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ياء قائمة بعناوين رسائل الماجستير واطاري    ح ز جامعة واسط –كلية العلوم   -الدكتوراه لطلبة قسم الفير  

 
سنة  عنوان الرسالة/ االطروحة  الدراسة 

 التخرج 
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 بمسحوق الحىص الناعم  غير المشبع المدعم
عيس د عباس فاضل م. ا.  2013 نجالء جرجاك عبد هللا   

 كرمش 
1.  

 Theoretical Analysis of Dispersion in Optical ماجستير 
Fibers 

2013 Dr. Hassan Abed Yasser Sukaina Tuama Ghafil 2.  

افضل  ماجستير  باستخدام  الرب  ح  خصائص  ز  لتحسير نظرية  دراسة 
النمط   احادية  البرصية  االلياف  لمضخمات  المعامالت 

 المطعمة باالربيوم  واالتربيوم 

ز االسدي 2013   .3 مؤيد جبار كريم  ا.م.د. جابر حسير

 Measurements of Natural Uranium ماجستير 
Concentrations in the Soil and Drinking Water 
Samples Taken from Kut City Using the Two 
Solid State Nuclear Track Detectors Method 

 ا.م.د هادي دوي    ج زرزور  2014
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لدفق  ماجستير  العددي  التحليل  بطرق  التفري    غ  معلومات  حساب 
 البالزما داخل المعجل الكهروحراري 

  .5 نادية نعيمة ظاهر ذعذاع  ا.م.د ضياء شهيد صي   2014

 Study of dust storms in Iraq using satellite ماجستير 
images 

2014 Dr. Mutasim I.Malik Haider Jameel  6.  

لليف   ماجستير  المايكروية  االنحناءات  متحسس  وبناء  تصميم 
 البرصي متعدد االنماط البالستيكية 

ز االسدي 2014 ي نوري حمودي محمد  ا.م.د جابر حسير   .7 راب 

 Plasma Depoosition of Polyaniline  Silver ماجستير 
Nanocomposite Thin Films 

2014 Dr. Ahmed K.Abbas Zahraa  Wheeb Abdul 
Razaq 

8.  

 Semiempical Study for spinel and Hexagonal ماجستير 
Ferrites as Radar absorbing Materials 

2014 Dr. Hashim Ali Yuser Hussein Taqi John Ali 9.  

-Processing of Satellite Image Using Karhunen ماجستير 
Loeve Transform 

2014 Dr.Mutism Ibrahim Malik Jalal Ibrahim 10. 

 Theorical Study of Stimulated Raman ماجستير 
Scattering in single mode Optical Fibers 

2014 Dr.Hassan Abid Yasser Uday Hameed Tawfeeq 11. 

 Study the Structural and Optical Properties of ماجستير 
nanostructure TiO2 Films Prepared by RF 
Magnetron Sputtering 

2014 Dr.Muneer H.Jaduaa Aqeel Kareem Hadi 12. 

 Natural Occurring Radioactive Materials ماجستير 
(NORM)and Technologically Enhanced NORM 
(TE-NORM) Measurments in AHDEB Oli Field 

2015 Dr.Hadi Dawyich Al-Attabi Zainab Mohammed 
Hassan 

13. 

 Measurement of Radon Thoron and Their ماجستير 
progeny levels concen in kut city wasit 
Governorate Iraq 

2015 Mohammed K .Alfakhar Khalid Shaker Hussein 14. 

اللواح  ماجستير  والميكانيكية  يائية  ز الفير الخواص  ودراسة    تحضير 
 البناء الجاهز المصنوعة من النفايات الورقية والزراعية 

عفات  نورة بلبول شوي    ع ا.د عباس فاضل عيس  2015  15. 

