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رقم 
 الطلب

 العنوان الرسالة
درجة 

 الشهادة
 السنة اسم الطالب التخصص

598 

التحليل المرن والمرن ـاللدن باالزاحات الكبيرة لمرحلة قبل 

الموشورية  لهياكل الحديدية ذات االعضاء غيروبعد التحدب ل

 ومقاطع متغيرة مع صفائح التقوية

 Civil Engineering دكتوراه
علي صباح احمد 

 العاملي
5002 

929 
التصميم االمثل للقباب الخرسانية المسلحة المضلعة ذات 

 الفضاء الكبير
 Civil Engineering دكتوراه

تغريد خليفة دمحم 

 علي
5002 

508 
 السلوك و التصميم األمثل للهياكل الفوالذية المجسمة

 المعرضة للهزات األرضية  باالعتماد على التحليل الالخطي
 5002 حيدر دمحم جواد Civil Engineering دكتوراه

8952 
الدراسة العملية والنظرية لجدران الطابوق الخرساني 

 المستندة على أعتاب خرسانية مسلحة
 Civil Engineering دكتوراه

مسلم عبد األمير 

 خضير
5005 

8951 
المساحيق  ذات السلوك االنشائي للعتبات الخرسانية المسلحة

 والمعرضة لعزوم اللي الصافية T الفعالة بمقطع
 5002 وسام كاظم السراج Civil Engineering دكتوراه

505 
استخدام العناصر المحددة في دراسة سلوك مناطق الترابط 

 بين العتبات واألعمدة الخرسانية المسلحة
 5005 دمحم عبد عطية Civil Engineering ماجستير

 5005 قيس حاتم دمحم Civil Engineering ماجستير األغراض والمنشآتإعداد نظام خبير لتشغيل سدة متعددة  539

592 
الخواص  األسـفلتي الممزوج بالسـمنت على تأثيـر المسـتحلب

 الهندســية للتـرب الجبســية
 5005 اسعد حافظ Civil Engineering ماجستير

 5005 انتظار جابر عيدان Civil Engineering ماجستير تحسين أداء الشب المنتج محليا   552

580 
التحليل المرن للخزانات الحديدية المستطيلة المضلعة بطريقة 

 تشابه المشبكات
 5005 فادية سعدي كالك Civil Engineering ماجستير

 Civil Engineering ماجستير تخمين قابلية تحمل التربة تحت اسس غير تقليدية الشكل 922
سعد محمود رؤوف 

 الجبوري
5005 

925 

HYDRAULIC PERFORMANCE OF 

STILLING BASINS WITH 

UNTRADITIONAL APPURTENANCES 

 Civil Engineering Idan Ibrahem 5005 ماجستير

532 
إعادة استخدام وتدوير فضالت المياه الصناعية في معامل 

 نسيج الحله
 Civil Engineering ماجستير

رشا صالح  

 القزويني
5002 

 Civil Engineering ماجستير مقاومة انضغاط السمنتتخمين  989
حسين مارد محمود 

 األعرجي
5002 

 5002 ثائر جبار مزهر Civil Engineering ماجستير تقييم األعتمادية،الضعف والمرونة لخزان سد حديثه 598

 5002 خالد صفاء هاشم Civil Engineering ماجستير دراسة اعتمادية محطة الكرخ لمعالجــــة الميــاه الثقيلــة 535

521 
النموذج التصادفي المتعدد المواقع لخواص متغيرات الماء 

 لنهر الحلة
 Civil Engineering ماجستير

ايمان مهدي 

 الموسوي
5002 

 Civil Engineering ماجستير طلبات تجهير  الماء لمدينة الحلةتحليل وتقييم مت 585
ذو الفقار رزق 

 الحسيني
5002 

 Civil Engineering ماجستير تأثير المواد الدقيقة التجزئة على بعض خواص مونة السمنت 988
رواء شاكر عبد 

 الرضا
5002 
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559 
تأثير خليط الرمل و السمنت على الخواص االنتفاخية للتربة 

