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 ع السذخؼػػػاس ػػانػػالعشػ الدشة الكمية الذيادة عػػػاالسػػ تػػػػػػػػ
نيخان فاضل عبج  1

 الجبار الدامخائي
دراسة الخػاص البرخي  2002 التخبية ماجدتيخ

والتخكيبية الغذية 
اوكديج الكادميػم الشقية 

والسذػبة قبل وبعج 
 التمجيغ

 

د. عبجالسجيج عيادة 
ي جاسع خ د.صب

 الحار
 

دراسة التخكيب  1999 التخبية ماجدتيخ فع عبج هللا عبادرا 2
االلكتخوني لعشرخي 

والشحاس  7الشاناديػم 
CU   بصخيقة استصارة

 كػبتػؼ
 

 فخيج مجيج دمحم -د
صبخي جاسع  -د

 دمحم

عبج هللا محسػد  3
 عمي احسج

القجرة       الكيخوحخارية  2001 التخبية ماجدتيخ
في السػاد متعجدة 

 سغشاشيديةالبمػرات ال
 

صبخي جاسع  -د
 دمحم

 د. كاضع احسج دمحم

روزة بخىان الجيغ  4
عبج الخحسغ دمحم 

 أميغ الجاؼ

التػصيمية الكيخبائية في  2001 التخبية ماجدتيخ
السػاد البمػرية 

 السغشاشيدية
 

 كاضع احسج دمحم -د
صبخي جاسع  -د

 دمحم

عبج الدسيع فػزي  5
 عبج العديد

رشيع كػاشف شػنكي ت 2001 التخبية ماجدتيخ
AI,n  ودراسة خػاصيا

الكيخبائية والبرخية في 
السشصقة السخئية وتحت 

 الحسخاء الغخيبة
 

احدان دمحم  -د
 عباس

صبخي جاسع  -د
 دمحم

عبج الحكيع شكػر  6
 دمحم
 
 

دراسة شيفية لبعس  2001 التخبية ماجدتيخ
 الميدر

زيجون احسج  -د
 حافع

لصيف عمي  –د 
 محسػد

 
 

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة ػعاالسػػػػ ت
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شخيف فائق  7
 سمصان

دراسة شيفية لربغة  2001 التخبية ماجدتيخ
الميدر االيػسيغ وحداب 

 الكفاءة الكسية

 دمحم تقي حديغ -د
لصيف عمي  -د

 محسػد
نجيع خالج حدغ  8

 فياض
تحميل استقخارية ثشائي  2001 التخبية ماجدتيخ

 السػاصالت ليدر وأشباه
(In,Ca,As,p) 

                                      د. شاكخ محسػد 
 د. فخيج مجيج دمحم

صباح محسػد  9
 أمان هللا الجاؼ

تػزيع الدحع االلكتخوني  2000 التخبية ماجدتيخ
لعشرخي الفزة 

والشايػبيػم باستخجام 
 تقشية استصارة كػمبتغ

 

              د.شاكخ محسػد 
 يج مجيجد. فخ 

دراسة تأثيخ ليدر  1999 التخبية ماجدتيخ حدغ عدكخ كاضع 10
Ncl:TAC  الشبزي

عمى التخكيب والخػاص 
 (الكيخبائية لسخكبات 

K3 الفائقة التػصيل )
عشج درجات الحخارة 

 العالية

د.  صبخي جاسع 
الحار                                   

د.  عمي ىادي 
 الحسجاني

 

   عمي قيذ   11
 عبج الفتاح

إنتاج الميدر الكيسياوي  2003 التخبية ماجدتيخ
TEA-Co2 

 

وليج خمف  -د
 حسػدي

سسيغ فاضل دمحم  12
 البياتي

دراسة تخاكيب اليػرانيػم  2004 التخبية ماجدتيخ
السشزب والتمػث 
اإلشعاعي في تخب 
مشتخبة في محافطة 

 التأميع
 
 
 
 

شاكخ محسػد  -د
 الجبػري 

فخيج مجييج  -د
 دمحم
 
 
 
 

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
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سفيان حػاس  13
 حسيجي حديغ

 

دراسة تخكيد اليػرانيػم  2004 التخبية ماجدتيخ
السشزب والتمػث 

اإلشعاعي في تخبة مغ 
 محافطة صالح الجيغ

 شاكخ محسػد -د
 فخيج مجيج دمحم -د

كػكب داود سالع  14
 البجري 

تحديغ كفاءة أداء  2004 التخبية ماجدتيخ
الخاليا الذسدية 

باستخجام أنػاع ججيجة 
 مغ السخكدات
 الذسدية

صبخي جاسع  -د
 الحار

عمي ىادي  -د
 الحسجاني

ىاني ىادي احسج  15
 الحجيثي

تفاعل شعاع ليدر ثاني  2004 التخبية ماجدتيخ
اوكديج الكاربػن 

السدتسخ مع السػاد شبو 
 السػصمة

ىاني عمي  -د
 حسػدم

عػاشف صابخ  -د
 جاسع

16 
رافػػػع عبج هللا 
 مشيػف الحالب

 
 

 التخبية ماجدتيخ
 

دراسػػػػة الحخارة الشػعيػػة  2004
لسخكبػػػػات العشاصػػخ 

الشػػادرة مػػػع الشيكل فػي 
 درجػػات الحخارة الػاشئة

 

صبخي جاسع  -د
خالج  –د  –دمحم 

 حسجي رزيج

 حديغ عمي دمحم 17

 