بة ماجستير  ي انتاج مادة طالء  معالجة الير
ز
بالنفط الخام واستخدامه ف

 تقاوم التاكل من المواد  
عباس مؤيد عبد هللا محمد  ا.د عباس فاضل عيس  2015  16. 
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 Design and Construction Liquids Refraction ماجستير 
Index Measurement System by Fresnel Ratio 
of Optical Fiber 

2015 Dr.Hishum A.Maliek Atta Takhum Jabir 17. 

 Multilayered Shielding Preparation and ماجستير 
Buildup Factor Calculation Using Different 
Type of polymers 

2015 Dr.Muhammed KL.Alfakhar Zuhair Salim Khamees 18. 

 Fiber sensor System for Water Quality ماجستير 
MONITORING 

2015 Dr.Hadi Dawyich Al-Attabi Sadeq Dawood Salman 19. 

  Optical and structural study of Fe2O3 ماجستير 
Nanostructure prepared  by radio farequency 
magnetron sputtering 

2015 Dr.Muneer Hlail Jadduaa Muthanna abdalh 
Hamed 

20. 

الزنك ماجستير  اوكسيد  من  التبلور  متعددة  رقيقة  اغشية  -تحضير 
طريقة  باستخدام  للغازات  كمتحسس  االنديوم  اوكسيد 
ي الحراري 

 الرش الكيمياب 

عيس ا.د عباس فاضل  2015 محيسن عصام عباس خضير    21. 

كيب النانوي ماجستير  كيبية للير بطريقة  O2Cr 3   الدراسة البرصيه والير
دد الراديوي ي ذي الير

وبز ذيذ الماكنير  الير
مجيد كاظم نادية محمد  ا.م.د منير هليل جدوع 2016  22. 

تاثير  ماجستير  سطح   دراسة  عىل  والمغناطيسي  ي 
الكهرباب  ز  المجالير

ي للجسيمات النانوية للمعادن النبيل
 ة البالزمون الرنينز

حياة داليا خالد ناص  ا.د احمد خضير عباس  2016  23. 

 Study of the structural optical and sensing ماجستير 
properties for CDO Nanostructure prepared by 
R.F. Magnetron sputtering technique 

2016 Dr.Ahmed Khudhair Abbas Huda Musa Mutlaq 24. 

 Design and Construction of Multimode Plastic ماجستير 
Optical Fiber Sensor Gas Detection 

2016 Dr.Hasham Ali yusr Muhammed Suham 25. 

 Reduction and Filtering of speech Inputs in the ماجستير 
Communication Systems 

2016 Dr.Mutasim I.Malik Raad Mutar Dhahiri 26. 

ي ماجستير  المورفومير العراق   التحليل  ق  شر الجباب  نهر  لحوض 
المعلومات  ونظم  ي 

الناب  التحسس  تقنيات  باستخدام 
حسون طعمة حيدر ماجد  ا.م.د معتصم ابراهيم ملك  2016  27. 
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 الجغرافية  

يائية   تأثير  ماجستير  ز الفير الخصائص  بعض  عىل  الحرارية  المعاملة 
النانوي   ألغشية كيب  الير ذات  الكادميوم  اوكسيد 

ي الخاليا الشمسية 
ز
 الستخدامها ف

صخيل محيسن عالء زغير  ا.م.د منير هليل جدوع  2016  28. 

 Preparation and study the structural and ماجستير 
optical properties of ZrO2 Nano films by 
plasma of R.F. Magnetron sputtering 
 

2016 Dr.Ahmad Khudair Abbas Ghufran Hassan Neama 29. 
 
 

 Studying the Physical Properties of TiO2 Nano ماجستير 
films preparing by sol –Gel Method 

2016 Dr.Abbas Fadhel Essa عتيج  عدنان مصحب مهدي  30. 

يائية   ماجستير  ز الفير الخصائص  الكادميوم   ألغشيةدراسة  اوكسيد 
ي 
الكيمياب  التحلل  بطريقة  ة  والمحرصز باالنديوم  المشوبة 

  2NOالحراري الستخدامها كمتحسسات لغاز 

 محمد عىلي لطيف ا.د. عباس فاضل عيس  2016
ز  حسير

 حميدان 
31. 

 Employed of laser induced plasma ماجستير 
spectroscopy Technique to Determine Calcium 
Rate in Bones 

2016 Dr. Ahmad khudair Abbas Ismael Hassan Jasim 32. 

 Measurement of Radioactivity and Estimation ماجستير 
of Metal Concentration for Lakes Fishesin 
wasit Governorate 

2016 Dr.Hadi Dawyich AL-Attabi 
 
 

Fatima TURKI Abdel 
Jabbar 

 
 

33. 

