
ت
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحة

يد البورون 1 ي بعض خواص بلورة نير
 
تاثير الضغط ودرجة الحرارة ف

المكعب
ياءبابلزين العابدين مجبل الملي 2006       الفير 

اميك لخصائص التقلص الصفري من مواد محلية2 ياءبابلاحمد موفق جوادتحضير سير 2006       الفير 

ي 3
 
ي للنظام الكسوف

ياءبابلليث طالب هاديW serpentisدراسة التغير الضوئ  2007       الفير 

 الرقيقة لتطبيقات الخاليا CDO:INتحضير ودراسة خصائص اغشية 4

الشمسية

ياءبغدادجنان علي عبد 2013       الفير 

ونية المختلفة لالغلفة الذرية غير 5
حساب دوال توزي    ع الكثافة االلكير

المتناظرة كرويا

ياءبغدادنعيمه جيجان مذكور 2014       الفير 

يائية الغشية 6 ياءالتكنلوجيةنور صباح صادق الرقيقةPBTEدراسة بعض الخصائص الفير  2006       الفير 

ياءالموصلادريس عيدان غدير عل الفوالذ المقاوم للصداNI-ALالتاكل الحار لطبقات الطالء 7 2005       الفير 

ونية لبعض الجزيئات الثنائية الذرة والمتعددة 8 دراسة الخواص االلكير

الذرات

ياءبغدادرجاء خض  محمد 2015       الفير 

تصميم منظومة النتاج البالزما غير الحرارية عند الضغط الجوي 9

يا االعتيادي لمعالجة البكير

ياءبغدادشيماء سعدون هاشم 2012       الفير 

ري الفعال بتقنية محلول جيالتير 10 ياءبغدادماجدة علي امير تحضير الوسط اللير  2007       الفير 

ي بعنضي الرصاص والكادميوم لمدينة االسكندرية 11
التلوث البيئ 

العراق- والمناطق المحيطة بها 

ياءبغدادلينا عواد حسير  2008       الفير 

ي انظمة االتصاالت الضوئية12
 
ياءبغدادحامد كاظم هبولتصميم وبناء منظومة ترمير  ف 2008       الفير 

دراسة تركير  انابيب الكاربون النانوية متعددة الطبقات عل الخصائص 13

يائية الفير 

ياءبغدادالفت احمد محمود 2015       الفير 

ي اوكسيد التيتانيوم النانوية بطريقة الصول14
ياءبغدادزينب نارص جميلتحضير جسيمات ثنائ  2015       الفير 

ياء / كلية العلوم  ف/ فير 



رية15 ياءبغدادتسنيم حسن محموددراسة تصميمية للتحليالتالحرارية لموسع ومستقبل الحزمة اللير  2008       الفير 

ياءبغدادانتصار عبد الحسير  عبيددراسة نظرية طيفية لجزيئة ثنائية الذرة16 2014       الفير 

ر االرشفة تحت الحمراء17 ياءبغدادمروة عبد الرحمن داودتصنيع كاشف من انابيب الكاربون النانوية للير  2015       الفير 

المتحسسات الطبيعية للخاليا الشمسية ذات الصبغات المتحسسة 18
عل قواعد اوكسيد الخارصير 

ياءبغداداوراس طارق شاكر 2015       الفير 

ياءالموصليارس حسير  محمد370- تصنيع كاشف شبه موصل للموجات 19 2005       الفير 

ة/ بناء برامجيات 20 ياءالموصلزهراء انعام محمدادخال قياسات عملية اىل الحاسبة مبارسر 2005       الفير 

تصميم عدسة مغناطيسية مزدوجة مسقطية ذات صورة عديمة 21

ي
وئ  ي المجهر االلكير

 
الدوران ف

ياءالموصلزينة طارق عبد 2005       الفير 

ي الخواص الميكانيكية للمونة 22
 
دراسة تاثير المعاملة الحرارية ف

ي افران الصهر
 
الحراريةالمستعملة ف

ياءبابلمحمد هادي شنير  2004       الفير 

23Quantitative of hormone concentration in senum by 

optical means

ياءالمستنضيةعامر داود مجيد 2002       الفير 

ياءالموصلاسماء عماد عبد حسندراسة الخواص الكهربائية والبضية للبوليمرات الخطية النقية24 2005       الفير 

 بواسطة SI/BIتصنيع دراسة الخصائص الفوتوفولتائة للوصلة 25

ر سيب باللير  الير

ياءبغدادميسون ذياب 2015       الفير 

ياءبغدادفاطمة فاضل عباسعازل-تصميم طالء بضي نوع فلز26 2014       الفير 

ي المنطقة تحت الحمراء القريبة27
 
ياءبغدادأسمه  ان أسع  د محم  ودتصنيع كاشف يعمل ف 2003       الفير 

ياوية ألوكسيد الزنك النانوي28 تأثير التشويب عل بعض الخصائص الفير 
سمير حميد ميس

ياءبغداد 2014       الفير 

ي المراض الصمام االبهري باستخدام الموجات فوق 29 التشخيص الطئ 

الصوتية

ياءبغداداحمد خالد عبدهللا 2007       الفير 

ي منطقة الراشدية 30
 
ي ف

ياءبغدادعدوية محسن علوانبغداد- القياسات والتقييم البيئ  2015       الفير 



 غير المشبع31
يائية لراتنج البوىلي اسير

ياءتكريتعدنان رعد احمددراسة الخواص الفير  2004       الفير 

اميك- دراسة بعض الخصائص الميكانيكية لمير بوليمر 32 ياءبغدادسمارة جاسم محمدسير 2008       الفير 

موث بدرجة حرارة الغرفة ودراسة تأثير أشعة كاما 33 ات الي   تحضير شعير

عل خصائصها الكهربائية
ياءبغدادصبيحة عبد الجبار التميمي 2007       الفير 

حساب الطاقة وأستطارة األشعة السينية لآليونات الخفيفة الموجبة 34

والسالبة

ياءبغدادسعاد محمد علي الشمري 2006       الفير 

35Improvement the action efficency microwave vacuum 

tybe

ياءبغدادجنان علي عبد 2003       الفير 

ي  (الدقائق النانوية )استخدام التقنية الهولوكرافية والمشتتات 36
 
ف

تحسير  كفاءة اداء الخاليا الشمسية المفعلة بالصبغة

ياءبغداداسماء جواد كاظم        الفير 

ة بطريقة TIO2: CUOالخصائص الكهروضوئية الغشية 37  المحض 

ر البالزما المنتجة باللير 

ياءبغدادنىه حسن حرب سلمان 2015       الفير 

ياءبغدادرنا سعدي أحمد جمعة و نظائرهاCUHدراسة نظرية الطياف جزيئية 38 2014       الفير 