 ماجدتيخ
 

دراسة تأثيخ درجة حخارة  2004 يةالتخب

 التمبيج عمى مخكبات

Bi2 Ba2 Can-1 Cun 

O2n+4 

 الفائقة التػصيمية

صباح جالل 0د
 فتحي

حيجر سعج      18
 عبج الباقي

كذف االىجاؼ مغ  2004 التخبية ماجدتيخ
الرػر الفزائية عالية 

التسييد باستخجام  
تقشيات السخشحات 

 الخقسية

عبج الخزاؽ  -د
 شارش

خالج حسجي  -د
 رزيج

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
 د. لصفي عميدراسة أداء مشطػمة  2004 التخبية ماجدتيخسشاء رياض  19
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 مػسى الخداعي
 

 الثشائي الميدري  
 لقياس بعج الجدع

 

 مداحع إبخاىيعد.

عبج الدتار احسج  20
 عيدى الجسيمي

 

 ماجدتيخ
 

 ةالتخبي
 

ترسيع ودراسة اداء  2004
 مقياس الجخيان اليدري 

 

د. عبجالغفػر 
إبخاىيع عبجهللا               

 د. لصفي عمي
دمحم محسػد صالح  21

 الجبػري 
 

 ماجدتيخ
 

قجرة التحميل الصاقي  2004 التخبية
لكاشف األثخالشػوي 

 البالستيكي
PM-355  لجديسات

ألفا وتأثيخ السعالجة 
 الحخارية

 

حدغ سعيج 0د
 الشعيسي سعيج

 

22 
عجنان رعج أحسج 

 الدامخائي

 ماجدتيخ
 

دراسة الخػاص الفيديائية  2004 التخبية
لخانتج البػلي استخ غيخ 
السذبع السقػى بسػاد 
 شبيعية كبجائل صشاعية

 

د . خالج حسجي 
رزيج                    

د. بمقيذ دمحم 
 ضياء

 حديغ شياب عبج 23
 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

تقييع كفاءة تقشية  2005
السػزائيظ  الخقسي  

 لمرػر الفزاتية

د..صبخي جاسع 
الحار                          

د.صالح  عبج 
 الحسيج صالح

اختبار تػزيع  2004 التخبية ماجدتيخ ياسخ خمف دمحم 24
االلكتخونيات في الغالفيغ  

S-d    لعشرخ الحجيج
fe26  الخىيجيػمRH45 
ة باستخجام تقشي     

 استصارة كػمبيغ
 
 
 

 فخيج مجيج دمحم0د

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
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نديية نرار  25

عشيدان كدار 

 الحسجاني

 

 ماجدتيخ
 

ترسيع ودراسة مشزػمة  2005 التخبية
برخية لقياس دالة 

(  MTFالبرخية  )
لمجراسة في السشصقة 

 تحت الحسخاء

د. خالج حسجي 
زيج                          أر 

د. عػاشف صابخ 
 جاسع
 

دراسة الخػاص التخكيبية  2005 التخبية ماجدتيخ صابخ جاسع دمحم 26
 والبرخية لغذاء 

((PbS ( ولغذاءZns ) 

 د صبخي جاسع دمحم

عبج اليادي مخوان  27
 غالب كيية

 2005 التخبية ماجدتيخ
 
 

قياس وحداب معامل 
ي التػىيغ الخصي والكتم

لالشعة الديشية لبعس 
 السػاد

 د. فخيج مجيج دمحم

 دمحم شياع مخعي 28
 

 ماجدتيخ
 

دراسة تأثيخ الدسظ  2006 التخبية
والتمجيغ عمى الخػاص 

والبرخية الغذية 
 كبخيتيج الكادميػم

 

د.صبخي جاسع دمحم                
د. خالج حسجي 

 ارزيج
 

عشاد صالح إبخاىيع  29
 الجليسي

 ماجدتيخ
 

 خبيةالت
 

تأىيل مشطػمة ليدر ثاني  2008
اوكديج الكاربػن 

السدتسخ ودراسة بعس 
 معمساتيا

د. عػاشف صابخ 
د. لصفي  جاسع   

 عمي محسػد

معتد عيال مجيج  30
 حسيج

قياس وحداب معامالت  2006 التخبية ماجدتيخ
التػىيغ الخصي والكتمي 
لألشعة الديشية لعشرخي 

الشحاس والخارصيغ 
 وسبيكة البخاص

د. فخيج مجيج دمحم                   
د. لصفي عمي 

 محسػد
 
 

 ميشج قادر كخيع 31
 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

ع بالّميدر  2007 الترػيخ الُسَجدَّ
 مع بعس تصبيقاتو

د. عػاشف صابخ 
جاسع        

د.لصفي عمي 
 محسػد

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
 فخيج مجيج دمحم0دإيجاد معامالت التػىيغ     ماجدتيخنػري حدغ  32
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 محسػد دمحم
 

 ألشعة التخبية
 ( keV 8.04 )أكذ 

 ,Cu, Zn )لمعشاصخ   
Al ) 

 ( LiF )باستخجام بمػرة 
 

 

والء محفػظ دمحم  33
 آميغ

دراسة تأثيخ األشعة   التخبية ماجدتيخ
الديشية عمى خرائز 

 ليدر
 

د. صبخي جاسع 
 دمحم

 بج احسج خميفةع 34
 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

دراسة تأثيخ أشعة ليدر  2007
االركػن السدتسخ عمى 

الخػاص التخكيبية 
والبرخية الغذية 

كبخيتيج الكادميػم الخقيقة  
السحزخة بصخيقة الخش 

 الكيسيائي الحخاري 

.لصفي عمى 0د
محسػد                

عػاشف صابخ 0د
 جاسع
 

بريخة قاسع  35
 سػي سميسان السػ 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

