
 
 

 

 لقسم هندسة الموادبحوث الماجستير

 6102-6102للعام الدراسي  
 

 اسم المشرف اسم المشروع اسم الطالب ت

0 -
 احمد فرج نور 

  قاوم للصدأ المزدوج في التطبيقات الطبيةسلوك التآكل للفوالذ الم

The Corrosion Behavior of Duplex Stainless Steel in 

Biomedical Applications 

 علي سبع حمود. د.م.ا

 محمد طالب الخفاجي.. د.م.ا

دراسة تحسين الخواص الميكانيكية لحديد الصب المارتنسايتي المقاوم  اسراء فايز يوسف- 6

 امالت الحراريةللصدأ بالمع

Study the Improvement of mechanical properties of 

Martensitic Stainless cast iron by Heat Treatments 

 علي حسين عتيوي.د.ا

 الطبية الحيوية للتطبيقات الزركونيا وتوصيف إعداد عثمان عبد الحسين علي- 3

Preparation&  for Zirconia of Characterization 

Applications iomedicalB 

 

 ايمان جابر عبد. د. م

 محمد طالب الخفاجي. .د. م. ا 

 

 احمد عادل كاظم- 4

 

دراسة تأثير اجهاد الشد المسبق على الخواص الميكانيكية لطبقة البيد في 

 اطار بابل

Study the effect of pre-tension on the mechanical 

properties of bead ply of Babylon Tire 

 موجد هادي عناد.د.م.ا

 علي صدق ياس.د.م

 مطاط طبيعي/يوريا المطور-تحضير وخواص المواد المركبة لراتنج نشأ ابرين جبار فايزص- 2

of natural  Characterizationand  Preparation

rubber/modified starch-Urea composite  

 د حسن هادي علي العالق.م . ا 

 علوان اسماعيل مسلم.د. م 

 



 
 

 

 

 6102-6107للعام الدراسي  لقسم هندسة الموادبحوث الماجستير

  

 عنوان البحث المشرف الثاني المشرف االول اسم الطالب ت

 

0 -

 

 ضحى باسم حسن

 (الدور األول)
------------  ايمان جابر عبد. د.م.أ

سنان باستخدامتصنيع سيراميك الزركونيا لتطبيقات اال  

CNC مكائن التحكم الرقمي   

Manufacturing of Zirconia Ceramics 

for Dental Applications by using 

Computer Numerical Control (CNC). 

 

 سرى سليم حسن- 6

 (الدور األول)
 علي سبع حمود. د.م.أ

محمد طالب . د.م.أ

 الخفاجي

 

سي ابتيت تحضير وتوصيف المواد الحيوية الهايدروك

.من مخلفات حيوية  

Preparation and Characterization of 

Hydroxyapatite Biomaterials from 

Different Bio-Wastes. 

 

 

3 -

 مهند  احمد حميد

 (الدور األول)

 
اسماعيل مسلم . د.م.أ

 علوان
 زهير صالح مهدي. د.أ

سيطرة اطالق دواء : جيتوسان/ بلورات نانوية النشأ

.طويل االمد الجل معالجة السرطان  

Starch NanoCrystals/Chitosan: Long-

Term Controlled Drug Release for 

Cancer Therapy. 

 

4- 

 مصطفى جليل عزيز

(الدور الثاني)  
 علي حسين عتيوي. د.أ

د علي عامر عبد .م.ا

 الهادي

 

ر الطالء باستخدام حبيبات نانوي ةمن دراسة تاثي

اوكسيد التيتانيوم على التاكل للفوالذ الكاربوني فيي 

ةمحاليل مختلف  

Study the Effect of Coating Using Nano-

TiO2 Particles on the Corrosion of 

Carbon Steel Alloys in Different 

Solutions. 



 
 

 

 

 6107-6108للعام الدراسي  لقسم هندسة الموادبحوث الماجستير

 
 

 عنوان البحث مكان العمل التخصص المشرف االول اسم الطالب ت

 

0 -

اساور محسن 

 حمزة

 ايمان جابر عبد. د.م.أ

رشيد  رجاء.د.م.ا

 عباس

هندسة االنتاج  -

 معادن/معادن

فسلجه وفيزياء   -

 طبية

 

قسم /جامعة الكوفة -

 المواد

كلية /جامعة الكوفة -

 الطب

Mechanical properties of some biologically active materials 

by sol-gel method 

 جيل-الخصائص الميكانيكية لبعض المواد النشطة بيولوجيا المصنعة بطريقة سول

 

6 -

منتظر عمار 

 شناوه

 علي سبع حمود. د.م.أ

 ثائر لطيف مزعل. د.م.أ

هندسة االنتاج  -

 معادن/معادن

فيزياء   -

 موادحيوية/مواد

 

قسم /جامعة الكوفة -

 المواد

وزارة العلوم  -

 اوالتكنولوجي

Evaluating the effect of hydroxyapatite coating on the 

corrosion  behavior of duplex stainless steel for medical 

applications. 