 Manufacturing A protective and Radiological ماجستير 
Shield form pb and Al composited with Si 
Matrix 

2017 Dr.Mohammed K.Al-Fakhar Athraa Mohan Selman 34. 

 The relations between renal investigated ماجستير 
parameters with respect to Uranium 
concentration  

2017 Dr.Mohammed K.Al-Fakhar Huda Abedal 
Mohammed 
 
 

35. 
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كاما  ماجستير  اشعة  تاثير  الغشية   دراسة  يائية  ز الفير الخصائص  ي 
ز
ف

ي  
الكيمياب  التحلل  بطريقة  ة  المحرصز الكادميوم  اوكسيد 

 الحراري

ي  2017 جعفر عبد هللا احمد خلف ا.د هادي دوي    ج العتاب   36. 

 Theoretical Study of Photons Yield Production ماجستير 
at Quark –Gluon Interaction for Compton 
Processes 

2017 Dr.Hadi Dawyich AL-Attabi Hassan Ali Freeh 37. 

 Manufacturing A protective and Radiogical ماجستير 
Shield form pb and AL composited with Si 
Matrix 

2017 Dr.Mohammed K.Al-Fakhar Athraa Mohan Selman 38. 

ر تصميم وبناء منظومة   ماجستير  ز ز لحزمة اللير لدراسة ظاهرة التوهير
ي اوساط مختلفة باستخدام معالجة الصور الرقمية 

ز
 ف

 .39 عىلي عبد محسن عني   ا.م.د معتصم ابراهيم ملك  2017

خواصه   ماجستير  ودراسة  ي 
ر
العراف البوكسايت  من  حراريات  تحضير 

يائيه والميكانيكية  ز  الفير
عىلي  الكريمافراح عباس عبد  ا.دعباس فاضل المعموري  2017  40. 

خواصه   ماجستير  ودراسة  السداسي  ايت  الفير من  عينات  تحضير 
 والمغناطيسية  ةالكهربائي

عبد   اوس عباس جاسم ا.م.دهاشم عىلي يش  2017
ز    الحسير

41. 

ي ماجستير  المورفومير العراق   التحليل  ق  شر ترسيخ  لحوض 
المعلومات   ونظم  ي 

الناب  التحسس  تقنيات    باستخدام 
    GISالجغرافية 

 سجاد عبد الكاظم سعدون ا.م.د معتصم ابراهيم ملك  2017
 محسن 

42. 

   The relation Between investigated ماجستير 
parameters with respect to Uranium 
Concentration for cancer 

2017 Dr.Muhammed K.Alfakhar 
 
 

Huda Abedal 
Mohammed 

43. 

 Synthesis and Electrical Discharge ماجستير 
Characterization of Silver in TiO2 Thin Film by 
plasma Sputtering Technique 

2017 Dr.Mohammed K.Khalaf Laith Kareem Athab 44. 

االنتقاالت   ماجستير  ي دراسة 
للثناب  ونية    AL/CdO/Si\AL االلكير

ذيذ  الير بطريقة  ة  والمحرصز الشمسية  الخاليا  لتطبيقات 
 بالبالزما 

 .45   مطر  حيدر كاظم جودة ا.د احمد خضير عباس  2017
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واالمتصاصية   ماجستير  والمغناطيسية  الكهربائية  الخصائص  دراسة 
ايت السبينل اميكية  لفير  المحرصز بالطريقة السير

نوفان  رسل يوسف ثامر  ا.م.د هاشم عىلي يش  2017  46. 

والبرصية  ماجستير  كيبية  الير الخصائص  ي 
ز
ف والتلدين  السمك  تاثير 
 الغشية اوكسيد النحاس 

حسن  زينب كريم لطيف ا.د منير هليل جدوع 2018  47. 

 Fabrication and Characterization of AgNPS ماجستير 

\PS\SI herterojunction for solar cells 
applications 

2018 Dr.Muneer Hlail Jadduaa Duaa Jabar Hussain 48. 

اكبات  ماجستير 
لمير والميكانيكية  كيبية  الير الخصائص  استقصاء 

 زركونيا ،الومينا ،كاربون  –الهايدروكسي ابتايت 
 .49 سج  عبد االمير سيد محمد ا.دعباس فاضل المعموري  2018

واكاسيد   ماجستير  للمعادن  النانوية  الجسيمات  خصائص  دراسة 
للتطبيقات  ري  ز اللير االستئصال  طريقة  باستخدام  المعادن 

 البايلوجية 

  ابراهيم عبود عبد الحسن ا.داحمد خضير عباس  2018
 ثامر 

50. 