تصنيع خلية شمسية من مركبات اكاسيد الكادميوم المرسبة عل 39

قواعد من السليكون

ياءبغدادوسن ضياء حسير  الشمري 2013       الفير 

يائية لبلورة فوسفيد األلمنيوم40 كيب الحزمي وبعض الخواص الفير  ياءبابلحمد رحمن جي  مرشدالير 2006       الفير 

نىه مجيد حميد  جاسم دراسة طيفية للجزيئات ثنائية الذرة41

روفگ

ياءبغداد 2007       الفير 

تحت الحمراء القريبة و  –مرشح الحافة للمنطقة المرئية تصميم42

المنطقة تحت الحمراء

ياءبغدادنرمير  علي جاسم 2016       الفير 

ي منظومة بضية43
 
ي النواع جديدة من الزجاج ف

ياءبغدادرغد أسماعيل أبراهيمدراسة الزي    غ اللوئ  2006       الفير 

كيبية والبضية ألغشية 44 الرقيقة المطعمة  (PbS)دراسة  الخواص الير

Cu)بالنحاس 
ي ياءبغدادداود مجيد خضير الجنائ  2006       الفير 

تصميم منظومه تفري    غ حاجز الجهد العازل ودراسه تأثير البالزما غير 45

ي الضغط الجوي
 
الحراريه المنتجه ف

ياءبغدادفاطمه علي خضير 2015       الفير 



دراسة تاثير المالئات من االطيان العراقية عل الخواص الميكانيكية 46

والحرارية

ياءبغدادوسن كامل حسن 2007       الفير 

ي47
ياءبغدادأطياف حطير  كاظنتصنيع ودراسة خصائص اشباة الموصالت العضوية للمزي    ج الهجيئ  2017       الفير 

ياءبغدادمنال علي صالحتصنيع ودراسة نبائط بوىلي ميثوكسي ايثيل هيكسي واكسي48 2017       الفير 

ي الجروح 49
 
ها الحيوي ف ات تحفير  رات الباردة وتاثير دراسة تطبيقات اللير 

ان ي الفي 
 
الملوثة ف

ياءبغدادمودة موىس فنجان 2017       الفير 

ياءبغدادسما حكمت عبد الوهاب المطعمة باالربيومTIO2-SIO2دراسة الخصائص النانوية الغشية 50 2017       الفير 

ياءبغدادايناس حمادي حسنتصنيف وتحليل الصور المأخوذة للكل باستخدام خواص النسيج51 2016       الفير 

52

 ((Li2دراسة أطياف رامان للجزيئة ثنائية الذرة

ياءبغدادآالء سعدون سلمان 2013       الفير 

ي الهليوم والليثيوم53
ياءبغدادميسون عبد الحميد محمودتحسير  الدالة الموجية لهارتري فوك لذرئر 2008       الفير 

ي54
ونية لمادة هجينةمركب ثالئ  ياءبغدادحوراء علي عبد الرضاكرافير /خماىسي-الخواص اإللكير 2016       الفير 

دراسة تأثير البالزما الباردة عل الدم باستخدام المعالجة الصورية 55

ي للتحليل النسيج 

ياءبغدادفرح واثق هادي 2016       الفير 

يليوم واأليونات 56 دراسة عامل األستطارة و بعض الخصائص الذرية للي 

المشابهة لها

ياءبغدادندى اسماعيل ابراهيم 2016       الفير 

ي ذكور األرانب57
 
ول عل بعض المعايير الفسلجية ف ياءبغدادهند ضياء هاديتأثير الكلنبيوتير 2016       الفير 

قياس تراكير  ال يورانيوم وال رادون ف ي تربة بعض المناطق الشمالية 58

للعراق

ياءبغدادعلي مص  طف  محمد 2008       الفير 



59
كيبية والكهربائية والبضية لغشاء   ذو التركيب CdS الخواص الير

النانوي

وق سعد محمود ياءبغدادرسر 2013       الفير 

يتيد الخارصير  النانوية 60 يائية لمواد كي  تصنيع  ودراسة الخواص الفير 

النقية والمطعمة

ياءبغدادزينب جاسم شنان 2013       الفير 

ياءبغدادوالء مراد علي رضاCdSe/Si ألغشيةتصنيع ودراسة الخصائص البضية والكهربائية 61 2013       الفير 

كيبية والبضية 62 دراسة تأثير البالزما غير الحرارية عل الخصائص الير

SnO2ألغشية 

ياءبغدادآالء خميس برد علوان 2016       الفير 

ياءبغدادنسمة جبار حسير حساب طاقة الجهد وبعض الخواص الذرية لذرة الليثيوم63 2014       الفير 

ياءبغدادبيداء ساهي هاديدراست عامل االستطارة الذري لبعض االغلفة64 2013       الفير 

تصميم مرشحات تداخلية المرار الحزمة بأستخدام تقانة االبرة 65

التوليفية

ياءبغدادانسام قاسم غضبان 2014       الفير 

ي تصمیم منظومة محمولة النتاج 66
 
یاویة ف دراسة تأثير األعلومات الفير 

بالزما غير الحرارية

ياءبغدادزینة عبد الرسول كاظم 2014       الفير 

ي الترددالمضاعف على الشبكية ذوNd:YAGرمحاكاة تأثير لير 67 ياءبغدادتغريد عبد االمير عبد النئ  2005       الفير 

ياءبغدادعبير عبد صالحدراسة نظریة لمنطقة االمتصاص العاىلي من حافة االمتصاص البضي68 2014       الفير 

ي من دقائق 69
ياءبغدادنور حسير  مجيد(الكرافايت-أسود الكاربون )تأثير إضافة مركب هجيئ  2014       الفير 

يائية لذرة الكاربون وايوناتها70  ()  دراسة بعض الخصائص الفير 

وااليونات المشابه لها

ياءبغدادوسن علي حسير  2014       الفير 

كيبية والبضية ألغشية   71 ياءبغدادهادي سوادي باهضSnO2      و  ZnOدراسة الخواص الير 2009       الفير 



