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@ @
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  محور التحاليل وتحسين المواد

ـ تنشيط الصفائح وأنابيب االختبار البالستيكية المصنوعة من متعدد الستايرين باستخدام أشعة الغاما  1
  . اكتفاء مزهر الحسناوي ،واستخدامها في تقنيات التحليل المناعي 60-كوبلت

  . عبد الحسين خضير لطيف ،وني إلنتاج كواشف األشعة تحت الحمراءـ إستخدام طريقة الزرع األي 2

العالقة بين خصائص السطح والخصائص البصرية والكهربائية : ـ األغشية الرقيقة ليوديد الرصاص  3
  . شذى شمعون بطرس، لكواشف األشعة السينية

  . زياد شهاب السراج، ات المكملةـ دراسة نماذج من اآلثار العراقية باستخدام الحزمة األيونية والتقني 4

  . علي حسن أحمد، مة التربيعي غير الخطيأشعة غاما باستخدام أسلوب المالء ـ تحليل طيف 5

باستخدام ثابت التنثر اإلحصائي  158Gd (n, n’γ)ـ قياس نسبة اإلختالط النتقال أشعة غاما من التفاعل  6
  . ميادة رشيد، وأقل تطابق تربيعي

المباشرة لليورانيوم واألرضيات النادرة في تمعدنات الحمامات باستخدام ثنائي إيثيل هكسيل ـ اإلذابة  7
  . خالد فؤاد محمود، حامض الفوسفوريك

يل عبد إسماع، ـ تقييم العمليات الناتجة في الوقود النووي الخاص بمفاعالت الماء المضغوط عند التشغيل 8
  . الهادي الشنشوري

  . نجيب عبد الرحمـن عشوب، ية لقضبان التحكم في قلب مفاعل اختبار الموادـ حساب قيمة الحروج 9

  . زاهدة أحمد دخيل، مع التصحيح الدقيق لمركز الكتلة 12Cة لنواة يلـ عوامل التشكّل لإلستطارة الطو 10
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  خصوبة التربةمحور 

عزام  ،باإلشعاع في إنتاجية الذرة الصفراء وبعض خواص التربةـ تأثير مخلفات المجاري المعالجة  1
  . حمودي خلف الحديثي

ـ تأثير حمية المياه على إنتاجية الكوسة وامتصاص النتروجين تحت نظام الري بالتنقيط وظروف األرض  2
  . يحيى جالل محمد جالل، الرملية

وأنشاص  10رطم أنشاص قن من الين جديديعلى صفات المحصول ومكوناته لصنف ـ تأثير الري والتسميد 3
  . عبد الشافي إبراهيم رجب، 11

ـ تثبيت اآلزوت الجوي لمحصول فول الصويا الملقح على دفعات والمزروع تحت نظام الري التسميدي  4
  . مصدق جانات، 15-الحيوي باستخدام تقنية اآلزوت

لكتلة الحيوية الميكروبية المتكونة في الزجاج ـ دراسة العالقات بين إنتاج الغاز واآلزوت الميكروبي وا 5
  . محمد راتب المصري، 15Nلبعض النباتات الرعوية باإلستعانة باآلزوت المعلم 

، ـ تأثير معدل التسميد اآلزوتي في تركيز اآلزوت وكثافة اليخضور في أوراق القطن المروي بالتنقيط 6
  . عبد الكريم رزوق

ئية من المخلفات العضوية لمحصول الحنطة والذي يزرع في التربة الرملية ـ توفير بعض العناصر الغذا 7
  . حسين أحمد عبد العزيز، 15Nباستخدام تقنية 

شيرين ، ـ التداخل بين الفوسفور والزنك تحت الرسيم النامي في التربة الرملية باستخدام تقانة اقتفاء األثر 8
  . محمد الدجوي

ناريمان حسين ، الفوسفات واأليونات األخرى على التربة الرمليةـ دراسة حركة ادمصاص نوعيات  9
  . محمد كامل
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  إدارة الموارد المائيةمحور 

فزاوة وعالقتها بالمركب النهائي نـ دراسة الخصائص الكيميائية والنظائرية للمائدة السطحية لحوض ال 1
  . زهرة كريم، )الجنوب التونسي(

يكية بين الطبقات المائية العميقة بصفاقس وسهل الجفارة بقابس عن طريق ـ دراسة العالقة الهيدرودينام 2
  . نرجس بن الشيخ، استخدام التقنيات الكيميائية والنظائرية

ـ دراسة مساهمة عمليات الشحن اإلصطناعي لسد سيدي سعد في تغذية المائدة المائية بحوض زرود  3
  . سارة بالحاج سالم، (18O, 2H)يائية والنظائرية باإلعتماد على التقنيات الجيوكيم) تونس الوسطى(

، (18O, 2H, 3H)باستعمال ) الوسط التونسي(ـ تحديد مصادر التغذية للمياه الجوفية في حوض جلولة  4
  . إنتصار فريد
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  الطب النووي والبايولوجيا اإلشعاعيةمحور 

و  .G.P.Tم على فعالية بعض أنزيمات الكبد 99- القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم ـ دراسة تأثير 1
G.S.T. عمار مولى حمود، قبل وبعد إعطاء مادة حامض التانك .  