دراسػػة التأثيخات السسيتة  2007
 +Arلميدر اآلركػن 

نيػن  -وليدر ىميػم 
He-Ne   عمػػى بكتخيا

السكػػرات العشقػدية 
 الحىبية 

Staphylococcus 
aureus   السعدولة مغ

 الجخوح "

عػاشف صابخ 0د
جاسع               

لصفي عمي 0د
 محسػد

عجنان محسػد  36
 خالج عمي

 

إيجاد معامالت  2008 التخبية لساجدتيخ
االمتراص الخصي 

والكتمي باستخجام َأِشعَِّة 
أكذ السسيدة لبعس 
 العشاصخ االنتقالية

 فخيج مجيج دمحم0د
 

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
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 زىيخ ناجي مجيج 37
 

 ماجدتيخ
 

 دراسة تأثيخ التذػيب 2007 التخبية
بالشحاس عمى الخػاص 
البرخية ألغذية كبخيتيج 

 الكادميػم
 

د. صبخي جاسع 
 دمحم
 

نيػػػاد عمػػػي  38
 شفيػػػق عباس

 

 ماجدتيخ
 

 التخبية

 

 ي لػػس الجدئػخالتعػيػػتأثي 2008
Pb  وSr  عمى الخػاص

ة والكيخبائية ػػػالتخكيبي
 لمسخكب 

Bi2Ba2Ca2Cu3O10+

  الفائق التػصيل
رجات الكيخبائي عشج د

 الحخارة العالية
 

عبج الكخيع دىر 0د
 عمي
 

خالػج حسجي 0د
 رزيػػج

 

حديغ خزيخ دمحم  39
 خالج الجبػري 

 

 دراسة 2008 التخبية ماجدتيخ
الخرائز البرخية 

ألغذية أوكديج القرجيخ 
الخقيقة الشقية والسذػبة 

 بالفزة
والسحزخة بصخيقة الخش 

 الكيسيائي الحخاري 
 

عبج السجيج 0د
اىيع عيادة إبخ 

 الدامخائي
 

ىشاء عيدى جاسع  40
 دمحم الجبػري 

 

 ماجدتيخ
 

قياس مدتػيات اإلشعاع  2008 التخبية
لسياه مغ نيخ دجمة في 
محافطة صالح الجيغ 

باستخجام شخيقتي التألق 
الكيسيائي و كػاشف 

 االثخ الشػوي 
 
 
 
 

.قحصان عجنان 0د
عبجالقادر                           

 .فخيج مجيج دمحمد
 

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
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دراسة تاثيخ التذػيب  2009 التخبية ماجدتيخ خالج حسادة ياسيغ 41
بالشحاس عمى بعس 
الخػاص البرخية 

 ZNSوالتخكيبية الغذية 
الخقيقة السحزخة بصخيقة 
 الخش الكيسياوي الحخاري 

 

د. صبخي حاسع 
 دمحم

مف إبخاىيع خ 42
 سمسان

 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

ترسيع بشاء مشطػمة  2008
حخارية باستخجام الصاقة 

 الذسدية

صبحي سعيج 0د
 الخاوي 
 
 

عمياء نجاح  43
 سشػدي

 التخبية ماجدتيخ
 

ترسيع وبشاء مشطػمة  2008
.عػاشف صابخ د اتراالت ليدرية

 جاسع
 

 

 

دمحم عبج الخزاؽ  44

 جبخ

 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

خاكيد السخكبات تحجيج ت 2009

الدتيخويجية في بعس 

السدتحزخات الجوائية 

في بالزما الجم بػساشة 

التحميل الصيفي واألشعة 

الديشية والتألق 

 الكيسيائي

 

 

 

 

قحصان عجنان           0د

عبج القادر                        

 فخيج مجيج دمحم0د

 

 ػع السذخؼاسػػ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
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شاىيػػػغ صالح  45

الجيغ عمػػػػي 

 مػػػخدان إبخاىيع

 

س ػخ التعػيػػتأثيدراسة  2009 التخبية ماجدتيخ

 Hg ػعشرخمي لػالجدئ

الخرػػػػائز عمى 

ة والكيخبائية ػػػالتخكيبي

 لمسخكب 

Bi2Ba2Ca2Cu3O10+

  ألفائق التػصيل

 الكيخبائي

 

خالجحسجي  -د
 زريج
عبج الكخيع  –د 

 دىر عمي

دراسة تاثيخ التعػيس  2009 التخبية ماجدتيخ حديغ عمي دمحم 46
  HGالجدئي لمعشرخ

عمى الخػاص التخكيبية 
لمسخكب 

Ta2baca2cu3c10 
8 
 

صباح جالل  0د
 فتحي

دمحم جػيخ داثان  47
 سايخ الجبػري 

 

قياس تخكيد األوزون في  2009 التخبية ماجدتيخ
 مشاشق مغ محافطة

ػساشة صالح الجيغ ب
ي التألق الكيسيائي شخيقت

وشجة األشعة فػؽ 
 البشفدجية

 
 
 
 
 
 

 

قحصان عجنان  .د
 عبج القادر

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
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محسػج شخيف  48
محسػج عمي 