دراسة تأثير تركير  أنابيب الكاربون النانوية والمعالجة الحرارية عل 72

الخصائص الميكانيكية
ي
ياءبغدادنور هاشم ماض  2016       الفير 

Bدراسة تأثير النظائر 73
11

H
1

Bو  
11

H
2

 في حساب المضاعف المبدا 

لجزيئة هيدريدالبورون

ياءبغدادكريمة صي  وادي 2006       الفير 

رية لدراسة المعلمات البضية لمنظومة 74 تصميم وتنفيذ منظومة لير 

االتصاالت تحت الماء

ياءبغداداسمهان اسعد محمود 2013       الفير 

ة NiOدراسة الخصائص البضية والكهربائية ألغشية75   الرقيقة المحض 

ر بتقنية البالزما المنتجة باللير 

ق عبد الكريم عباس ياءبغداداستي  2014       الفير 

ياءبغدادرجاء نادر كيطانالبوليمريةR6Gدراسة الخصائص الطيفية والالخطية لصبغة 76 2013       الفير 

ي منطقة االشعة تحت 77
 
تصميم وتقييم بضي لباحث حراري ف

مايكرومير(12-8)الحمراء
ياءبغدادرجاء عبد االمير 2006       الفير 

 المحض  NiO/c-Siتصنيع ودراسة الخصائص الكهروبضية لكاشف 78

ي الحراري
بطريقة الرش الكيميائ 

ياءبغدادغادة اياد كاظم 2013       الفير 

( TiO2-SnO2  ( دراسة خصائص االغشية  الرقيقة لخليط  من79

 لتطبيقات متحسسات الغازات

ياءبغدادسج  حاتم رشيد 2014       الفير 

ي إنتاج  البالزما غير 80
 
دراسة دور مجهز القدرة وابعاد ابرة البالزما ف

الحرارية

ياءبغدادنس  رين خليل عبد االمي    ر 2014       الفير 

اكبات 81 دراسة بعض الخصائص الميكانيكية والتوصيليةالحرارية للمير

النانوية

ياءبغدادساره خضير طه 2014       الفير 

ياءبغدادإيمان كاظم جي التوصيلية الضوئية للمفرق الهجير 82 2015       الفير 

 تأثير الفضة والنحاس عل                                                    83

كيبية والكهربائية والبضية الخواص الير

ياءبغدادفاتن مهدي ياس 2014       الفير 

كيب النووي لنظائرالبالديوم 84 جة والير  (Pd)دراسة حاالت التناظرالممير 

الزوجية- الزوجية

ياءبغدادألطاف عبد المجيد سلمان 2006       الفير 

85
Ge:In/c-Si الخصائص الفوتوفولتائية للمفرق الهجير  نوع

ياءبغدادمريم ثامر محمد 2014       الفير 



ياءبابللميس عبد الكريم عبد هللاتصميم طالء مضاد لالنعكاس ذي طبقة مفردة وذي طبقتير 86 2006       الفير 

ر صبغة بدون مرنان ودراسة معلماتها87 ياءبغدادأس  ماء جواد كاظم تصميم وبناء منظومة لير  2006       الفير 

ي خلية الوحدة ودرجة التبلور بطرائق مختلفة لللبوليمر 88
 
 PETالبحث ف

ها عل منحنيات االجهادPBTو   وتاثير

ياءبغدادمي عبد الستار محمد 2006       الفير 

دراسة طيفية لبعض الجزيئات ثالثية الذرات بإستخدام الطرق شبه 89

التجريبية

ياءبغدادذكرى كمال طه 2015       الفير 

ياءالموصلقصي خطاب عمرخطورة األشعة السينية من التلفزيون وأجهزة العرض90 2004       الفير 

الخواص الخطية الضوئية وخصائص مزج األمواج األربعة لمضخمات 91

ات النقطية الكمية طويلة الموجة نير

ياءبابلاحمد صبجي جبارة 2010       الفير 

ي92
وئ  ياءالموصلزهراء محمد سعيدتصميم عدسة مسقطية خالية من الحديد للمجهر اإللكير 2005       الفير 

يطية باستخدام 93 محاكاة حاسوبية ل دوائ ر مضخمات الم ايكرويف الشر

FE  و BJترانسستورات 

ياءالموصلل يث محمد سعدون 2004       الفير 

ة 94 كيبية والبضية للذهب والفضة النانوية المحض  الخصائص الير

بواسطة البالزما غير الحرارية
ياءبغدادآية جمعة بطي 2017       الفير 

وط االضاءة 95 تحليل الصور المتحركة الملونة وتحسينها تحت رسر

المختلفة

ياءالمستنضيةرشا عواد عبطان 2017       الفير 

ي 96
ي بيئة محافظة نينوى بإستخدام تقنيئر

 
تحديد الخلفية اإلشعاعية ف

HPGe  و CR-39
ياءالموصلهناء احسان حسن 2004       الفير 

بناء منظومة لتحسير  عملية خزن وشحن البطاريات عند تراكير  97

األشعة الشمسية الواطئة
ياءالموصلجميل محمد أمين 2004       الفير 

ي خالل الليف البضي احادي 98
ي عل االنتقال الضوئ 

تاثير االنكسار الثنائ 

النمط
ياءالمستنضيةمحمد خضير حمادي 2002       الفير 

99Supervised and unsupervised Satellite image 

classification techniques based 

ياءبغدادطالل ابراهيم كاظم 2002       الفير 



100      Carrier Injection in Optically Bistable 

Optoelectronic InSb Device

ياءبغدادعقيل رزاق صالح 2005       الفير 

دراسة تأثير الضغط في خواص بلورة السليكون باستعمال طريقة شبه 101

تجريبية

ياءبابلمحمود مسافر عبيس 2004       الفير 

ياءالموصلزياد طارق احمدالمستمر (CO2)الظروف التشغيلية المثلى لليزر 102 2005       الفير 

 و GAAS: Vدراسة نظرية لحساب مستويات الطاقة لشبه الموصل 103

GAP:TI

ياءالموصلابتسام يحئر عبدهللا 2005       الفير 

حساب نسب الخلط ألشعة جاما الناتجة من تفاعالت األيونات 104

ي الثابت
الثقيلة بطريقة التنش اإلحصائ 

ياءبغدادمحمد حمود ملىهي 2002       الفير 

كيب الحزمي لبلورة الجرمانيوم باستخدام طريقة 105 معالجة نظرية للير

اإلهمال المتوسط للتداخل التفاضلي

ياءبابلبشائر صالح مهدي 2003       الفير 

ي النظرية الكهروضعيفة106
 
ي من خالل الكتلة ف

ي زكيكش التناظر التلقائ  ياءالموصلمحمد خير 2002       الفير 

رعل قوة ربط الحشوة مع األسنان107 ياءالموصلمئ  يوحنا صليوةتأثير تشعيع اللير  2003       الفير 