 الطينية المرصوصة
 5002 عبد  انوار عيس Civil Engineering ماجستير

 Civil Engineering ماجستير والتشوهات للسدود غير المتجانسةتحليل االجهادات  8580
 فراس حازم جاسم

 
5002 

528 

تحليل االزاحات الكبيره و االستقراريه المرنه للهياكل 

الحديديه الفضائيه ذات المقاطع الموشوريه و غير الموشوريه 

 المستنده على التربه

 5002 فرات يونس حميد Civil Engineering ماجستير

591 
التحليل الخطي و الالخطي للبالطات المرآبة من الخرسانة و 

 الحديد بطريقة المشبكات
 Civil Engineering ماجستير

سعد خلف محيسن 

 الحديثي
5002 

581 
حساب قابلية التحمل ألسس على تربة متطبقة بأستخدام 

 طريقة العناصر المحددة
 Civil Engineering ماجستير

وسام ذياب خلف 

 الجبوري
5002 

 Civil Engineering ماجستير دراسة تحليلية لطلب الماء المنزلي في مدينة الحلة 583
اسراء سعدي عبد 

 االمير
5002 

 Civil Engineering ماجستير سلوك العتبات المرآبة تحت تأثير األحمال الصدميه 582
هشام عبد اللطيف 

 نعمان
5002 

898 
الخرسانية المسبقة الجهد  تحت التحـليـل  الالخطي لألعتاب 

 تأثير األحمال المركبة لقوى القص وااللتواء
 5002 امير طعمه كمال Civil Engineering ماجستير

588 
بعملية االمتزاز  إزالة الصبغة الزرقاء من مياه المخلفات

 بالفحم المنشط
 5002 أفراح عبود حسن Civil Engineering ماجستير

591 
الترب المرصوصه عند نسب مختلفة من أالنهياريه في 

 آلجزيئات الناعمة
 5002 زبيده وليد عبدهللا Civil Engineering ماجستير

519 
تأثير الحرارة العالية على مقاومة الربط في الخرسانة الخفيفة 

 الوزن المسلحة
 5002 غانم دمحم كامل Civil Engineering ماجستير

588 
واأللياف الحديدية على الخواص تأثير المضافات المعدنية 

 للخرسانة ذاتية الرص الطرية والصلبة
 Civil Engineering ماجستير

ليث عبد الباري 

 الجابري
5002 

550 
تأثير النسبة الحجمية ومقاس الركام الخشن على خواص 

 الخرسانة الذاتية الرص
 5002 جوامير عمر رحيم Civil Engineering ماجستير

558 

أمالح الكبريتات الموجودة في الركام الناعم  على تأثير 

تشققات انكمـاش الجفاف في األعضــاء الخرسانيــة 

 المقيـــــدة من النهايات

 5002 جنان جواد حسن Civil Engineering ماجستير

555 
تأثير نوع المادة المالئة على قابلية التشغيل و الخواص 

 الميكانيكية للخرسانة الذاتية الرص
 Civil Engineering ماجستير

دمحم كريم عبد 

 الخفاجي
5002 

909 
تحري سلوك و خواص البالطات الخرسانية المسلحة 

 المتعرضة الى لهب النار
 5002 منى دمحم كريم Civil Engineering ماجستير

909 
التحليل الالخطي للسقوف الكونكريتية المسلحة باستخدام 

 طريقة العناصر المحددة
 Civil Engineering ماجستير

عالء توفيق احمد 

 حسن السامرائي
5002 

983 
 التَحليل ألالَخطي للمنشآِت الَخلوية ذات عمق  متغير خطيا  

 
 5002 منى حاتم جابر Civil Engineering ماجستير
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529 
التحليل غير الخطي ثالثي األبعاد بطريقة العناصر المحددة  

 المقوسة أفقيا للعتبات الخرسانية المسلحة العميقة
 Civil Engineering ماجستير

حيدر علي عبد 

 الحسين
5002 

592 
تصرف السقوف المركبة من الخرسانة والصفائح الفوالذية               

 التي تنقل الحمل باتجاه واحد
 5002 عدي حبيب هاشم Civil Engineering ماجستير

 5002 زينة ميخائيل حبي Civil Engineering ماجستير العضوية خواص االنضغاطية ومقاومة القص لنموذج التربة 531