 الجػاري 
 

 التخبية ماجدتيخ
 

دراسة تأثيخ التذػيب  2009
بالشيكل عمى الخػاص 
البرخية والتخكيبية 

ذية كبخيتيج ألغ
الشقي  ZnSالخارصيغ 

السحزخة بصخيقة الخش 
 الكيسيائي الحخاري 

د. صبخي جاسع 
دمحم                                   

د . عايج نجع 
 صالح
 

عسخ فاضل عبجهللا  49

 عمي

 

 ماجدتيخ
 

تػضيف أشعة أكذ  2010 التخبية
لجراسة تأثيخ الحجع 

الحبيبي لمشحاس وبعس 
مالت سبائكو عمى معا
 التػىيغ

 

رائج نجيب 0د
رزوقي          

 فخيج مجيج دمحم0د
 

س ػخ التعػيػػتأثيدراسة  2010 التخبية ماجدتيخ ثامخ حسج شػيدان 50

عمى  Tl ػعشرخمي لػالجدئ

الخػاص الفيديائية بعس 

 لمسخكب 

Bi2Sr2Ca2Cu3O10+

ل ػػػػالفائق التػصي

الكيخبائي عشج درجات 

 ةػػػػػالحخارة العالي

بج السجيج عػيج عد.
 ابخاىيع

مخوان رشيج  51
 عباس نريف

دراسة التمػث اإلشعاعي  2010 التخبية ماجدتيخ
 في محافطة صالح الجيغ

 د. فخيج مجيج دمحم
 
 
 
 

 
 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
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ئز محاكاة نطخية لخرا 2010 التخبية ماجدتيخ رائج ماىػخ حسيجان 52
مكبخ رامان عخيس 

الحدمة السدتعسل في 
مشطػمة االتراالت 

 البرخية

د. مداحع إبخاىيع 
                عداوي 

د. لصفي عمي 
 محسػد عبجالقادر

عسخ مييجي داود  53
 الخاوي 

ترسيع وبشاء سخان  2010 التخبية ماجدتيخ
شسدي مشدلي باستخجام 

 الصاقة الذسدية

               د صبخي جاسع دمحم
 د  صبحي سعيج 

 

عالء حامج  حسػد  54
 صالح الجشابي

دراسة تأثيػػخ التعػيػس  2010 التخبية ماجدتيخ
 Pbالجدئػي لمػعشرخ 

عمى الخرائز 
التخكيبية والدصحية 
والكيخبائية لمسخكب  
Bi2Sr2Ca2Cu3O1

الفائق التػصيػػػػل 0
الكيخبائي  عشج درجات 

 الحخارة العاليػػػػػة
 

خالج حسجي 0د
 الجكتػر رزيج   

عبج السجيج عيادة 
 إبخاىيع

تحديغ عمي أسػد  55
 سالع

دراسة تأثيخ التذػيب  2010 التخبية ماجدتيخ
بالكػبمت عمى 

الخرائز التخكيبية 
والبرخية ألغذية 

(CdS.الخقيقة ) 

د. صبخي جاسع 
د.عبج           دمحم

السجيج عيادة 
 أبخاىيع

عرام سسيغ عمي  56
 االوجغمي

تأثيخ مدافة الخصػة و  2010 التخبية ماجدتيخ
قجرة نبزة الميدر في 
شكل التذتت في االليا 
 ؼ البمػرية الفػتػنية

لصفي عمي 0د
 الجكتػر محسػد

 عبج الغفػر إبخاىيع 
  
 
 
 

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
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عالء يػسف عمي  57
 مرمح الجبػري 

ترشيع ودراسة خرائز  2011 التخبية ماجدتيخ
 CdSكاشف ضػئي نػع 

عمى سميكػن مدامي 
نانػي بصخيقة الخش 

 الكيسيائي الحخاري 

د.رائج عبجالػىاب 
 إسساعيل

د.عبجالسجيج عيادة 
 إبخاىيع

مػعػػػػج محسػج أمػيغ  58
 محسػج خػػان

دراسة تأثيخ التذػيب  2011 التخبية ماجدتيخ
 Coبالكػبالت ))

ية عمى الخػاص التخكيب
ألغذية  و البرخية

كبخيتيج الخارصيغ ) 
ZnS ) 

د.  خمف أبخاىيع 
             خميل

د. صبخي جاسع 
 دمحم

مخوة شارؽ أحسج  59
 الجوري 

تحجيج الثػابت البرخية  2012 التخبية ماجدتيخ
الُسمجنة  ZnOألغذية 

والسصعسة بالكػبالت 
 باستخجام شخيقة الغذاء

د. صبخي جاسع 
 دمحم

ي ذياب عبيخ سام 60
 محل
 

دراسة تأثيخ التمجيغ  2012 التخبية ماجدتيخ
الحخاري الدخيع عمى 

أغذية  كبخيتيج 
( CdSالكادميػم )

الخقيقة السحزخة بصخيقة 
 الخش الكيسيائي الحخاري.

