
 طلبة الدراسات العليا املتخرجني
 

 فيزياءالقسم  –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 سنة التخرج عنوان الرسالة المشرف سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

2002-2002 ذكر محمد ضاري صالح 1  
سعدي . د.م.أو     سعد ناجي عبود.د.م.أ

 خلف فيحان
باستخدام نموذج الجهد  دراسة االستطارة المرنة للتفاعالت النووية
 الضوئي المنفصل

5002 

  2003 – 2002 ذكر احمد عبيد فرحان 5
نجم . د.م.سعد ناجي عبود  و أ. د .م.أ

 عبد اهلل خليفة
دراسة مراكز اللون في البلورات ذات التركيب المشابهه لتركيب 

 البلورات االيونية
5002 

2002- 2002 ذكر فيصل حمد عنتر 3  
سعدي . دو       بودسعد ناجي ع.د.أ

 خلف فيحان
دراسة المعادالت التكاملية الستطارة الجسيمات المشحونة في فضاء 

 هلبرت
5002 

2002-2002 ذكر مشعان عطا اهلل محمود 4  
خليل .د.أو     قاسم محمد جميل.د.م.أ

 ابراهيم حاجم
دراسة التاثيرات الفيزيائية على كفائة االتصاالت بااللياف البصرية 

 دام مصدر ليزريباستخ
5002 

  ,2003  – 2002 انثى سندس عبد الرزاق طارش 2
سعدي خلف .فاضل عبد رسن  و د. د.م.أ

 5002 دراسة التحميل الجهد الكهربائي مع تغير قيم المسامية للجسم السيراميكي فيحان

2000-2002 ذكر احمد فرحان عواد سمير 2  حامد صالح الجميلي. د .م.أ 
ض الخصائص الفيزيائية لنظام تحضير ودراسة بع
2(GdS)X(GUINS2)1-X   كأغشية رقيقة بطريقة الرش الكيميائي

 الحراري

 

5011 

 

 



 طلبة الدراسات العليا املتخرجني          
 

 الفيزياءقسم  –كلية الرتبية للعلوم الصرفة   
 سنة التخرج عنوان الرسالة المشرف سنة القبول الجنس اسم الطالب ت

دراسة تأثير امتصاصية الماء على خواص الكالل للمواد البوليمرية  فائق حماد عنتر.د.أ 2010-2009 انثى الح حسنهند ص 7
 5015 المدعمة بااللياف الزجاجية

التجاهات ضمن تصميم طالءات لمرايا عالية االنعكاسية متعددة ا سعيد نايف تركي. د . م.أ 5011-5010 أنثى شيرين محمد عبد احمد 8
 5015 المنطقة الطيفية تحت الحمراء الحرارية القريبة

المحظر  cdsاستخدام المعالجة الصورية لحساب مسامية غشاء  عزمي توفيق حسين. د .م.أ 5011-5010 ذكر سعد جاسم محمد 9
 بطريقة الرش الكيميائي الحراري

5015 

 5011-5010 ذكر محمد داود سلمان 10
 فيحان سعدي خلف. د.م.أ

 بلقيس محمد ضياء. د.أ
دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لمتراكبات بوليمرية باضافة مواد 

 5015 سيراميكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