 Study the linear and Nanolinear Optical ماجستير 
properties of Cds Nano Thin Films prepared by 
Chemical Bath Deposition 

2018 Dr.Sabah Ibrahim Abbas Ahmad Salam Jabbar 51. 

الخواص   ماجستير  عىل  النانوية  البورون  يد  نير دقائق  تأثير  دراسة 
يائية لاليبوكسي  ز  الفير

هاشم عىلي يش ا.د  2018 ي  احمد عبد الكاظم ثامر   خاج   52. 

ي   ماجستير 
ز
ف واستخدامه  النانوي  التيتانيوم  اوكسيد  ي 

ثابز تحضير 
يا   تطبيقات مضادات البكير

 ا.د عباس فاضل عيس  2018
 
 

ي  عىلي عبد هللا فياض
ز
عوف  53. 

 Studying of plasma spectrum of cadmium ماجستير 
oxide induced by laser and using it for agas 
sensor applicaation 

2018 Dr.Ahmed K.Abbas Saif Issa Muslim 54. 

 Fabrication and characterization of AgNPS ماجستير 
\Ps\Si heterojunction for solar cells 
application 

2018 Dr. Muneer Hlail Jadduaa Duaa Jabbar Hassain  55. 

الخفيفة   ماجستير  الذرات  لبعض  الجسيمات  ايقاف  قدرة  محاكاة  ي  2019 مناجي موحان صالح نعيمة  ا.دهادي دوي    ج العتاب   56. 



 

7 
 

 والمتوسطة والثقيلة 

الغشية  ماجستير  ياوية  ز الفير الخصائص  ودراسة  يوديد   تحضير 
الحراري  التبخر  بتقنية  ة  المحرصز التبلور  متعدد  الرصاص 

ي تطبيقات الكواشف النووية 
ز
 الستخدامها ف

ز  زهراء رزاق داخل ا.دعباس فاضل عيس  2019 حسير  57. 

ز اوكسيد   ماجستير  الهجير المفرق  ي خصائص 
ز
االتلدين الحراري ف تاثير 

 السيلكون المسامي للتطبيقات الفوتوفولتائية 
ز  الخارصير

1920 صكر اياد جمعة كاظم  ا.د منير هليل جدوع   58. 

ر واط  القدرة عىل الجلد خالل التطبيقات الطبية  ماجستير  ز جي    دخيلالجليل زينب عبد  ا.م.دعىلي كامل محسن  2019 تاثير اللير  59. 

ي  تاثير  ماجستير 
ي نظام اتصاالت برصي شواسر

ز
 .60  بشار  رضاء حسان عبد العالي  م.د عيدان عاصي عبد هللا  2019 الضوضاء البيضاء ف

مختلفة   ماجستير  الوساط  يائية  ز الفير الخصائص  بعض  قياس 
ر   ز  باستخدام تحليل الصور لبقعة اللير

لملوم محسن زهراء سعد  ا.م.د معتصم ابراهيم ملك  2019  61. 

لدروع   ماجستير  فوتونات كاما  ز  وتوهير الميكانيكية  الخصائص  قياس 
اكاسيد  من  نانوية  بمساحيق  المقواة  االيبوكسي  اكبات  مير

 الحديد وااللمنيوم 

عباس  حنان عبيد كاظم ا.م محمد جي  رسن  2019  62. 

للتطبيقات  ماجستير  ي  الزجاج  امسك  السير انظمة  وتوصيف  دراسة 
 الحيوية 

عباس فاضل عيس  ا.د.  2019  
 
 
 

حسن  محمد فالح ماجد   63. 