 

د. رائج عبج الػىاب 
د.عبج  أسساعيل

السجيج عيادة 
 أبخاىيع

شيساء دمحم فياض  61
 محل

تأثيخ ضخوؼ دراسة  2012 التخبية ماجدتيخ
الترشيع عمى بعس 
الخػاص الفيدياوية 

والسيكانيكية ألنػاع مغ 
 الديخمال

لصفي عمي  0د
             محسػد

 د رائج نجيب رزوقي
 
  
 
 

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
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دمحم عجسي عبج  62
 الجبػري 

خارية تأثيخ السعاممة الح 2012 التخبية ماجدتيخ
عمى خػاص شبقات 

(  Al - Niالصالء )
السحزخة بصخيقة الخش 

 الحخاري 

د. عبج الكخيع 
 دىر عمي      

د. لصفي عمي 
 محسػد

فالح دمحم عبج  63
 حخبي الجشابي

دراسة تأثيخ التعػيس  2012 التخبية ماجدتيخ
الجدئي لمعشرخ  

Ag عمى الخرائز
التخكيبية والدصحية 
والكيخبائية لمسخكب 

Bi2Sr2Ca2Cu3O1
0 

الفائق التػصيل 
الكيخبائي  عشج درجات 

 الحخارة العالية

خالج حسجي 0د
 الجكتػر رزيج   

عبج الكخيع دىر 
 عمي

سكيشة إسكشجر  64
 يػسف الياللي

تأثيخ األكدجة عمى  2012 التخبية ماجدتيخ
االلسشيػم وبعس سبائكو 

وعالقتيا بسعامالت 
 التػىيغ لألشعة الديشية

 

د. رائج نجيب 
رزوقي             

 د. فخيج مجيج دمحم

أزىخ دمحم عبج  65
 احسج الجشابي

دراسة تأثيػػخ التعػيػس  2012 التخبية ماجدتيخ
 Agالجدئػي لمػعشرخ 

عمى الخرائز 
التخكيبية والكيخبائية 

لمسخكب  
Tl2Ba2Ca2Cu3O1

الفائق التػصيػػػػل 0
الكيخبائي  عشج درجات 

 ػػػػػةالحخارة العالي

خالج حسجي د. 
         ارزيج   

عبج السجيج  د.
 عيادة إبخاىيع

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت

د. صبخي جاسع ترسيع وبشاء سخان  2012 التخبية ماجدتيخغيث شارؽ نجيب  66
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د. صبحي  دمحم شسدي مشدلي مخكب العاني
 سعيج الخاوي 

 
ي احسج ىاني ىاد 67

 الحجيثي
تحزيخ ودراسة  2012 التخبية دكتػراه

خرائز كاشف السفخؽ 
 Nanoاليجييغ نػع  

CdO/Si  نانػي التخكيب
بصخيقة تخسيب الحسام 

 الكيسيائي

د.عبج السجيج  
 عيادة الدامخائي

  د.صبخي جاسع 
د.رائج            دمحم

عبج الػىاب 
 اسساعيل    

                                      
مذعان عصا هللا  68

 محسػد الييتي
انسػذج رياضي لحداب  2012 التخبية دكتػراه

خرائز االنتذار في 
األلياؼ البمػرية 

 الفػتػنية
 

عبج الغفػر 0د
 إبخاىيع عبج هللا

بثيشة محسػد  69
 جشجاري 

تأثيخمزاعفة مدافة  2012 التخبية ماجدتيخ 
 الخصػة وزيادةعجدحمقات

ئية عمى الفجػات اليػا   
 خرائز االلياؼ

البمػرية            
 الفػتػنية

عبج الغفػر 0د
 إبخاىيع عبج هللا

 
 
 
 
  

محدغ حدغ عمي  70
 الخفاجي

 

معامالت تػىيغ قياس  2012 التخبية دكتػراه
لمعشاصخ  األشعة الديشية

 Z )ذات األعجاد الحرية 
 واكاسيجىا  ( 30 ≥

 

 د. فخيج مجيج دمحم

 أنذ عبج عبجهللا 71
 البصاوي 

 

ص ػادراسػة الخ 2013 التخبية ماجدتيخ 
الفيديائية ألغذية 

أوكديج الحجيج السحزخة 
 الصالء الجوراني بصخيقة 

 عايج نجع صالح0د
 

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
 رافع عبجهللا مشيف 72

 الجبػري  حالب
نانػي مغ  تحزيخ غذاء 2012  التخبية دكتػراه

مادة أوكديج الخارصيغ 
 صبخي جاسع دمحم            0د
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بصخيقتيغ واستخجامو في  
تصبيقات الخاليا 

 الذسدية
 

عبجاليادي مخدان  73
 غالب
 

أالشغال االلكتخوني  2012  التخبية دكتػراه
( لعشاصخ s-d) لمغالفيغ

الدمدمة االنتقالية  في 
  الثالثة وبعس أألكاسيج

 
 

 دمحمفخيج مجيج 0د

بكخ فياض حدغ  74
 سعػد الجبػري 

 

ترسيع وبشاء مشطػمة  2013 التخبية ماجدتيخ 
ضخ برخية لميدرات 

 الشبزية
 
 

وليج خمف 0د
 حسػدي                           

قتيبة عبجالخحسغ  75
 عبجالجبار

 األشابةدراسة تأثيخ  2013 التخبية ماجدتيخ 
 Ni)بالشيكل)

الخػاص  بعس عمى
 والبرخية التخكيبية

ألغذية أوكديج 
 (ZnO) الخارصيغ

 

د. صبخي جاسع 
 دمحم         

جاسع دمحم مخعي  76
 الجبػري 

 

دراسة خرائز غذاء  2013  التخبية ماجدتيخ 
FeCdS3   الشانػي

السحزخ بصخيقة الخش 
 الكيسيائي الحخاري 

 
 
 
 
 

عبجالسجيج عيادة  د.
 إبخاىيع            

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة كميةال الذيادة االسػػػػػع ت
حسيج عبج هللا  77