يدروكسي ابتايت على سلوك التاكل للفوالذ المقاوم للصدا تقييم تاثير طالء الها

 المزدوج للتطبيقات الطبية

 

 

 

3 -
 امنى محمد رض

مسلم اسماعيل . د.م.ا

 علوان

 زهير صالح مهدي .د..ما

 بوليمر /هندسة كيمياوية -

معالجة السرطانات  -

 الجينات/

 

قسم /جامعة الكوفة -

 المواد

كلية /جامعة الكوفة -

 الطب

Novel modified starch nanocrystals –Arabic gum hydrogels 

for controlled drug delivery and cancer therapy: Synthesis 

and characterization 

يطرة على الصمغ العربي للس-تطوير جديد لهالميات المائية بلورات النانوية النشا

 تحضير وتوصيف :اطالق الدواء ومعالجة السرطان

4 -
صفا حسين 

 علي

 علي سبع حمود. د.م.أ

 ثائر لطيف مزعل. د.م.أ

هندسة االنتاج  -

 معادن/معادن

فيزياء   -

 موادحيوية/مواد

 

قسم /لكوفةجامعة ا -

 المواد

وزارة العلوم  -

 اوالتكنولوجي

Surface Modification of Ti-Alloy by DC-Glow Discharge 

Plasma for Tribo-Corrosion Properties 

يكة التيتانيوم باستخدام بالزما التفريغ التوهجي لخواص بالتحسين السطحي لس

 .تأكلية -الترايبو

 هناء ذياب نعمة- 2
 علي سبع حمود. د.م.أ

 ثائر لطيف مزعل. د.م.أ

هندسة االنتاج  -

 معادن/معادن

فيزياء   -

 موادحيوية/مواد

 

قسم /جامعة الكوفة -

 المواد

وزارة العلوم  -

 اوالتكنولوجي

Fretting Corrosion Behaviour of Ti-Alloy in Biomedical 

Applications 

 سلوك التاكل بالسحق لسبيكة التيتانيوم في التطبيقات الطبية

 Adsorption Characteristics of Heavy Metals onto Recycled  بوليمر /هندسة كيمياوية -مسلم اسماعيل . د.م.اتماضر سالم - 2



 
 

 

 علوان موسى

 

قسم /جامعة الكوفة - 

 المواد

 

Vehicular Tire Activated Carbon as Potential Adsorbent 

with Different Activated Agents 

خصائص امتصاص المعادن الثقيلة على الكربون المنشط إلطارات المركبات التالفة كمادة 

 ممتزه محتملة باستخدام عوامل منشطة مختلفة

7 -
ضحى عباس 

 عبود

علي عامر عبد . د.م.أ

 الهادي

ظواهر / هندسة كيمياوية 

 أنتقال

قسم / جامعة الكوفة 

 هندسة المواد

دراسة تأثير الطالء بأستخدام حبيبات نانوية مختلفة على سلوك التآكل لسبائك 

 األلمنيوم  في  أوساط مختلفة

Study the effect of coating using nanoparticles on the 

corrosion of aluminium alloy in different solutions 

8 -
دينا يوسف 

 مهدي

 علي حسين عتيوي. د.أ -

علي عامر عبد .د.م.ا -

 الهادي

هندسة / هندسة ميكانيكية 

 المعادن

ظواهر / هندسة كيمياوية 

 أنتقال

 

قسم /جامعة الكوفة -

 المواد

 

Study the effects of some types of surfactants and 

nanoparticles  solution to copper corrosion. 