جعفر هاشم ، تها بقصور وفرط الغدة الدرقيةـ دراسة األكسدة الفوقية للدهون وفيتامينات الجسم وعالق 2
  . محسن

في مايتوكوندريا كبد ودماغ الجرذان باستخدام  DMHيدات المستحثة بأشعة غاما للـ ـ تثبيط أكسدة المب 3
  . سندس حميد أحمد، النباتات الطبية العراقية

أحمد مصطفى ، ـ دور نبات الريحان في كبح التلف التأكسدي الناتج عن تعرض الجرذان لإلشعاع الغامي 4
  .إبراهيم زهران 

  . سامح سليمان توفيق، ة في الجرذان المعرضة ألشعة غاماـ كفاءة الفيوكيدان الوقائي 5

الصدرية المستخدمة في طب األطفال باستخدام نظام المحاكاة  xـ تخمين تأثير الجرعة اإلشعاعية ألشعة  6
  . إدريس محمد طاهر الهركي، مونتي كارلو

عبد ، شعة المؤينةكمؤشر بيولوجي في كشف التعرض لأل CDKN1Aـ إستخدام التعبير الجيني لجين  7
  . الصاحب كاظم علي

ان لعينات ز في الخاليا اللمفاوية لدم اإلنسـ دراسة الطفرات لجين الهيبوزانثين فوسفور ايبوسيل تراسفيري 8
  . عبد الصاحب كاظم علي، محلية في منطقة التويثة بالعراق

ال تحت ظروف معالجة بيولوجية ـ تكسير صبغة الكونغو الحمراء بواسطة بكتريا االيرومانوس هيدروفي 9
  . حسين عبد الكريم أحمد، باستعمال أشعة غاما

ـ جاالت على نشاط إنزيمات تحليل بروتينات الدعامة  3ـ اآلثار الوظيفية لمركب االبيجالوكاتيكين ـ  10
  .د نعمة محمد الفاتح محم، المعدنية والطفرات الجينية في الجرذان المعرضة ألشعة غاما

عبير ، م للتمييز بين نوعي اإللتهابات البكتيرية وغير البكتيرية99-نشيومتكيم السلفاديميدين بالـ ترق 11
  . محمد أمين

هشام منير ، ن باستخدام التقنيات التقليدية والنوويةمجترات المحتوية على فرشة الدواجـ تقييم عالئق ال 12
  . صالح
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  إنتاج النظائر المشعةمحور 

تعلم بنظيـر  (HESPA)وم ـنية من مركب هيدروكسي أثلين فوسفونات الصوديـ تحضير عدة صيدال 1
  . جميل مرعيد بادي، م وتستخدم لتخطيط العظام99-التكنيشيوم

م 99-ـ تأثير الكاتكين على بعض المتغيرات البيوكيميائية لعدة الكبريت الغروي المعلمة بالتكنشيوم 2
  . إقبال فاضل علوان، لتخطيط الكبد

-م بنظير التكنيشيوموسـ اإلنتاج والسيطرة النوعية للصيغة الجديدة للعدة المجفدة دقائق األلبومين التي ت 3
  . هشام محمود عبد الكريم، م لتخطيط الرئتين99

وعة بأيون رزالم Ti-6Al-7nbـ دراسة سلوك التآكل باستخدام مطيافية الممانعة الكهروكيميائية لخليطة  4
  . ثائر لطيف الزبيدي، روف مشابهة للجسم البشريالنتروجين في ظ

  
  تحسين اإلنتاج النباتي والحيوانيمحور 

أحمد عبد ، تأثير أشعة جاما في الخصائص الوظيفية ألغشية جلوتين الحنطة وزين الذرة القابلة لألكلـ  1
  . الكريم البياتي

لصوديوم في خارج الجسم الحي وعمارة لملح كلوريد ا MM106ـ تحسين صفة التحمل ألصلي التفاح  2
  . عبد الجاسم محيسن جاسم الجبوريباستخدام أشعة جاما، 

فوزي زياد البيئة لطفرات من الشعير ذي الصفين،  xالتركيب الوراثي + ـ تحليل التركيب الوراثي  3
  .عزو
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  تفكيك المنشآت النوويةمحور 

  . خضير عباس وهيب، التصفية لموقع المنظومة الرياديةـ إجراءات  1

  . يوسف محسن زاير البخات، اإلشعاعي النهائي لمنشأة المسح الجيولوجي بعد التفكيك المسحـ  2

  . ي عبد الوهاب عبد الهاديقص، ـ خطة إدارة مشروع تصفية مختبرات إنتاج النظائر المشعة اإليطالية 3

  

  عةإدارة النفايات المشمحور 

  .عجيل الجنابي  محمد إبراهيم، ـ إختيار موقع الخزن اإلنتقالي للنفايات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية 1