 رضػان
لتمجيغ دراسة تأثيخ ا 2013  التخبية ماجدتيخ 

  الستكخر عػمى الخرائز 
خالػػػػػػػػػػج . د

 حسػػػػػػػػػػػػػػػجي رزيج



 اطاريح جامعة تكريت / الفيزياء
 

 
761 

التخكيبية والدصحية  
والكيخبائية 

لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكب 
Tl2-x Agx Sr2 Ca2 

Cu3 O10+δ   
 الفائق التػصيل

الكيخبائي عشج درجات 
 الحخارة العالية

فارس ماىخ احسج  78
 حدغ

دراسة خرائز السفخؽ  2013  التخبية ماجدتيخ 
     Sn2S3/Siاليجيغ 

السحػػػػػزخ بصخيػػػػػقة 
الخش الكيسيػػػػػائي 

 الحػػػػػػخاري 

عبج السجيج 0د
                                               عيادة ابخاىيع       

عشيج ماىخ     79
لفتو حسجان 

 الفخاجي
 

دراسة الخػاص التخكيبية   2013 تخبية  ماجدتيخ 
والكسية والشػعية لبعس 
حذػات االسشان االجشبية 
 السدتخجمة في العخاؽ 

 

 د. رجاء سييل نجع

 حيجرغالب فيج  80
 

اسة الخػاص الفيديائية در   2013 تخبية  ماجدتيخ 
والسيكانيكية لصبقات 

شالء البخوند السحزخة 
الحخاري  بتقشية الخش

 بالميب 
 

سساعيل خميل إد. 
 جاسع

قتيبة عيدى حدغ   81
 حسج الجليسي

دراسة تػىيغ أشعة كاما   2013 تخبية  ماجدتيخ 
 -بصخيقة تصابق كاما

 كاما 

محسػد احسج  0د
 عميػي 

أسامة إبخاىيع   82
 غ عميحد

 

الخػاص الفيديائية  دراسة  2015 تخبية  ماجدتيخ 
 (NiO)ألغذية 

السحزخة بصخيقة الصالء 
 الجوراني

د.عايػػج نجػػػع 
 صالػػػح

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
عجنان رعج أحسج   83

 عمي الدامخائي
دراسة الخرائز   2013 تخبية  دكتػراه 

يكانيكية والحخارية الس
بمقيذ دمحم  0د

 الجباغ 
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لستخاكب بػليسخي مجعع  
 باأللياؼ 

 
ياسيغ حسيج  84

 محسػد 
ترسيع مشطػمة لتحػيل   2013 تخبية  دكتػراه 

 شاقة الكيخبائية 
 

عػاشف صابخ  0د
 جاسع 

دمحم عبج الكخيع   85
 احسج
 

 التفخيغ بالزما دراسة  2013 تخبية  دكتػراه 
 لتػىجيا الكيخبائي

 تصبيقاتيا وبعس
 

خمف إبخاىيع  0د
 خميل 

رشا حامج أحسج   86
 دخيل

دراسة الخرائز   2013 تخبية  ماجدتيخ 
التخكيبية والسيكانيكية  
لدبيكة الشطام الثشائي 

الشيكل السحزخة -الشحاس
بتقشية تكشػلػجيا 

 السداحيق
 

د.خمف إبخاىيع 
 خميل

حميسة سعج    87
 مرصفى 

دراسة الخػاص   2015 تخبية  ماجدتيخ 
الفيديائية لعجد مغ  

 حذػات االسشان االجشبية  
 

رجاء سييل  0د
 نجع 

نػرا عسخان رشيج  88
 عمي 

قياس الشذاط االشعاعي    2015 تخبية  ماجدتيخ 
الصبيعي ومعجل انبعاث 
الخادون في بعس مػاد 
 البشاء في مجيشة بغجاد 

نجى فاضل  0د
 تػفيق 

 عبج الدالم ساقي  89
 باقي 

تأثيخ التعػيس الجدئي   2013 تخبية   دكتػراه 
والتمجيغ الستكخر عمى 

الخػاص التخكيبية 
والكيخبائية لمسخكب فائق 
التػصيل الكيخبائي ذات 
 الجرجات الحخارية العالية 

خالج حسجي  0د
 رزيج 

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
بج نػال عمي ع  90

 احسج 
تأثيخ التذػيب عمى  2016 تخبية  ماجدتيخ 

الخػاص التخكيبيت 
 نجاة احسج دحام  0د
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والبرخيت ألغذذيت 
أوكديج  SnOثشائي )

 solالقرجيخ الخقيقت 
( 2السحزخة بصخيقت ) 

-gel) 
 ثائخ خميل صالح 91

 الجبػري  خمف
 

الخػاّصِ التخكيبية  ةُ اسَ رَ دِ   2013 تخبية  ماجدتيخ 
ِلِغذاِء ثشائي  والبرخية

أوكديج القرجيخ 
(SnO2) 
 

صبخي جاسع  د.
 دمحم

تأثيخ التصعيع بالحجيج   2013 تخبية  ماجدتيخ  حخدان ذياب غانع                                            92
والقرجيخ عمى الخػاص 

الفيديائية ألغذية 
                                                                            السحزخة                                  أوكديج الشيكل

.                             
                    بصخيقة الصالء الجوراني 

 د. عايج نجع صالح

عشاد صالح إبخاىيع   93
 الجليسي

 

دراسة تأثيخ التذػيب   2016 تخبية  دكتػراه 
 عمى خرائز السفخؽ 

 (ZnO/Siاليجيغ )
السحزخ بصخيقة الخش 

 الكيسيائي الحخاري 
 

 
رائج عبج الػىاب  0د

 إسساعيل

دراسة الخػاص الفيديائية   2013 تخبية  ماجدتيخ  ىيػا دمحم كخيع فخج  94
لدبائظ االنفار نػع حجيج 