كيب البلوري للمركب فائق التوصيل108 ي بعض معلمات الير
 
ياءالموصلبشار باسم جاروتأثير الضغط ف 2005       الفير 

ي مناطق منتخبة من محافظات  العراق109
 
ياءبابلمحمد عبد الكاظم هاديدراسة الخلفية اإلشعاعية ف 2010       الفير 

ونات االغلفة الخارجية لبعض 110 يائية اللكير دراسة الخصائص الفير 

الذرات

ياءبغدادبان حسن عادل 2005       الفير 

111COMPUTER MODELING FOR CHAIN REACTIONياءبغدادرفاه عبد الهادي عمر 2003       الفير 

112
ي ألشعة الكوبلت 

وئ  ي نايفالعالجية 60 –التلوث اإللكير ياءالموصلروعة ناج  2003       الفير 

اكبة ضوئية التقسية113 ياءبابل سلوان حسن عبدالزهرهدراسة بعض الخصائص الميكانيكية لمادة مير 2010       الفير 

كيبية والبضية الغشية 114 ي الخواص الير
 
 TIO2تاثير ظروف التحضير ف

ي
ر النبص  الرقيقة المرسبة بتقنية اللير 

ياءبابلمحمد احمد محمد 2010       الفير 



115
اكبات  ودراسة خواصها الكهربائية والبضية (PS-Ni)تحضير مير

ياءبابلقيض مهدي جي  2010       الفير 

ياءبابلغيداء عبد الحافظ جابرمحاكاة حركة هدف باستخدام تقنيات معالجة الصور الرقمية116 2011       الفير 

ي لبلورة نانوية مكعبة من كاربيد السليكون 117
وئ  كيب االلكير الير

باستخدام تقنية الحسابات األساسية

ياءبابلصبا رزاق سلمان 2010       الفير 

تحضير ودراسة بعض الخصائص الكهربائية والحرارية لمادة بلورية 118

سائلة نيماتية
ياءبابلكرار عبد علي 2010       الفير 

حسابات معامل االنكسار الالخطي ومعامل االمتصاص الالخطي 119

لبعض المواد الصلبة

ياءبغدادعلي سلمان عبد الجبار 2008       الفير 

اث السميت عل كرياث الدم البيضاء120 ياءالبضةسىه شيال عبدالحسندراست التأثير 2010       الفير 

ي الحزمتير  121
 
حة لمرايا عازلة لحالة السقوط المائل ف تصاميم مقير

المرئية وتحت الحمراء

ياءبابلزينب هاشم عبيد 2010       الفير 

   لنظائر دراسة خواص مستويات الطاقة  122
98-104

Mo باستخدام نموذج 

(IBM-1)البوزونات المتفاعلة األول

ياءبابلبان حسن عادل 2010       الفير 

ي وشدة الضوء ودرجة الحرارة عل 123 دراسة تأثير عوامل الطول الموج 

كفاءة الخلية الشمسية السليكونية األحادية
ي ياءبابلفالح حسون عريئ  2006       الفير 

دراسة تأثير أشعة گاما عل بعض الخصائص الحرارية والبضية 124

لبوليمرات عشوائية
ي ياءبابلغيداء جبار هئ  2010       الفير 

 لتطبيقات اللحام 125
ً
تصميم وإنجاز منظومة عمل مسيطر عليها حاسوبيا

ر باللير 
ياءبابلرائد مجيد بيعي 2003       الفير 

ي126
ي قلب مجوف  لليف بلوري فوتوئ 

 
ياءبغدادداليا حسير  عباستدرج معامل االنكسار ف 2010       الفير 

ي منطقة الحزمة 127
 
طالءات ماصة للموجات الكهرومغناطيسية ف تحضير

X

ياءالموصلعمار ياسير  برجس 2003       الفير 

ي للنجوم الثنائية الكسوفية النشطة128
ياءبابلسالر حسير  إبراهيمهجرة الشذوذ الضوئ  2007       الفير 

تأثير عنارص السبك والمعاملة الحرارية عل سلوك سبائك ذات أساس 129

Cu-Al

ياءبابلسيف محمد حسن 2007       الفير 



تأثير تراكير  الحامالت االقلية وأبعاد مناطق طبقات الخاليا الشمسية 130

ي ادائها
 
ف

ي رمضان
ين حسئ  ياءالموصلرسر 2005       الفير 

ياءبابلهناء جوادحسابات طاقة التصدع السطحية لبوليمر البولي اثلين المدعم131 2007       الفير 

إيجاد مدى وقدرة اإليقاف لدقائق ألفا وبيتا في أشباه الموصالت النقية 132

والمطعمة

ياءبابلص با ع  بد الزهرة ع ب ي د 2006       الفير 

ياءبغدادهيوا ياسير  عبداللةدراسة االطياف اآلهتزازية للجزيئات باستخدام أنموذج الفايبرون133 2006       الفير 

ياءبغدادفائز مصطف  عباسدراسة العوامل المؤثرة على الشظايا المعدنية المقذوفة باستخدام الليزر134 2004       الفير 

ياءبغدادندى عبد الفتاح محمدتأثير شحنة الفراغ في التصميم النظري لقاذف الكتروني135 2005       الفير 

قياس تراكيز الـيورانيوم والـرادون فـي تربة بعض المناطق الشمالية 136

للعراق

ياءبغدادحال محمد حمزة 2016       الفير 

الوزيرية في /تقييم ا لتلوث االشعاعي والكيميائي في معمل البطاريات 137

مدينة بغداد

ياءبغدادسىه عباس ابراهيم 2016       الفير 

تاثير المضافات السيراميكية على الجسم البورسليني ودراسة بعض 138

الخواص الفيزيائية

ة كنعان عصفور ياءبغدادأمير 2006       الفير 

تحضير ودراسة خواص الخلية الشمسية المفعلة بالصبغه بطريقة 139

الترسيب بالليزر النبضي

ياءبغدادوسن جبار طاهر 2016       الفير 

 تقييم المخاطر اإلشعاعية لتصفية منشاة تصنيع الوقود النووي المدمرة 140

في موقع التويثة النووي

ياءبغدادزينب موىس جبارة 2017       الفير 

فاعلية استعمال أنموذج هيرمان في تنمية التفكير الناقد لدى طالب 141

الصف الرابع األدبي

ياءبابلخالد مرزة كاظم 2014       الفير 

ي تنمية التفكير السابر لدى 142
 
اثر استعمال انموذج ابعاد التعلم لمارونوا ف

ي مادة الجغرافية
 
ي متوسط ف

طالب الصف الثائ 

ياءبابلحسام الدين سعد 2014       الفير 

اتيجية دول الخلفاء143 ي اسير
 
كية ف ياءبابلهبه فالح يحئرالمضائق الير 2014       الفير 

ي بقايا 144
 
مع دات عسكرية  (مخلفات)تحديد تراكير  اليورانيوم المنضب ف

ي مواقع معينة من جنوب العراق
 
ف

ياءالموصلعامر حسن علي 2004       الفير 

ياءبغدادسي  نجم عبدهللا ظاهرتحضير طالء مضاد لألنعكاس بأستخدام تقانات البالزما145 2017       الفير 