  . عباس حمود زبون، ـ السيطرة على خزانات النفايات المشعة السائلة في موقع التويثة 2

  . عماد سليمان شمس الدين، ـ معاملة النفايات المشعة في العراق 3

  . فراس محمد راضي، ة بأفضل الشروط لتقليل مخاطر التعرض اإلشعاعيكة مصادر مشعة مستهلـ تهيئ 4

ـ التصليد األسمنتي لنواتج عملية التحلّل الحيوي لمماثل النفايات السليلوزية المشعة بواسطة عيش  5
  . حسام الدين مصطفى صالح، الغراب

متانة المنتج : اإلشعاعي في أوساط أسمنتية  يفة ومتوسطة المستوىـ إحتواء النفايات العضوية ضع 6
  . سمير باشا إسكندر، النهائي الصلب تحت ظروف الصقيع

مجيب ، NORMـ دراسة إمكانية استخدام البيتومين والخلطات األسمنتية المحسنة في تهيئة نفايات الـ  7
  . أحمد حميد سلمان

  
  األمن واألمان النوويين والوقاية من اإلشعاعمحور 

  .، جمال عبد الجليل زعيتري المسوحات اإلشعاعية السطحية لمنطقة جبنـ  1

  .علي حسن عزيز داخل األبنية مختلفة التصاميم،  222- ـ قياسات تركيز غاز الرادون 2
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  .محمد علي قبيسي ـ دراسة إلشعاعية مواد الغرانيت المستعملة كمواد لبناء البيوت السكنية في لبنان،  3

لرادون المتحرر من المواد اإلنشائية في إقليم كوردستان العراق باستخدام طرق فعالة ـ دراسة غاز ا 4
  .هيوا حمد عزيز وطويلة األمد، 

نبيل هاشم أمين ـ التقدير الكمي للخطورة اإلشعاعية الناجمة عن التلوث اإلشعاعي في منشأة الما،  5
  .التميمي 

باستخدام تقنية كواشف األثر النووي  222Rnمة لغاز الرادون ـ حساب التراكيز والجرع اإلشعاعية المتراك 6
لمنطقتي بغداد وواسط وتقدير المخاطر الصحية ) تربة وهواء(للحالة الصلبة في كل من نماذج البيئة 

  .نشأة رحيم عبد علي الناتجة، 

ن في مشروع تصفية ـ إستخدام التحليالت الوراثية الخلوية كمؤشر حيوي لتقدير الجرع اإلشعاعية للعاملي 7
  .أمل جبار مطر المنشآت المدمرة في منطقة التويثة بالعراق، 

  .سراب سلمان كاظمـ دراسة التغيرات الوراثية الخلوية للمتعرضين للتلوث اإلشعاعي في منطقة التويثة،  8
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  مكافحة اآلفاتمحور 

حادث في نسل إناث دودة اللوز الشوكية المعرضة لإلشعاع ـ التأثير على نسبة موت ـ العقم المورث ال 1
  . حسين فريد محمد حسين، اليرقات والعذارى والنمو وكذلك النسبة الجنسية

  . هداية اللّه محمود سالم، ـ تأثير أشعة غاما على التطور والتكاثر في حشرة الدودة القارضة 2

 (Lepidoptera Ectomyelois Ceratoniae Zeller Pyralidae): ولوجية لعثة التمر ـ برنامج المكافحة البي 3
  . محمد الحبيب الذويبي، باستعمال تقنية الحشرات العقيمة في تونس

 Lepidoptera : Ectomyelois Ceratoniae)ـ إستخدام تقنية التعقيم الجزئي للذكور في مكافحة عثة التمر  4

Zeller Pyralidae) جودة المديوني بن جماعة، يرها في الخصائص البيولوجية للحشرات المشععةوتأث.  

على جذب الذكور في  (.Cydia pomonella L)ينة في قدرة إناث فراشة ثمار التفاح ؤـ تأثير األشعة الم 5
  . فاطر محمد، الحقل

ات األنثرينس ـ تأثير تطعيم الصوف بحامض األكريليك وكذلك درجة حرارة التغذية على نمو يرق 6
  . إجالل حسين الجندي، (Anthrenus Vorax)فوركس 

  
  معالجة األغذية باإلشعاعمحور 

  . حميد عودة عبد، ـ تأثير أشعة غاما في بعض المقاييس الكيميائية للقشدة 1

بزراعة ـ التخليق الحيوي للمركبات الفينولية والفيتامينات الذائبة في الماء في نباتات الكلورانتو المنتجة  2
  . أمينة عبد الحميد علي، األنسجة المتأثرة بالجرعات المنخفضة من أشعة غاما

محمد ، ـ تحسين مخلفات العنب المعالج إشعاعياً باستخدام فطر األسبراجللس نيجر لتسمين الحمالن النامية 3
  . ضياء الدين حامد فرج

  . أحمد صالح ساجت، نقانق البقرية المحليةـ تطبيقات أشعة غاما الختزال بقايا النترايت في منتوج ال 4

في حبوب القهوة الخضراء باستخدام الطرق الطبيعية  (Ochratoxin A)) أ(ـ إزالة السمية لالوكراتوكسين  5
  . سراج الدين أحمد فرج، مع تقدير السمية على المستوى الجيني للعينات المعاملة