( السحزخة Fe-Niنيكل )
بصخيقة تكشػلػجيا 

 السداحيق
 

إسساعيل خميل  0د
 جاسع الجىسذي 

عمياء دمحم عمػان   95
 حسج

تأثيخ التمجيغ والتذعيع   2016 تخبية  ماجدتيخ 
 عمى الخػاص التخكيبية 

 

صباح جالل  0د
 فتحي 

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
شالل جبار حبيب  96

 دمحم
دراسة فقجان الصاقة   2016 تخبية  ماجدتيخ 

 ميةاالشعاعية والتراد
صباح محسػد  0د

 امان هللا 
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لعجد مغ  لمبػزتخونات 
 العشاصخ

 
نذ اسعج حسجي أ 97

 الجوري 
 

دراسة تأثيخ التذػيب   2013 تخبية  ماجدتيخ 
 Cu)بالشحاس )

عمى الخػاص التخكيبية 
 و البرخية 

اوكديج ألغذية 
 CdO ) الكادميػم

السحزخ بصخيقة الخش (
 الكيسيائي الحخاري. 

 

 
د. صبخي جاسع 

 دمحم         

 ايسغ عمػان نػري    98
 

دراسة الخرائز   2016 تخبية  ماجدتيخ 
التخكيبية ,البرخية و 

الكيخبائية لسخكبات 
(TiO2)1-x(CdO)x 

السحزخة بصخيقة الميدر 
 الشبزي 

 

 
 
خمف ابخاىيع   0د

 خميل

 ماىخ خميل إبخاىيع 99
 

دراسة تأثيخ جيج زيتا   2013 تخبية  ماجدتيخ 
مية التمبيج في عمى عس

 معالجة السياه
 

ثائخ لصيف  0د
 الدبيجي

سػػػاره احسج شو  100
 ياسيغ

 

دراسة الخرائز   2013 تخبية  ماجدتيخ 
 التخكيبية والكيخبائية

  لمسخكب
Tl2-xHgxSr2-

yBayCa2Cu3O10+ 
الفائق التػصيل 

 الكيخبائي
 

عبج الكخيع  0د
 دىر عمي العداوي 

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة يةالكم الذيادة االسػػػػػع ت
 عسخ أحسج كيصان  101

 
ي ػس الجدئػخ التعػيػػتأثي   2014 تخبية  ماجدتيخ 

 (Pb,Cd) ػعشاصخمل
خالج حسجي  0د

 رزيج



 اطاريح جامعة تكريت / الفيزياء
 

 
766 

الخرائز  عمى
التخكيبية والكيخبائية 

  لمسخكب
Bi2Ba2Ca2Cu3O10+

) )ل ػػػػالفائق التػصي
درجات الحخارة  ذات

 ةػػػػػالعالي
 

دمحم شمب صبار  102
 محل
 

تحديػػػغ كفػػاءة واداء   2015 تخبية  ماجدتيخ 
خميػػة شسديػػة ذات 

 تخاكيػب نانػيػػة
 

رائج نجيب  .د  
 رزوقي                     

رعج قاسع عبج   103
 األميخ
 

دراسة تأثيخالتذػيب   2015 تخبية  ماجدتيخ 
بالشيكل عمى الخرائز 

 CuOالفيديائية لغذاء 
 

 .صبخي جاسع دمحمد

عقيل صجاع   104
 مزعغ

 

 الفيديائية خػاصالدراسة   2015 تخبية  ماجدتيخ 
لسخكب الشطام الثشائي 

(Fe-Mn) 
السحزخة بصخيقة  

 تكشػلػجيا السداحيق
 

د . إسساعيل خميل 
 جاسع ألجىسذي

عبجهللا ميشج  105
 لصيف العاني

 

تأثيخ الٌدسظ والتمجيغ   2015 تخبية ماجدتيخ 
الخػاص التخكيبية  عمى

والبرخية والكيخبائية 
لألغذية السرشػعة مغ 
ثاني اوكديج القرجيخ 

(SnO2 ) 
 
 
 

د. فالح إبخاىيع 
 مرصفى

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
أمجج حديغ     106

جاسع حشجة 
غ دراسة تأثيخ حخارة التمجي  2015 تخبية  ماجدتيخ 

الخػاص الكيخبائية  في
حدغ عدكخ  0د

 كاضع 
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 الجسيمي
 

(I-V)      لمشبائط
السرشعة مغ الدميكػن 

السدامي السصعع 
 بالكبخيت

نجػى عبج الجبار  107
 جاسع دمحم

 

دراسة الخػاص التخكيبية   2015 تخبية  ماجدتيخ
والكيخبائية لسخكبات  

Pb(Zr,Ti)O3 
 تقشية السحزخة بصخيقة

 السداحيق
 

صباح جالل د. 
 فتحي

دمحم سمسان عبج   108
 القادر عدكخ

 
 

دراسة الخػاص الفيديائية  2015 تخبية  ماجدتيخ 
-Ni1لسخكبات 

xCdxFe2O4  السحزخة
بصخيقة تكشػلػجيا 

 السداحيق
 

خمف إبخاىيع  0د   
                 خميل

 جنػر عبج الػاح    109
 احسج دمحم

 