يوديد  ماجستير  الغشية  يائية  ز الفير الخصائص  ودراسة  تحضير 
الحراري  التبخير  بتقنية  ة  المحرصز التبلور  متعدد  الرصاص 

ي تطبيقات الكواشف النووية 
ز
 الستخدامها ف

ز  زهراء رزاق داخل ا.د عباس فاضل عيس  2019 حسير  64. 

ي   تاثير التشعيع ماجستير 
ز الضوب  ر والتطعيم عىل فعالية التحفير ز باللير

باوكسيد  المطعمة  التيتانيوم  اوكسيد  ي 
ثابز الغشية 

ز المستخدمة كخلية شمسية   الخارصير

محسن نغم عبد االمير ياش  ا.د منير هليل جدوع 2019  65. 

ي  ماجستير 
ز
ف النانوي  الرصاص  اوكسيد  مسحوق  اضافة  تاثير  دراسة 

اكب ايبوكسي الخصائص   ز االشعاعي لمير ياوية والتوهير ز الفير
 اوكسيد الزركونيوم النانوي/ 

ي  ا.م.د نجوى جاسم جبير  2019
ظاهر رؤى هالل حسابز  66. 

البالزما   ماجستير  بواسطة  نانوية  معادن لجسيمات  اوكسيدات  انتاج  ي جودة عال  ا.د احمد خضير عباس  2019
عبد هللا منابر  67. 
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يائية  ز ريا ودراسة بعض خصائصها الفير ز  المحتثة لير

 Preparation of Copper Oxide nanofilm by ماجستير 
Radio Frequency plasma sputtering and 
studying sensing properties for Carbon Dioxide 
gas 

2020 Dr.Ahmed K.Abbas Riam Adnan Hammudi 68. 

الرقيقة   ماجستير  االغشية  خصائص  اكبةدراسة    ة النانوي  المير
(CuO:NiO)لتطبيقات الخاليا الشمسية          

ز  ا.د منير هليل جدوع  2020 عيدان جبار  عىلي حسير  69. 

المنتجة Nd- YAG ماجستير  البالزما  معلمات  عىل  ر  ز اللير طاقة  تاثير 
ر  لجسمات ز يتيد الرصاص النانوية  من لير           كي 

حنون محمد عماد جاسم  ا.د احمد خضير عباس   2020  70. 

المغنطه  ماجستير  المحاليل  من  ي  مغناطيسنر مفتاح  وتصنيع  تصميم 
 المطعمة بالجسيمات النحاس النانوية 

 عىلي  ا.د هاشم عىلي يش  2020
ز   رحاب عبد الحسير

ز   ياسير
71. 

ي لمركبات االكاسيد المعدنية  ماجستير 
ز الضوب  ز فعالية التحفير تحسير

ي  
ز
ف واستخدامها  ر  ز اللير بواسطة  النانوي  كيب  الير ذات 

 المجاالت الطبية 

ق شاكر نعيم ا.م.د عىلي كامل محسن  2020  .72  ه عبد ستي 

ذي   ماجستير  بالنحاس  المطعم  التيتانيوم  اوكسيد  اغشية  تحضير 
كمتحسس  واستخدامها  البالزما  بطريقة  النانوي  كيب  الير

ز  وجير
ي اوكسيد النير

ز وثناب   للكشف عن غازي الهيدروجير

دهموش خلود دهام خمخيم ا.م.د نجوى جاسم جبير  2020  73. 

متعددة  ماجستير  لدروع  االشعاعية  الخواص  ودراسة  تصميم 
ضد اشعة كاما المنبعثة من سلسلة تحلل الراديوم  الطبقات  

-226 

شيال  باسمة محسن مشكور  ا.م محمد جي  رسن  2020  74. 

الحرارية  ماجستير  واالستقرارية  يائية  ز الفير الخصائص  دراسة 
المغنيسيوم ا مير ل /اوكسيد  المشبع  غير   

اسير البولي  كبات 
 النانوية  

زع ا.م .د نجوى جاسم جبير  2020 كاظم   مالك جبار زعير  75. 

لخليط  ماجستير  والميكانيكية   يائية  ز الفير الخصائص  وتقيم   دراسة 
ي العزل الحراري 

ز
 البولي يوريثان والبوليسير وتطبيقها ف

رضا  حوراء عبد الرضا خلف ا.د .عباس فاضل عيس  2020  76. 