كيبية146 ي الخواص الير
 
البضية ,دراسة تأثير البالزما غير الحرارية ف

والكهربائية ألغشية أوكسيد الكادميوم

ياءبغدادهبة قيس خليل 2017       الفير 

ياءالموصلصبيح قرياقوس شمعونتأثير االعتبارات الهندسية عل أداء التحليل التفلوري باالشعة السينية147 2007       الفير 

ي148
ياءبغدادمروة وليد محمودMgO و BeOدراسة نظرية ألطياف جزيئئر 2014       الفير 

ياءبغدادزينة كميل عبد الديناستشعار الليف البضي لتحديد موقع الهدف149 2017       الفير 

ي لخصائص الصور الرقميه ألمراض الرئة بأستخدام 150
التحليل األحصائ 

االشعه السينيه

ياءبغدادمروه عبد المجيد عزيز 2015       الفير 

151Study the Effect of Doping (Mn) on the Optical and 

Electrical Properties   

ياءبغدادساىلي عبدهللا هادي 2015       الفير 

كيبية والبضية 152 ي الخواص الير
 
دراسة تأثير البالزما غير الحرارية ف

الرقيقة (ZnO)ألغشية أوكسيد الخارصير  النانوية 

ياءبغداد    إس    راء محم  د كاظ   م 2014       الفير 

يليوم  153 ي الحالة المتهيجة Beحساب عامل األستطارة لذرة الي 
 
ف

1S
2
2S 3S والأيوانت املشاهبة لها (B

+1
,C

+2
)

ياءبغدادميادة جاسم محمد 2014       الفير 

ياءبغدادزهره جعفر عبودكشف وتصنيف أمراض الرئه لصور الصدر المقطعيه154 2017       الفير 

ي اوكسيد القصدير ومزيجهما لتطبيق 155
خصائص اوكسيد الزنك وثنائ 

التحسس
ياءبغدادنور طالب شبلي 2016       الفير 

كيبية والبضية 156 دراسة تأثير البالزما غير الحرارية عل الخواص الير

 الرقيقة PbOألغشية

ياءبغدادشي      ماء ابراهيم محمود 2017       الفير 

ي للصور 157 تميير  و تصنيف الجلطة الدماغية باستخدام التحليل النسيج 

  الماخوذة للدماغCTالرقمية

ياءبغدادشهد عماد عبد السالم 2015       الفير 

اميكية158 ة بطريقة - دراسة تحليلية للطالءات السير المعدنية  المحض 

الرش بالبالزما

ياءالتكنلوجيةإحسان علي عبد الكريم 2005       الفير 

ياءبابلحكمت عدنان جوادتحضير حراريات االلومينا النفاذة159 2006       الفير 

ي نماذج بيئية مختلفة لمدينة 160
 
تراكير  النويدات الطبيعية والصناعية ف

محافظة ميسان- العمارة

زهراء عبد الحسير  

اسماعيل

ياءبغداد 2016       الفير 



ياءالموصلسمير محمود احمدمحاكاة حاسوبية لمرشحات دوائر الموجات الدقيقة كاغشية رقيقة161 2004       الفير 

دراسة تأثير البالزما الباردة عل االعضاء الحية بأستخدام معالجة 162

الصور الرقمية

ياءبغدادآيه صباح نوري 2018       الفير 

ياوية لخلية شمسية من أغشية  163 تصنيع ودراسة الخواص الفير 

CdTe الرقيقة المرسبة عل قواعد منSi

ياءبغدادضج كري   م حرف   ش 2018       الفير 

ونية المرنة اىل بعض النوى 164 دراسة نظرية حول االستطارة االلكير

متوسطة العدد الكتلي

ياءبغدادساره شاكر مطر 2018       الفير 

اختبار أرجح لرسم تاوس لتحليل لبينات االمتصاص البضي لبعض 165

أشباه الموصالت العشوائي

ياءبغدادإكرام جمعة حسن 2018       الفير 

ياءبغدادساىلي فوزي أحمدالتحليل الكمي لتقنيات دمج الصور الطبية166 2018       الفير 

بة اىل النبات167 ياءبغدادسج  سالم كاظناحتساب معامل انتقال بعض النويدات المشعة من الير 2018       الفير 

168Theorretical study of the thermoelectric properties 

and performance

ي فرج البدري
 
ياءالبضةالف 2014       الفير 

كيبيه للمفرق 169 ياءبغدادجنان حسير  عوضa-As /c-Siالخواص الكهروبضية والير 2015       الفير 

ر عي  االلياف البلورية الفوتونية170 ياءبغدادحنان جعفر طاهردراسة انتقال اللير  2006       الفير 

كيبية والبضية ألغ ش ية 171  الـنقـية CdSتح ض ير ودراسة الخصائص الير

Cu و Znوالمـشـوبة بـ 

ياءبغدادنغم ياسير  احمد 2015       الفير 

 عـلى خـواص التوصيـلية الفـائـقـة  Baو Gd تـأثـيـر الـتـعـويـض172

للمركب

ياءبغدادف  ردوس ش  اك  ر أح م د 2015       الفير 

ي منظومة 173
 
ات خسارة األنحناءات لليف البضي ف دراسة تأثير

اإلتصاالت البضية

ياءبغداددعاء هشام محمد 2015       الفير 

ونية المرنة من بعض النوى الفردية174 ياءبغدادهدى عبد الجبار حسير دراسة نظرية ل  الستطارة االلكير 2015       الفير 