 مىعالميدر تأثيخ دراسة  2016 تخبية  ماجدتيخ 
الخرائز التخكيبية 

 بػػوالكيخبائية لمسخك
 Tl2-xHgxBa2-y 

Sry Ca2 Cu3 
O10+δ 

الفائق التػصيل 
الكيخبائي عشج درجات 

 الحخارة العالية
 

 
عبج الكخيع  0د

  دىر عمي
 

أسامة إبخاىيع  110
 حدغ عمي

 

الخػاص الفيديائية  دراسة  2015 تخبية ماجدتيخ
 (NiO)ألغذية 

ء السحزخة بصخيقة الصال
 الجوراني

 

د.عايػػج نجػػػع   
 صالػػػح

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
رعج قاسع عبج  111

 األميخ
دراسة تأثيخالتذػيب   2015 تخبية  ماجدتيخ 

بالشيكل عمى الخرائز 
د.صبخي   

 جاسع دمحم
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 CuOالفيديائية لغذاء  
 

أمجج حديغ جاسع  112
 سيميحشجة الج
 

دراسة تأثيخ حخارة التمجيغ   2015 تخبية  ماجدتيخ 
الخػاص الكيخبائية  في
(I-V)      لمشبائط

السرشعة مغ الدميكػن 
السدامي السصعع 

 بالكبخيت
 

د. حدغ عدكخ 
 كاضع                               

شكل مشحشي كػمبتغ  2015 تخبية  ماجدتيخ  نػرس سبيان دمحم  113
ت التخكيب لبعس نػعيا

  البمػري لمسػاد 
 

 فخيج مجيج دمحم  0د

دراسة الخرائز   2015 تخبية  ماجدتيخ  خالج جبيخ جسيل  114
التخكيبية لفخايت الدبشل 

السحزخة بصخيقة 
 كيسيائية 

 

 صباح دمحم عمي  0د

سشاء رياض   115
 مػسى الخداعي

 

الحساية مغ التأكل  2016 تخبية  دكتػراه
ألنابيب لمرمب الكاربػني 

نقل الشفط بػساشة 
الصالء بالسػاد السؤلفة 

)فحػصات 
 كيخوكيسيائية(

 

د.اسساعيل خميل 
        جاسع الجىسذي

 عمياء حامج عمي 116
 

دراسة تأثيخ التذػيب    2015 تخبية ماجدتيخ 
باالنجيػم والتذعيع 

بأشعة ألفا عمى 
الخرائز التخكيبية 

والبرخية ألغذية 
SnO2  السحزخة 

وان نايف د. عج
 حسيج            

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
دراسة تأثيخ التمجيغ عمى  2016 تخبية  ماجدتيخ  ثخيا يعخب صبخي  117

الخػاص التخكيبية 
فارس صالح  0د

 عصا هللا 
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والبرخية آلغذية 
أوكديج الشحاس 

cuo,cu2o الخقيقة 
 

 مرعب عساد دمحم 118
 نعسان البياتي

 

دراسة مقارنة لقجرة   2016 تخبية  ماجدتيخ 
اإليقاؼ الكمية 

لإللكتخونات لعجد مغ 
 العشاصخ والسخكبات 

 

صباح جالل  0د
 فتحي

عسخ فاضل عبجهللا  119
 عمي
 

دراسة الخػاص الفيديائية   2015 تخبية  دكتػراه 
لمسغانط الشانػية 
السحزخة بصخيقة 

 التدبيظ السيكانيكي
 

 
اسساعيل خميل  د.

                 جاسع

عبجالخحسغ رشيج  120
 محسػد 

دراسة الخػاص الصيفية   2015 تخبية  ماجدتيخ 
والثخمػديشاميكية 

لمجديئات )ثالثي مثيل 
كاليػم , ثالثي اثيل 

كاليػم , ثالثي 
ايدوبخوبيل كاليػم( 

بإستعسال شخائق الكع 
 شبو التجخيبية

 

 نجيع خالج حدغ  0د

سحخ ناجي رشيج  121
 التكخيتي

دراسة مقارنة بيغ تأثيخ   2016 تخبية  ماجدتيخ 
التمجيغ الحخاري والتمجيغ 

عمى خػاص  co2بميدر 
التخكيبة والبرخية 

ألغذية رقيقة محزخة 
  Gel – SOLبصخيقة 

 
 

خميل إبخاىيع  0د
 دمحم 

 اسػػػع السذخؼ العشػػػػػان الدشة الكمية الذيادة االسػػػػػع ت
معمسة تجخيبية لكاشف  2016 تخبية  ماجدتيخ  عسخ كخيع يػنذ 122

  CR-39األثخ 
احسج عبج إبخاىيع 

 العبيجي 
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 -باستخجام معايخة قصخ
 (  Le-Dشػل األثخ )

 
تحزيخ مػاد شبة   2015 تخبية  ماجدتيخ  عمي فؤاد خيخي  123

   B-T-Sمػصمة 
باستخجام شخيقة 

تفاعالت السحاليل 
خػاصيا  الرمبة ودراسة

 التخكيبية والفيديائية 
 

 خالج حسجي رزيج 

رياض سامي  124
 عشتخ الجبػري 

 

تحزيخ ودراسػة تأثيخ   2016 عمػم  ماجدتيخ 
التخكيد السػالري عمى 

خرائز التخكيبية 
 والبرخية ألغذية 

TiO2 السحزخة بصخيقة
Sol_Gel 

 

فارس صالح  د 
                            العصا هللا   

125       
126       
127       
128       
129       
130       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 اطاريح جامعة تكريت / الفيزياء
 

 
717 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 اطاريح جامعة تكريت / الفيزياء
 

 
711 

          

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