559 
دراسة نظرية لتسليح القص الطوقي العريض المفتوح 

 المطمور في السقوف المستوية
 5002 رنا هاشم الكروي Civil Engineering ماجستير

533 
سلوك العتبات الخرسانية المسلحة االعتيادية المقاومة و 

 و خفيفة الوزن الفاشلة بالقص بعد العالية المقاومة
 5002 دمحم هاشم دمحم Civil Engineering ماجستير

589 
تأثير أألمالح الداخلية والخارجية على بعض خصائص 

 الخرسانة الذاتية الرص
 5002 لؤي خليل سلمان Civil Engineering ماجستير

589 
تأثير المقاس األقصى للركام وتدرج الرمل على خصائص 

 الخرسانة عالية المقاومة
 Civil Engineering ماجستير

يحيى ريسان 

 عطيوي
5002 

8898 
تأثير نوع المادة المالئة ونسبة الماء إلى المسحوق على بعض 

 الخواص الميكانيكية للخرسانة ذاتية الرص
 5002 عصام دمحم علي Civil Engineering ماجستير

 Civil Engineering ماجستير بطريقة العناصر المحددهتحليل التعلية الترابية المسلحة  515
سهاد عبد الستار 

 حسن المحبوبي
5002 

599 
التحليل الالخطي المعتمد على الزمن بطريقة العناصر 

 المحددة للجسور الصندوقية الخرسانية المسلحة
 Civil Engineering ماجستير

وضـاح موفـق 

 توفيـق
5002 

530 
للركائز تحت تأثير االحمال الستاتيكيه و التحليل الالخطي 

 الديناميكيه
 5002 احمد نور دمحم Civil Engineering ماجستير

988 
التحليل الالخطي للصفائح والقشريات الخرسانية المسلحة 

 باستخدام العناصر ذات االنفعال المفروض
 Civil Engineering ماجستير

عبد الرحمن عيادة 

 إبراهيم
5002 

503 
تخمين التخدد في المزيج اإلسفلتي المحلي باستخدام فحص 

 الزحف
 5002 هناء دمحم محان Civil Engineering ماجستير

 Civil Engineering ماجستير تشققات اإلثناء في العتبات الخرسانية  المسلحة  المهّجنة 589
رعد دمحم ذياب 

 النداوي
5002 

921 
الخرسانية الذاتية تشققات انكماش الجفاف في االعضاء 

 الرص المقيدة من النهايات
 Civil Engineering ماجستير

هدى زهير عبد 

 الغني كبه
5002 

598 
تصرف المنشآت االرضية الساندة في الترب المشبعة 

 والمشبعة جزئيا باستخدام طريقة العناصر المحددة
 5002 سيف دمحم جواد Civil Engineering ماجستير

523 
األمثل لوسائل السيطرة لتسرب آمن خالل السد التصميم 

 الترابي
 5002 زهراء عبد صالح Civil Engineering ماجستير

583 
سلوك االنثناء لعتبات خرسانية مسلحة مقواة بلصق صفائح 

 فوالذية
 Civil Engineering ماجستير

عوض عويـد 

 عجيـل الغريِّب
5002 

 5002 شذى صاحب كريم Civil Engineering ماجستير المسلحة المهجنةسلوك االنثناء للعتبات الخرسانية  582

 ماجستير مقاومة القص للتربة الطينية الغرينية المحملة مسبقا   982
Civil Engineering 

 
 5002 أركان خضير عبيد
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593 
اإلستجابة اإلنتقالية للتشوهات الكبيرة للهياكل المعدنية 