 

 دراسة تاثير بعض انواع معامالت الشد السطحي والمحاليل النانوية على تاكل

 النحاس

9 -
نور هاشم عبد 

 المناف
 أيمان جابر عبد. د.م.أ

/ هندسة أنتاج ومعادن  -ه  

 هندسة معادن

قسم /فةجامعة الكو -

 المواد

Preparation and Characterization of yttria stabilized 

-zirconia Blocks from waste Dental Implant by Computer

anufacturing (CAM)Mided A 

من مخلفات زراعة االسنان بمكائن التصنيع حضير وتشخيص قوالب الزكونيا ت

 بمساعدة الحاسوب

01 -
هديل عبد 

 حسن رديفال
 أيمان جابر عبد. د.م.أ

/ ه     هندسة أنتاج ومعادن 

 هندسة معادن

قسم /جامعة الكوفة -

 المواد

Study of Ttribological and Metallurigical Properties for 

Ziriconia Ceramic under Dry Sliding Conditions 

 

ونيا تحت ظروف دراسة الخواص الترايبولوجية والميتالورجية لسيراميك الزرك

 االنزالق الجاف

00 -
سارة محمد 

 حسين

 علي حسين عتيوي. د.أ -

 محسن طالب محمد.د.م -

/ ه    هندسة ميكانيكية 

 هندسة المعادن

 مواد طبية/هندسة المعادن

 

قسم /جامعة الكوفة -

 المواد

قسم /جامعة الكوفة -

 المواد

 

Structure and Properties of Nanostructured Thin Film on 

Titanium by sol-gel method for Biomedical Application. 

 جيل-بطريقة سول بواسطة التركيب والخواص لطبقة رقيقة على سطح التيتانيوم

 ةللتطبيقات الطبي

 علي حميد كامل- 06
مسلم اسماعيل . د.م.ا

 نواعل

 بوليمر /هندسة كيمياوية -

 

 

قسم /جامعة الكوفة -

 المواد

Slow-released fertilizers encapsulated by Modified 

Starch/Recycled Polystyrene/Natural Rubber superabsorbent 

composite 

أطالق بطيئ لالسمدة المغلفة بخليط تام االمتصاصية من تطوير 

 طاط الطبيعيالم/البوليستايرين/النشا

 



 
 

 

 

 6108-6109للعام الدراسي  لقسم هندسة الموادبحوث الماجستير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان البحث مكان العمل التخصص ولالمشرف اال اسم الطالب ت

 

 محمود شاكر- 0

 ناصر 

علي سبع . د.م.أ

 حمود

هندسة 

هندسة /معادنال

 التاكل والحماية

 

 

جامعة  الكوفة 

قسم /الهندسة

 المواد

 

Electrophoretic deposition of hydroxyapatite/ titanium 

oxide nanocomposite coatings  on duplex stainless steel for 

biomedical applications  

االهايدروكسي )الترسيب بالدقائق المشحونة للطالءات المتراكبة النانوية 

على الفوالذ المقاوم للصدأ المزدوج للتطبيقات الطبية (اوكسيد التيتانيوم/ابيتايت

 االحيائية

 

نور محمد - 6

 مسقا

دعلي عامر . د.م.أ

 عبد الهادي

 

 

 //هندسة كيمياوية

 هر انتقالظوا

 

جامعة  الكوفة 

قسم /الهندسة

 المواد

Study the effect of coating film using nano particle 

solutions on the corrosion of  low carbon steel in different 

solutions 

الفوالذ  تاكل   دراسة تأثير  طبقة الطالء باستخدام محاليل  نانوية على سلوك

  محاليل مختلفة ن فيالمنخفض الكاربو

 

مريم ثابت - 3

 ضيول 

اسماعيل مسلم .د. م.ا

  علوان

 هندسة كيمياوية

 بوليمر /

 

جامعة  الكوفة 

قسم /الهندسة

 المواد

 كبايوبوليمر طبيعي وتوصيف الكربون المنشط المنتج من قصب البردي العراقيإعداد )

 (باستخدام عوامل منشطة مختلفة وسلوكه االمتزازي

     (Preparation and Characterization of Activated 

Carbon Produced From Iraqi Reeds Papyrus as Natural 

Biopolymer by Different  Activated Agents and its 

Adsorptive Behavior) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان البحث مكان العمل التخصص المشرف االول اسم الطالب ت

4 -

ثمر علي عبد 

 االمير اسماعيل

صباح مريسن .د.م.ا

 ضهاب

           ةفيزياء الحال

 صلبة

جامعة  الكوفة 

وحدة /الهندسة

لنانو ابحاث ا

 يتكنولوج

Preparation and characterization of ceramic 

and polymer  nanocomposites nanofibers using 

electrospinning method  for  tissue  engineering 

applications  

 

