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قٌد االنجاز  الماجستٌررسائل   

 فً المعهد العالً لبحوث اللٌزر وتطبٌقاته

1211-22-12اخر تحدٌث :   

 اسم الطالب عنوان البحث المشرف الرئٌسً المشرف المشارك
محمد سعٌد معروف  د. -  تحصٌل إشارة مخطط التحجم الوعائً باستخدام منبع لٌزري وحٌد 

 
 ٌمامة حوش

نور ناصر د. -  مراقبة الحركات التنفسٌة البٌولوجٌة باستخدام مقٌاس اهتزاز لٌزري 
 

 نور العٌنٌة

جمان ابو جٌب د.  -  تحلٌل و تصمٌم شبكات ضوئٌة غٌر فعالة تدعم معدالت إرسال عالٌة 
 

 لبانة بلول

جمان ابو جٌبد.  تمام مطاوع د.  دراسة تعرٌض عصابة المرور الضوئٌة لنظم اتصاالت مؤسسة على مضخم  
SOA ًومضخم رامان اللٌف 

 محمد فراس خلٌفة

 قٌاس الخواص البصرٌة أثناء العالج الدٌنامٌكً الضوئً د. تمام مطاوع د. هانً عماشة
 

ممرٌرٌم م  

دراسة ومحاكاة التجمٌع بتقسٌم الطول الموجً فً نظم االتصاالت الضوئٌة فً  د. جمان ابو جٌب -
 FSO-WDMالفراغ الحر 

 

 عهد حمود

 قٌاس االكسجة النسٌجٌة باستخدام لٌزرات تحت األحمر القرٌب د. سنان الجاللً -
 

 روى خٌر

لٌزرٌا فً المجال تحت االحمر القرٌب   Ch4كشف خطوط امتصاص المٌتان  د. سنان الجاللً -

 بمطٌافٌة تعدٌل الطول الموجً
 

 ٌامن حٌدر

 دراسة تجرٌبٌة للنفاذٌة البصرٌة لمٌاه البحر و عالقتها مع درجة الحرارة د.  محمد سعٌد معروف -
 

 سارٌة المصري

تصمٌم لوحات طرقٌة فائقة الوضوح لٌالً باستخدام الزجاج البصري النانوي  د.  محمد سعٌد معروف -
 nm235واختبارها باللٌزر األخضر ً 

 

 رؤى عثمان

تصمٌم و تنفٌذ منظومة اتصاالت ضوئٌة لنقل معطٌات متعددة الوسائط فً الفضاء  د. تمام مطاوع د. عماد اسعد
 الحر
 

 حسن عبود

 حسن اسد CO2دراسة تأثٌر معامالت اللٌزر على عملٌة قص صفائح األكرٌتً بلٌزر  د. محمد سعٌد معروف -

 عبد السالم حبوب مطٌافٌة االمتصاص المشبع و استخدامها فً قٌاس الحقل المغناطٌسً د. سنان الجاللً -

الرواشدةعقاب  دراسة ارتباط ربح المضخات الضوئٌة من أنصاف النواقل باالستقطاب د. تمام مطاوع -  

دراسة الخصائص الطٌفٌة لتألق الفلورٌسٌن فً نماذج فٌزٌائٌة تحاكً األنسجة  د. سنان الجاللً -

 الحٌة

 مروة المدنً

استخدام مطٌافٌة اللٌزر للكشاف المكبر عن بعض الحاالت المرضٌة من خالل  د. سنان الجاللً -

 تحلٌل الزفٌر

 اسراء احمد

 منجد عٌسى دراسة تأثٌر الضغط على طٌف لغاز ثانً اكسٌد الكربون عند طول موجً محدد  د. سنان الجاللً -

تطوٌر مخطط لتعرٌض عصابة المرور الضوئٌة  لمضخم ضوئً من انصاف  د. تمام مطاوع -

 النواقل باستخدام مرشح انعكاسً انتقائً طٌفٌا

أحمد رمضان الشٌخ 
 دٌب النمٌلً

ة ضوئٌة غٌر باضعة ذكٌة لتقدٌر تركٌز الهٌموغلوبٌن فً االنسجة طرٌق د. مصطفى صائم الدهر -

 البٌولوجٌة

 إسراء سهلً
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 اسم الطالب عنوان البحث المشرف الرئٌسً المشرف المشارك
نمذجة بنٌة عصابات الطاقة لخالئط ثالثٌة نصف ناقلة حجمٌة مستخدمة فً  د. تمام مطاوع -

 عناصر الكترونٌة ضوئٌة

 علً عبد الهادي

 تقنٌة باستخدام 12 داٌرٌكت أزرق لصباغ الالخطٌة الضوئٌة الخواص دراسة د. مصطفى صائم الدهر -

 Z المحور وفق المسح

 كوثر البابا

 خواصها دراسة و اللٌزرٌة التذرٌة بواسطة نانوٌة معدنٌة جسٌمات تحضٌر د. ماجدة نحٌلً د. انس خوام

 الضوئٌة و البنٌوٌة

 سمر غورانً

مصطفى صائم الدهرد.  -  محمد الدٌري بناء نموذج رٌاضً النتشار الحرارة فً األسنان أثناء المعالجة باللٌزر 

 خالد البهنسً اٌجاد بعض الحلول الرٌاضٌة للمعادالت الرئٌسٌة المستخدمة فً الضوء الكمومً د. مصطفى صائم الدهر -

 نبٌل حداد الوعائً الدمويتطوٌر نظام لٌزر بقعً للتصوٌر  د. سنان الجاللً -

باستخدام لٌزر نبضً و تحسٌن قدرة  Znoدراسة قدرة تحمل طالء نانوي من  د. محمد سعٌد معروف -

 التحمل بالمعالجة الحرارٌة للطالء

 سهام خطاب

عبر  فً نقل الطاقة السلكٌاً VMJاستخدام الخالٌا الشمسٌة المتعددة الوصالت  د. مصطفى صائم الدهر د. محمد موسى

 اللٌزر

 أحمد الخٌاط

محاكاة و دراسة تجرٌبٌة لنظام اتصاالت ضوئً وحٌد القناة ٌستخدم تقنٌات  د. تمام مطاوع -

 التجمٌع غٌر المتعامد و التعدٌل المباشر

 ربٌع رمضان

الدٌنتغرٌد زٌن  بناء كاشف ضوئً متطور لكشف نبضات لٌزر احادي أو متعدد النبضات د. محمد سعٌد معروف  -  

دراسة مقارنة تأثٌر التثبٌت بالفورمول و الكحول على الخصائص البصرٌة  د. هانً عماشة  د. علً شاهٌن 

 لألنسجة الحٌة 

 إكرام قاووق 

 ضٌاء الدٌن جدي  تنفٌذ مقٌاس الستطاعة اللٌزر ٌعتمد على الماء كمادة امتصاص  د. محمد سعٌد معروف  -

مطٌافٌة اللٌزر للكشف عن بعض المركبات والملوثات الكٌمٌائٌة المضافة استخدام  د. سنان الجاللً  -

 للمواد الغذائٌة

 رهام صباغ 

    

 

 