ي تمر خالل سوائل   ماجستير 
النر ر  ز اللير ات وتحليل بقعة  ز استخراج مير

 مختلفة 
فري    ح  زينب حميد عيدان ا.م.د.خضير عباس عساف  2020  77. 
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 تشوا متعددة اللفائف دراسة بعض نتائج دائرة  ماجستير 
 

ثجيل  هدى علوان جاسم ا.م.د. معتصم ابراهيم ملك  2020  78. 

ه  ستار عبد الحسن شحاث ا.م.د. معتصم ابراهيم ملك 2020 النقل االمن للبيانات باستخدام دائرة تشوا  ماجستير 
 كاظم

79. 

نسبة الفضة والنحاس عىل خصائص الخلية الشمسية    تاثير  دكتوراه 
ر CdTeلمركب  ز ة بطريقة البالزما المحتثة باللير  المحرصز

 ا.د احمد خضير عباس  2020
 
 

ذعذاع  نادية نعيمة ظاهر   80. 

الحاجز العازل ودراسة   بناء منظومة نافث البالزما لتفريغات دكتوراه 
ي للتطبيقات الطبية الحيوية 

 تشخيصات التحليل الطيفز
 ا.د احمد خضير عباس  2020

 
 

محمد  ريام عدنان حمودي
ز   امير

81. 

الطب   دكتوراه  علم  ي 
ز
ف النانوية  المعادن  بعض  وتطبيقات  تحضير 

 الحيوي 
حياة  داليا خالد ناص  ا.د. احمد خضير عباس  2020  82. 

 Preparation and characterization of the ماجستير 
(PMMA/CaTiZrO5 ) Nano composite used in 
Biomedical Application 

2020 Dr.HASHIM Ali Yuser Ali Kareem Abbood 83. 

يحة    تحقيق ابطاء وايقاف الضوء باستخدام دليل ماجستير  موجة شر
 مع مواد فوقية 

شطيب  ضياء عباس فنجان ا.د هاشم عىلي يش  2020  84. 

 Effect of Temperature Variation on the ماجستير 
physical properties of Different Construction 
Materials 

2020 Dr.Abbas Fadhel Essa Abbas Sahib Adan 85. 

 Synthesis and characterization of Transition ماجستير 
Metal Oxides using DC Magenetron Sputtering 
Technique 

2021 Dr.Najwa Jassim  Jubier Ali Adnan Abd Alwahab 86. 

موث   ماجستير  ز الي  اوكسيد  ي 
الهجينز المفرق  خصائص  دراسة 

 السيلكون المسامي لتطبيقات الخلية الشمسية \ 
منير هليل جدوعا.د  2021 عثمان  سارة عىلي عبد هللا   87. 

المستورد   ماجستير  القمح  ي 
ز
ف والمعادن  المشعة  ئر 

ْ
النظا ز  تراكير قياس 

ي كاما  
ز
ي مطاحن محافظة واسط باستخدام مطياف

ز
والمنتج ف

ي  2021   فاطمة تركي عبد الجبار  ا.د هادي دوي    ج العتاب 
 طايس 

88. 
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 واالمتصاص الذري

بالزما   ماجستير  معلمات  ر ZN: NiOتشخيص  ز اللير انهيار  بواسطة 
 المحثث طيفيا 

يعقوب مهدي فيصل جواد  ا.د احمد خضير عباس  2021  89. 

الفوتونية   دكتوراه  البلورية  االلياف  حساس  ي 
ز
ف االنتشار  تحليل 

 البالزمونية 
ي جون عىلي  ا.د هاشم عىلي يش  2021

ز تفر عىلي   حسير  90. 

نوى   ماجستير  لبعض  ونية  االلكير لالستطارة  التشكيل  عوامل  دراسة 
ة  ي بور موتلسن وتاسي  sdالقشر   باستخدام نموذج 

ز عجيل  ا.م محمد جي  رسن  2021  ابتهاج عبد الحسير
 حزام 

91. 