5 -

عبد  حوراء

 الحسين  
  ايمان جابر عبدد. م.ا

هندسة االنتاج 

  هندسة/ومعادن

 معادن

وفة جامعة  الك

قسم /الهندسة

 المواد

Investigation and treatment of defects in 

casting of copper alloys sliding bearings 

 انزالقية للمحامل النحاسية السبائك صب في العيوب ومعالجة دراسة

 

6 -
فاطمة صباح 

 عبد

اسماعيل مسلم .د.م.ا

 علوان

 هندسة كيمياوية

 بوليمر /

 

جامعة  الكوفة 

قسم /الهندسة

 المواد

(Preparation and characterization of slow-

release fertilizer encapsulated by wool/styrene 

butadiene rubber copolymers)  

 

 

7 -
  ايمان جابر عبدد. م.ا محمد كريم مدلول

  هندسة االنتاج 

  هندسة/ومعادن

 معادن

 

جامعة  الكوفة 

قسم /الهندسة

 المواد

 

Microstructure characterizations of dissimilar 

copper/ aluminum alloy lap joints by friction  

stir spot welding 

النحاس  -االلمنيوم ك البنية المجهرية لوصالت سبائتوصيف      

 التراكبية الملحومة باللحام االحتكاكي النقطي  



 
 

 

 6109-6161للعام الدراسي  لقسم هندسة الموادبحوث الماجستير
 

قب الل اسم المشرف  اسم الطالب ت

 العلمي

 التخصص

 العام 

التخصص 

 الدقيق

 عنوان البحث

 

 

 

0 -

محمد عبد الكريم 

 جليل
 اسماعيل مسلم علوان.د.م.ا

 

 

استاذ 

 مساعد

 

الهندسة 

 الكيمياوية

 

 

 تكنولوجيا

 البوليمرات

   Preparation and characterization of activated 

carbon from polyethylene terephthalate bottle waste 

for removal of pollutants in aqueous solution 

من نفايات قناني البولي اثيلين  تحضير وتوصيف الكربون المنشط

 تيرفيثاليت إلزالة الملوثات من المحلول المائي

 

 

 

3 -

 

 

 

 علي سبع حمود. د..م.ا حسين هادي موسى

 

 

 

استاذ 

 مساعد

هندسة االنتاج 

 و المعادن

 

هندسة 

/ المعادن

هندسة 

التأكل 

وحماية 

 االسطح

Effect of different surface finish conditions on 

fretting corrosion behavior of 316 L stainless steel in 

body fluid environment in biomedical applications . 

على سلوك التآكل بالسحق  المختلفةظروف االنهاء السطحي  تأثير

 .L 316للفوالذ المقاوم للصدأ في محيط ما ئع الجسم للتطبيقات الطبية 

 

 

2 -

 دايناس احمد محم

 ايمان جابر عبد.د.م.ا

 

 

 

 صباح مريسن ضهاب.د.ا

 

 

استاذ 

 مساعد

 

 

 استاذ

 

هندسة االنتاج 

 و المعادن

   

 فيزياء الحالة   

 الصلبة    

هندسة 

/ المعادن

 السيراميك

 

نانو -ليزر

 تكنولوجي

Preparation  and characterization  of silicon dioxide 

(SiO2) from rice husk Ash (RHA) produced in 

different temperature on the performance of 

Concrete. 

تحضير وتوصيف مركبات السيلكا المحضرة من قشور الرز والمنتجة     

 بدرجات حرارية مختلفة وتاثيرها على اداء الكونكريت

 

 

 

 

2 -

 مأفراح نبيل نج

 

 محسن طالب محمد. د.م.ا 

 

 موحد صادق جعفر.د.م

 

 

 

 اذاست

 مساعد

استاذ 

 مساعد

 اإلنتاجهندس 

 و 

 المعادن 

 هندسة تقنيات

 لحام

هندسة 

 المعادن

 

 تقنيات لحام

Synthesis and characterization of anodic treated 

titanium surfaces for biomedical applications 

تركيب و توصيف اسطح تيتانيوم معاملة بطريقة االنودة للتطبيقات 

 طبيةال

 

 

 

 

7 -

 نليث حليم عبد الحسي 

مؤيد عبد الحسن محمد .د.م

 علي

 

 

 

 مدرس

 هندسة المواد 

 

هندسة 

بوليم/المواد

 ر

  

