الموجيين 

532nm 671 وnm على 
عينات الدم للذكور للشخص 

 مالسليم والمصاب بفقر الد
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دراسة التركيب النووي  الدكتوراه   25/4/2021 حسين ناصر قاسم  39
وا"نتقا"ت 

الكھرومغناطيسية 4نوية 
الزوجية باستخدام -الزوجية 

نموذجي البوزونات 
 المتفاعلة ا"ول

  لجنة المناقشه  29/3/2021 كريم احمد عسكر 40

    عضواقصي محمد علي . د.أ

    عضوا  رائد محمد علي.د.أ

    عضوا باسم عبد اللطيف   .د.م.أ

    عضوا ومشرفاحسن عبد7 سلطان  .د.أ

تزامن الليزرات في انظمة  الماجستير
 ا"تصا"ت البصرية

  لجنة المناقشه  24/1/2021 محمد توفيق عبيد 41

    عضواقصي محمد علي .د.أ

    عضوا خالد أبراھيم عجيل .د.أ

    عضواحسين فالح حسين. د.أ

   عضواحسين برغوث .د.م.أ

    عضوا   رياض جاسب أبو الھيل.د.م.أ

    عضوا ومشرفا حسين علي بدران.د.أ

 Study the Effect of دكتوراه 

Gamma Irradiation 

on the Nonlinear 

Optical Properties of 

Pyronin Y Dye 

  لجنة المناقشه  11/2/2021 قاسم ستارمحمد 42

  وليد علي حسين  عضوا.د.أ

   عضوامل حسن كريم كا.د.أ

    عضوا ھادي  شنين محمد .د.أ

    عضواحمزه بكر سلمان. د.أ

    عضوا أحمد صالح مھدي  .د.م.أ

    عضوا ومشرفاخالد أبراھيم عجيل .د.أ

تحضير أغشية رقيقة  دكتوراه 
بوليمرية للبولي انيلين 

المشوب بالكرافين ودراسة 
استجابتھا لبعض المواد 
العضوية وتطبيقاتھا 

ونيةا"لكتر  

  :لجنة المناقشة 14/9/2021 موسى مھدي محمد  43

   ثائر منشد سلمان عضوا.د.أ

     عضوا عمارعبد الرحمن نجم.د.أ

   عضواعلي خلف السنيد.د.م.أ

دكتوراه 
 أمتياز 

 الشكل المتصاحب
ومستويات الطاقة في 

- 92الفردية -ا2نوية الفردية

98Y , 128-134Pr و 
202 -210Fr(. 
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      عضوافھمي شعبان راضي .د.م.أ

  اركان  يعقوب يوسف  عضوا. د.م.أ

    عضوا ومشرفافالح حسين خضير.د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

  

  

  

  

  

  

  

 