النانوي ماجستير  كيب  الير جزيرة    دراسة  منطقة  ي 
ز
ف االنوية  لبعض 

ة   االنقالب باستخدام نموذج القشر
ي ا.د هادي دوي    ج  2021 العتاب   .92 مصطفز عادل حيدر   

كاما   ماجستير  اشعة  تدري    ع  خصائص  لبعض  نظرية  مقارنة  دراسة 
 TioوPboللكونكريت وزجاج السيليكا المدعم باكاسيد 

ي  ا.د هادي دوي    ج 2021 العتاب  عزيز رحيم ميالد عىلي    93. 

متباينة   ماجستير  صور  باستخدام  العراق  ق  شر ي 
ز
ف التصحر  دراسة 

 زمانيا 
هاشم حمزة مشتاق طالب  ا.م.د. معتصم ابراهيم ملك 2021  94. 

يائية  ماجستير  ز الحرارة  ةاالشابة، درجتحضير ودراسة الخصائص الفير
 ) (PANI-CUوالكهربائية للمركبات الموصلة  الطاقة(فجوة 

  

ا.د عباس فاضل عيس     2021 حاوي  عىلي سالم شواي   95. 

اكب    ةودراس  تحضير  ماجستير  يائية والميكانيكية لمير ز الخصائص الفير
ز االلومينا )مايكرو   نانو(–البولي اثيلير

دنانه  صدام علوان رسن ا.د. عباس فاضل عيس  2021  96. 

الجرعة الفعالة لالستنشاق االشعاعي السنوي لنظائر المواد  دكتوراه 
جودة   عامل  وتقديرات  الهواء  غبار  ي 

ز
ف الطبيعية  المشعة 

ي محافظة واسط  
ز
 الهواء ف

ي  ا.د. هادي دوي    ج 2021 العتاب  جميل  عىلي عبد جابر    97. 

والبرصية    تأثير دراسة   ماجستير  الكهربائية  الخصائص  عىل  النحاس 
الليثيوم  ZnO \ 2TiOلمركب   ايون  لبطاريات  كانود 

ي 
ر النبىصز ز سيب باللير ة بتقنية الير  والمحرصز

 ا.م.د. عىلي كامل محسن  2021
 
 
 

ي  سيف داخل مظلوم
باسر  98. 

 Design and Construction of Magnetron ماجستير 
Sputtering Deposition System for 

2021 Dr. Eidnan Asi Abdullah Sarah Ahmed Hassan 99. 
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Semiconductor Oxides 

 Influence of Erbium YAG Laser intensity ماجستير 
treatment on post acne scars 

2021 Dr.Ali Kamel Mohsen Hanaa Hasan Kadhim 100.  

باستخدام تصنيع   ماجستير  والمغناطيسية  الكهربائية  المفاتيح 
 المحاليل الممغنطة والبوليمرات الموصلة 

ولي  هبة فؤاد توفيق ا.د. هاشم عىلي يش 2021  101.  

كيبية   ماجستير 
والير يائية  ز الفير الخصائص  ودراسة  تحضير 

ابتايت الهيدروكسي  لنظام  وزركونيا  -والميكانيكية  تيتانيا 
 النانوية 

عيس ل ا.د. عباس فاض  2021 ه عىلي نور صبيح جود   102.  

النانوية   دكتوراه  الكادميوم  اوكسيد  لجسيمات  الحيوي  التخليق 
 للتطبيقات الطبية الحيوية

محيسن عالء صغير صخيل ا.د. منير هليل جدوع  2021  103.  

كيب كتطبيق   (PANI/PPT) اغشيةخصائص   ماجستير  النانوية الير
ي 
 لمتحسس بين 

  .104   حمود  هالة محسن كاظم م.د. غادة أياد كاظم  2021

تصنيع متحسس الليف البرصي عديم اللب المخرص  ماجستير 
 والمغلف للتطبيقات الطبية الحيوية 

جعفر  احمد كاظم حسن ا.د. هاشم عىلي يش 2021  105.  

 للتطبيقات دراسة متحسس ليف برصي عديم القلب  ماجستير 
 الكيميائية 

عىلي يش مد. هاشا.  2021 مطلك جي  عىلي عبد    106.  

 

 

 

 

 

 

ياء  ز  رئيس قسم الفير

 ا.م.د نجوى جاسم جبير 
 

الكلية  عميد   

 ا.د عبد السادة عبد العباس راهي 

 

 

 