Synthesis and characterization of rubber 

nanocomposites filled by MWCNT filler 

تصنيع و توصيف مادة متراكبة من المطاط ومالئ انابيب الكاربون 

 لنانويةا

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6161-6160للعام الدراسي  لقسم هندسة الموادبحوث الماجستير
 

 

 

االقب  اسم المشرف  اسم الطالب ت

 العلمي

 التخصص

 العام 

التخصص 

 قالدقي

 عنوان البحث مكان العمل

 

1 -

 إسماعيل مسلم . د صالح مهدي صالج

 

 

استاذ 

 مساعد

الهندسة 

 الكيمياوية 

 

هندسة  

 البوليمرات

 

 /جامعة  الكوفة

 /الهندسة

 قسم المواد

Adsorption characteristics of 

heavy metals ions on modified 

biopolymer 

ليمر البوتوصيف امتزاز المعادن الثقيلة على 

 الحيوي المعدل

 

 

6 -

 

 

 علي سبع حمود. د منال عدنان محيسن

 

 

 

 استاذ 
 هندسة االنتاج  

 و المعادن    

 

هندسة 

/ المعادن

هندسة 

التاكل 

 والحماية

 

 /جامعة  الكوفة

 /الهندسة

 قسم المواد

Deposition of  Silver - zinc oxide 

(Ag-ZnO) nanocomposite 

particles on duplex stainless steel 

for biomedical applications 

 –الدقائق النانوية المتراكبة للفضة ترسيب 

أوكسيد الزنك على الفوالذ المقاوم للصدأ 

 المزدوج للتطبيقات الطبية

 

 

 

 

3- 

 محمد امين عبد الكريم

 

صباح مريسن .د

  ضهاب

 

 

 

 

 

 استاذ 

 

 

 

 

استاذ 

 

 يزياء الحالة الصلبةف

 

 

 

      

 هندسة االنتاج     

 

 -ليز

نانوتكنولوج

 ي

 

 

 

 

جامعة  الكوفة 

وحدة /الهندسة

ابحاث النانو 

 يتكنولوج

 /جامعة  الكوفة

 /الهندسة

Preparation and 

characterization of  low cost   

nanosilica from  rice husk  in  

nano- composite  fillers and  

nano-coating fibers  as  

supporting materials  in  dental  

treatment applications 



 
 

 

 مان جابر عبدإي. د 

 

هندسة  و المعادن     مساعد

/  المعادن

 سيراميك

تحضير وتوصيف السيليكا النانوبة الرخيصة  قسم المواد

من قشور الرز في متراكبات  الحشوات 

ف التغطية النانوية كمواد النانوية واليا

 داعمة في  تطبيقات عالج االسنان

 

 

 

4- 

ثناء عبد السالم 

 توفيق
 شاكر مظلوم كاطع. د

 

 

 مدرس

 

 هندسة االنتاج

 و المعادن

 

 

 تصنيع مواد

 

 

 /جامعة  الكوفة

 /الهندسة

 قسم المواد

Microstructure and fracture 

characteristics of silicon carbide 

reinforced aluminum composite 

under different heat treatment 

conditions and its suitability for 

incremental sheets forming 

 راكب توالكسر لمخصائص البنية المجهرية 

االلمنيوم المقوى بكربيد السيليكون تحت 

المعامالت الحرارية المختلفة ومالءمته 

 لتشكيل الصفائح التزايدي

 

 

5- 

 موحد صادق جعفر. د ميساء غانم جاسم

 

 

 مدرس

 

 

 تقنيات لحام

 

 

 تقنيات لحام

 

 

 /جامعة  الكوفة

 /الهندسة

 قسم المواد

Microstructure and mechanical 

performance of dissimilar 

resistance spot welding between 

austenitic stainless steel and 

carbon steel 

بنية المجهرية واالداء الميكانيكي للحام ال

النقطي غير المتماثل  بين  الفوالذ المقاوم 

 للصدأ األوستنيتيى  و الفوالذ الكربوني

 

6 -

سناء حيدر متعب 

 جلود

 الحسن عبد مؤيد .د

 علي محمد

 

 مدرس

 هندسة مواد

 

 

 هندسة مواد

 /جامعة  الكوفة

 /الهندسة

 قسم المواد

Improvement in Physical 

Properties of Epoxy Reinforced 

by Multi-Walled Carbon Nano 

Tubes تحسين الخواص الفيزيائية لمتراكب 

 الكربونية باألنابيب المقوى االيبوكسي

 متعددة النانوية

 الطبقات