تشخيص ورم الكبد من الصور المقطعية باستخدام معالجة الصور 175

الرقمية

ياءبغدادانتظار مالك هادي 2015       الفير 

ي األسمدة الفوسفاتية من 176
 
حساب تراكير  ومعامل االنتقال لليورانيوم ف

بة إىل النباتات الير

ياءبغدادإرساء كامل أحمد 2008       الفير 

كشف االهداف للصور عالية التميير  باستخدام تقنيات المرشحات 177

الرقمية
ي
ر
ياءتكريتحيدر سعد عبد الباف 2004       الفير 

, 70Ge, 72Geدراسة نظرية حول االستطارة االلكترونية للنظائر 178

74Ge and 76Ge

ياءبغدادفرح فارس قدوري 2017       الفير 

ياءبغدادغسق عمران علكممتحسس اإلجهاد باأللياف البضية179 2018       الفير 

اتها 180 ي والحيوي لدقائق أوكسيد النحاس النانوية وتأثير
التصنيع الكيميائ 

المضادة للميكروبات

ياءبغدادصبيحة خليل شنشول 2018       الفير 

المعدنية بتوظيف تصفية البنية البلورية لعدد من مساحيق األكاسيد 181

تحليالت ريتفيلد البرمجية

ياءبغدادتغري د مسل م مري وش 2005       الفير 

ي 182
ي لتفاعل النيوترونات من المصدر النيوتروئ 

قياس المقطع العرض 
241Am/Be ي

 
مع بعض العنارص (T-400) والمولد النيوترون

ياءبغدادفيصل غازي حمودي 2002       الفير 

ي الخرائط الطبوغرافية لقرنية العير  183
 
ات ف التشخيص الذكي للتغير

المخروطية

ياءبغدادزهراء مالك موىس 2018       الفير 

بناء منظومة البالزما المتولدة من موجات المايكروية ودراسة تأثير 184

ان ي الفي 
 
البالزما الباردة عل الحيامن ف

ياءبغدادندى عادل عبدالل 2018       الفير 

ر مع بعض تطبيقاته185 ير 
ّ
م بالل ياءتكريتمهند قادر كريمالتصوير الُمَجسَّ 2007       الفير 

ياءالموصلعبد الخالق أيوب سليمانكاليوم  ارسنايد العشوائية–الكهربائية والضوئية ألغشية المنيوم 186 2005       الفير 

ي المجرات االهليليجية187
 
ياءالموصلعمر باسل محمدتوزي    ع النورانية السطحية ف 2005       الفير 

ر أشباه الموصالت 188 ي لير 
 
تقنية عددية لتحديد الديناميكية الالخطية ف

بوجود تغذية مرتدة ضوئية

ياءالموصلمزاحم ابراهيم عزاوي 2004       الفير 



  CR-39أعتما دية معدل قشط األثر عل العمق لكاشف األثر النووي 189

المشعع بگاما لطاقات مختلفة لجسيمات ألفا

ياءالموصليارس يحئر قاسم 2005       الفير 

ي مدينة الموصل190
 
ياءالموصللمياء محمد فائقدراسات عن اإلشعاع الشمسي ف 2005       الفير 

ي تحديد 191
 
بيعات الصغرى الخطية والكاوسية ف اعتماد خوارزمية الير

ي الصور الرقمية
 
الحافات ف

ياءبابلأمير خضير حسير  2005       الفير 

يائية لغشاءاوكسيد الزنك النانوي المطعم بالنحاس192 ياءبغدادطيبة حسير  محمدالخصائص الفير  2018       الفير 

ي وتعير  نسبة 193
تعير  معامالت التوزي    ع الزاوي بطريقة الرسم البيائ 

الخلط الشعة كاما من التفاعالت

ياءبغدادوفاء احمد حديد 2005       الفير 

كيبية لجسيمات 194  النانوية كمضاد ZnSتحضير ودراسة الخصائص الير

يا للبكير

ياءبغدادميس عطاهللا وحش 2018       الفير 

قياس وحساب معامل التوهير  الخطي والكتلي لالشعة السينية لبعض 195

المواد

ياءتكريتعبد الخالق مردان غالب 2005       الفير 

ي لكاشف األثرالنووي البالستيكي 196
ر
 PM-355قدرة التحليل الطاف

لجسيمات ألفا وتأثير المعالجة الحرارية

ياءتكريتمحمد محمود صالح 2004       الفير 

كيبية الغشية اوكسيد الكادميوم النقية 197 دراسة الخواص البضية والير

والمشوبة قبل وبعد التلدين

ان فاضل عبد الجبار ياءتكريتنير 2002       الفير 

ري  لقياس بعد الجسم198 ي اللير 
ياءتكريتسناء رياض موىسدراسة أداء منظومة الثنائ  2004       الفير 

ايت الكوبلت 199   Co1-xZnxFe2O4زنك النانوي - تحضير فير

كيبية ودراسة خصائصها الكهربائية والير

ياءدياىلليث شاكر محمود 2012       الفير 

كيبية والبضية ألغشية 200 ياءدياىلأسامة زيد عبدNiOدراسة الخصائص الير 2012       الفير 

ياءدياىلزينة محمد عليتحضير ودراسة بعض أكاسيد المعادن النانوية  وفرايتاتها201 2012       الفير 

ي مدعم بمساحيق 202 اكب بوليمير ي لمير
دراسة خصائص العزل الكهربائ 

اميكية سير

ياءدياىلعمر أحمد حسير  2012       الفير 

كيبية والبضية ألغشية203 ة (ZnO:Sn)دراسة الخصائص الير المحض 

ي الحراري
بطريقة التحلل الكيميائ 

ياءدياىلنور محمد علي 2012       الفير 



ياءتكريتحسير  شهاب عبدتقيييم كفاءة تقنية المؤزائيك الرقمي للصور الفضائية204 2005       الفير 

دراس    ة الحرارة النوعي  ة لمركب    ات العناص  ر الن  ادرة م   ع النيكل ف ي 205

درج  ات الحرارة الواطئة

ياءتكريتراف   ع عبد هللا مني ف 2004       الفير 

ري206 ياءتكريتعبد الستار احمد عيستصميم ودراسةاداء مقياس الجريان اللير  2004       الفير 

تحسير  كفاءة أداء الخاليا الشمسية باستخدام أنواع جديدة من 207

المركزات الشمسية

ياءتكريتكوكب داود سالم 2004       الفير 

ة بطريقة بوليول208
ياءبغدادإرساء كريم عبدهللاتشخيص دقائق البالديوم النانويت المحض ر 2014       الفير 

ي 209
 
ي ترب منتخبةف

 
دراسة تراكير  اليورانيوم المنضب والتلوث األشعاعي ف

محافظة التأميم

ياءتكريتسمير  فاضل محمد 2004       الفير 

 CdO3O2In: و CuO 3O2In:تحضير ودراسة خصائص اغشية 210

NO2الرقيقة لتطبيق متحسس غاز 

ياءبغدادأشواق طارق دحام 2018       الفير 

اكبات 211 – بوليمر )تأثير إضافة الزجاج عل مقاومة البوليمر للبل لمير

(زجاج

ياءبغدادرسى عبد المنعم محمود 2013       الفير 

 (MTF)تصميم ودراسة منظومة بضية لقياس دالة االنتقال البضي 212

ي المنطقة تحت الحمراء
 
للعدسات ف

ان ياءتكريتنزي  هة نصار عنير  2005       الفير 

 Bi2 Ba2 Can-1 Cunدراسة تأثير درجة حرارة التلبيد عل مركبات 213

O2n+4الفائقة التوصيلية 

ياءتكريتحسير  علي محمد 2004       الفير 

ر الكيمي    اوي 214 ياءتكريتعلي قيس عبد الفتاحTEA-CO2إنت    اج الل    ير  2003       الفير 

انزستور تأثير المجال  215
 ودراسة SnO2: ZnO / P-Siتصنيع الير

خصائصه

ياءبغدادوسن ضياء حسير  الشمري 2018       الفير 

كيبية و البضية 216  كمتحسس Cr2O3تصنيع ودراسة الخصائص الير

غازي

ياءبغدادحوراء كامل بدر 2018       الفير 

ي موقع التويثة النووي217
 
ياءبغدادنهيل عباس هحوذتقييم التلوث االشعاعي للهواء لمناطق مختارة ف 2018       الفير 

-Cu1نيكل – الخواص الكهربائية  لمركبات كرومايت النحاس 218

xNixCr2O4

ياءالموصلمحمد سلطان عبد الرب 2002       الفير 



حساب طيف األشعة تحت الحمراء لجزيئة الفورمالديهايد باستعمال  219

برامج الكم شبه التجريبية

ياءبغدادلين     ا مجي    د حي    در 2005       الفير 

حساب قوى االنتقال الشعة كاما الناتجة من تهيج كولوم وتفاعالت 220

االيون الثقيل

ياءبغدادفاطمة عبد االمير جاسم 2005       الفير 

رية عل إنجازية الخلية 221 دراسة مقارنه  للمعاملتير  الحرارية واللير 

الشمسية السليكونية

ياءبغدادهناء حسن كريم 2005       الفير 

ي222
ات مختلفة ألغراض الدفاع المدئ  ياءبغدادوعد نجم عبدهللاالتقييم البضي باستخدام كامير 2005       الفير 

كيبية والبضية ألغشاء 223 ياءتكريتصابر جاسم محمدZNS و PBSدراسة الخواص الير 2005       الفير 

اكبات بوليمر224 وكهربائية لمير اميك-دراسة الخصائص العزلية والبير  ياءبغدادسوزان مسعود موىسسير 2005       الفير 

ي منطقة ميسان باستخدام صوراالستشعار 225
 
ات الحاصلة ف دراسة التغير

ة  2013 - 2000عن بعد للفير

ياءبغدادميساء رابع نعيمة 2015       الفير 

ياءبغدادعبد الكريم مهدي صالحدراسة كثافة االستقطاب الالخطي بداللة بعض خصائص الوسط226 2005       الفير 

ي نوع حاجز شوتكي227
ياءالموصلعايد نجم صالحتأثير المنطقة البينية عل أداء الكاشف الضوئ  2003       الفير 

كيبية والكهربائية   228 ي الخصائص الير
 
أثر األيونات االستبدالية ف

Mn-Zn و Ni-Zn و Mg-Mnوالمغناطيسية عل أنظمة فريتات 

ياءالموصلرع  د أحم  د رس  ول 2004       الفير 

يائية للبوىلي أنيلير  ألستخدامه 229
تحضير ودراسة الخواص الفير 

كمتحسس غازي

ياءبغدادساىلي عادل عبد الهادي 2018       الفير 

ي مدينة البضة230
 
ياءالبضةعالء محسن خضيردراسة تصميم وأداء سخان ماء شمسي مدمج ف 2011       الفير 

ي محافظة ري قار 231
 
ي مصادر الميا ف

 
دراسة تركيس غاز الرادون ف

باستخذام تقنية الكىاشف الصلبة وجهاز االيمانىميير

ياءالبضةحيدر عبد الواحد حمود 2011       الفير 

ياءبغداددعاء مثئ  محمدباقرتصميم مستقطب تداخل بضي232 2019       الفير 



تحضير ودراسة خصائص غشاء رقيق من الزركونيا والمغنيسيا بطريقة 233

ذيذ بالبالزما كمتحسس غازي الير

ياءبغدادزينب قاسم محمد 2019       الفير 

ي 234
ي المكائ 

ياءبغداد   فرح غانم خالدكمفتاح  ( SLM )أستخدام المضمن الضوئ  2019       الفير 

ي ذو المجال المغلق لتحضير 235
وئ  ذيذ الماكنير تشخيص بالزما الير

طالءات نانوية من الفضة والنحاس والذهب

ياءبغدادسارة خضير طه 2018       الفير 

ياءبغدادبان حسن عادلتأثير بالزما الضغط الجوي غير الحرارية عل الخاليا الشطانية236 2019       الفير 

ي ترب منتخبةمن 237
 
دراسة تركير  اليورانيوم المنضب والتلوث األشعاعي ف

محافظة سالح الدين

ياءتكريتسفيان حواس حميدي 2004       الفير 

ي اوكسيد 238
تحضير ودراسة الخواص الضوئية والكهربائية الغشية ثنائ 

سيب البخاري القصدير بطريقة الير

ياءالموصلسناء محمود حسير  2006       الفير 

ينماء بلورة حالسىفث ودراسة خواصها الكهربائية والبضية239 ياءبغدادوس    ام مح    مد ع   ري  ئ  2002       الفير 

ياءبغداد حميد مجيد عبد الجباربناءالصور من مساقطها الثنائية240 2002       الفير 

ي تحصيل الطلبة للمفاهيم 241
 
اثر نمطير  تعليميير  وفق أنموذج برونر ف

هم االستدالىلي يائية وتنمية تفكير الفير 
ياءالموصلعصام محمود على 2006       الفير 

ات بالزما التفري    غ 242 ي متغير
 
تأثير المجال المغناطيسي المحوري ف

وجير  عند الضغوط المعتدلة ي غاز النير
 
ي المستمر ف التوهج 

ياءالموصلفتحي محمد جاسم 2005       الفير 

ر 243 كير  ونوع المذيب عل الخواص الطيفية لصبغة اللير 
دراسة تأثير الير

R110
ياءبغداداحمد علوان مهدي 2005       الفير 

حساب نسب الخلط ألشعة كاما من التفاعالت النووية244

تغريد عبد الجبار يونس
ياءبغداد 2005       الفير 

مجة الخطية245 ياءبغدادحنان كاظم حسونتحليل المراحل الثالث للتلبيد باستعمال الي  2005       الفير 

يائية 246 ي تنمية المفاهيم الفير 
 
أثر استخدام نمطير  من حل المشكلة ف

والتفكير الناقد
ياءالموصلأحمد جوهر محمد 2003       الفير 



ات الحيامن وتحطم المادة 247 تأثير البالزما الباردة عل بعض متغير

ي المرض  الذين يعانون من وهن الحيامن خارج الجسم الجي
 
مروه سمير حنونالوراثية ف

ياءبغداد 2019       الفير 

ونيات 248 ي تدريس الكير
 
اثر شبكة المعلومات الدولية وبرامج الحاسوب ف

ي تحصيل الطلبة واالحتفاظ بالمعلومات والدافعية 
 
القدرة الكهربائية ف

موفق عبد العزيز سليفللتعلم
ياءبغداد 2005       الفير 

ال توزي    ع كومبير  من اطياف اشعة كاما باستعمال الكاشف 249 اخير 

ي العضوي 
NE-213الوميص 

ياءبغدادكوثر كاظم منخي 2005       الفير 

يائية واألعلومات البيولوجية 250 دراسة نظرية للعالقة بير  األعلومات الفير 

ي تفاعل الجسيمات المشحونة مع خاليا الثدييات
 
ف

ياءالموصلثامر جمعة محمد 2005       الفير 

ياءالموصلليلى عبد السالم محمدزنك– دراسة الخواص الكهروحرارية لمركبات كرومايت المغنيسيوم 251 2004       الفير 

ي الحالة المستقرة252
 
ياءبغدادستار حسين سويلمدراسة طاقة الجهد لجزيئة فلوريد الهيدروجير  ف 2005       الفير 

كيبية و الميكانيكية للموصالت المفرطة 253  تحضير و دراسة الخواص الير

 (Cr-1212)  ذاتTcمحمد عبدالنبي ثجيل العالية
ياءبغداد 2005       الفير 

ي مولدات 254
 
االنتشار الشاذ نتيجة الالاستقرارية التأينية ف

ي مولدات الماغنيتوهايدروداينميك
 
مصطفى كامل جاسمالماغنيتوهايدروداينميك التأينية ف

ياءبغداد 2004       الفير 

ي ثابت العازل والتوصيلية الكهربائية لبعض انواع 255
 
دراسة التغير ف

الخشب المحلي
ياءبغدادبرهان رشيد نوري 2002       الفير 

ر شبه موصل نوع 256 تأثير الضغط الهدروستاتيكي عل معلمات لير 

AlGaAs
ياءالموصلايفان بهنام كرومي 2005       الفير 

ر -الحاالت ذات الالدقة الصغرى والغاية الكالسيكية لجهد بوشل257
َ
ل
َ
ت

الكمي بأستعمال صياغة الحاالت المتشاكهة العامة
ياءبغدادعلي داود سلوم 2005       الفير 



258
لحساب  (IBM-1)استخدام أنموذج البوزونات المتفاعلة 

معتصم محمود يوسفمستويات الطاقة واحتمالية االنتقاالت الكهربائية

ياءالموصل 2005       الفير 

ي تميير  بعض اصابات الدماغ259
 
دراسة استخدام معالجة الصور الرقمية ف

سارة عبد الهادي خميس
ياءبغداد 2019       الفير 

ي المرثان المايكروي260
 
ونية مع الموجة ف ياءبغدادجـــالل حــمزة مـــحيتفاعل الحزمة االلكير 2002       الفير 

ياءالموصلمعتز صالح حسنزنك- دراسة الخواص الكهربائية والحرارية أللومينات المغنيسيوم 261 2005       الفير 

ان 262 ي الفي 
 
دراسة تاثير البالزما الباردة عل تحضير الكركم النانوي ف

ي المصابة بداء السكري باستخدام التحليل النسيج 
ياءبغدادنيان فريد مجيد 2019       الفير 

ت ع زي ز كف  اءة الخالي  ا الشمسية ألرسنيد الكالي  وم بتغير سمك طبقة 263

النافذة ذات فجوة الطاقة العالية
ياءالموصلنـــواف بلــو مــال 2005       الفير 

اح تصميم لليف بضي متعدد الطبقات264 ياءالموصلمناف غانم سعيدنمذجة و محاكاة و اقير 2005       الفير 

ي  و توكيد 265 ي التشخيص الطئ 
 
خواص االفالم االشعاعيةالمستخدمة ف

الجودة لبعض أجهزة األشعة  السينية
ياءبغدادعبد الرحمن آدم أحمد 2005       الفير 

مي لتعليل 266 دراس ة طيفي ة ف ي األش عة تح ت الحم راء واستخدام رنير  فير

ددات الفوقية لبعض الجزيئات هند عبد المجيد مهدياالمتصاص الكبير للير
ياءبغداد 2004       الفير 

دراسة خواص المواليت المحض  من مواد محلية267

سهامة عبد حسين حميد
ياءبغداد 2005       الفير 

ألفا  قوانير  شبه تجريبية لحساب الحصيلة النيوترونية من تفاعالت 268

نيوترون مع العناصر الخفيفة– 
ياءبغداداآلن عثمان سعيد 2005       الفير 



التوليف األخض  لجسيمات يوديد النحاس النانوية ودراسة خواصه 269

يائية وتطبيقاته داخل وخارج الكائن الجي الفير 
ياءبغدادرقية عبد الولي عبد هللا 2019       الفير 

ي 270
 
اكمية ف تأثير التحليالت الحرارية عل دالة اإلنتشار الخطية الير

التصميم البضي  للعدسات
ياءبغداددينا جالل الدين فخر 2002       الفير 

ر أشباه الموصالت271 ياءالموصلخليل ابراهيم محمدقياس الضغوط العالية باستخدام لير  2002       الفير 

ي وصف منحنيات النجاة 272
 
مقارنة بير  النماذج النظرية المستخدمة ف

للخاليا المعرضة لألشعاع
ياءالموصلحسن مكطوف جبر 2006       الفير 

ي االمتصاصية الضوئية لكاشف األثر النووي 273
 
-PMتأثير التسخير  ف

 المشعع بجسيمات ألفا355
إسماعيل رمضان محمد

ياءالموصل 2006       الفير 

اكيب الهندسية ثنائية األبعاد274 ياءبغدادعادل إسماعيل كاظموصف وإدراك الير 2002       الفير 

ي أنواع مختلفة 275
 
تحديد تراكير  الرادون واليورانيوم ونظائر مشعة أخرى ف

ي محافظة نينوى
 
من المياه الطبيعية ف

ياءالموصلصباح يوسف حسن 2004       الفير 