 المستوية بإستخدام طريقة الخواص
 Civil Engineering ماجستير

لؤي عبد الحسين 

 عبود ابو العرب
5002 

8280 
أمكانية تحسين خواص الترب الجبسية بأستخدام المواد 

 األسفلتية والنورة
 Civil Engineering ماجستير

معتــز جبــار 

 جحيــل
5002 

 Civil Engineering ماجستير انشاء نموذج لتخمين نسبة الجبس المثلي للسمنت البورتالندي 538
زينب حسن عبد 

 العباس
5002 

522 
تأثير بعض المضافات المعدنية الدقيقة التجزئة على انكماش 

 الجفاف للجسور الخرسانية  المقيدة النهايات
 5002 باسم ثابت حمزة Civil Engineering ماجستير

598 

تأثير شكل و حجم النموذج على بعض الخواص الميكانيكيه 

  (02-02ذاتية الرص ذاتــــــــ مقاومة انضغاط  )لخرسانه 

 ميكاباسكال

 5002 أسماء مهدي علي Civil Engineering ماجستير

551 
تاثير طول التثبيت لقضبان حديد التسليح على مقاومة الترابط 

 في العتبات الخرسانية المسلحة
 5002 تمارا عدنان قاسم Civil Engineering ماجستير

598 
لهب النار على بعض الخواص الميكانيكية للخرسانة تأثير 

 ذاتية الرص باستخدام أنواع مختلفة من المواد المالئة
 2007 أحـمد طالب عبـيد Civil Engineering ماجستير

 Civil Engineering ماجستير تحسين خواص الترب الجبسية بواسطة الرص الداينميكي 580
حوراء حسن موسى 

 الموسوي
5002 

599 
اللدن بطريقة العناصر المحددة لأللواح  -التحليل المرن

 المعدنية السميكة والمعرضة ألحمال ديناميكية مستعرضة
 5002 عبير سعيد زبالة Civil Engineering ماجستير

 Civil Engineering ماجستير تشققات انكماش الجفاف في خرسانة عالية المقاومة 928
نادية منعم عبد 

 العبدليالحسين 
5002 

858 
دراسة عملية للسقوف المستوية مع تسليح القص الفوالذي 

 المطمور باستخدام الصفائح الفوالذية
 Civil Engineering ماجستير

حسن حمودي 

 ياسين البياتي
5002 

590 

دراسة نظرية للبالطات المستوية مع تسليح رؤوس القص 

العناصر الفوالذية الخاصة المطمورة بأستخدام طريقة 

 المحددة

 Civil Engineering ماجستير
لينا عبد السالم 

 شهاب
5002 

589 

المقاومات المتبقية في البالطات الخرسانية المسلحة 

االعتيادية والعالية المقاومة والخفيفة الوزن المعرضة 

 للحرارة العالية

 5002 نورا جاسم دمحم Civil Engineering ماجستير

980 
التصادفية لبعض خواص الماء في منطقة الفرات النماذج 

 األوسط في العراق
 5002 زيد عبد الرضا عبد Civil Engineering ماجستير

553 
نموذج عددي ثنائي البعد للتلوث الحراري من مصادر نقطية 

 أحادية في أالنهارعند أعماق طرح مختلفة
 Civil Engineering ماجستير

نورس نوماس 

 شاطي عبيد

5002 
 

923 
 ألسمك األمثل ألنظمة البالطات الخرسانية ثنائية االتجاه

 بأستخدام النظرية االنتفاعية
 Civil Engineering ماجستير

سيزار شعبان عبد 

 هللا
5002 

588 

تأثير استخدام مادة البورسلنايت على أداء معالجة المياه ومياه 

 المجاري

 

 5002 رشا علي طه Civil Engineering ماجستير
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593 
تأثير استخدام مثبطات التآكل على خواص الخرسانة و مدى 

 فاعليتها
 Civil Engineering ماجستير

عـــبير محــمد 

 عـــبد األمــير
5002 

518 

تأثير التعرض إلى لهب النار على سلوك االنحناء ومقاومة 

القص لعتبات خرسا نية مسلحة اعتيادية المقاومة و عالية 

 األداء.

 5002 عواد علي صغير Civil Engineering ماجستير

595 
تأثير أمالح الكبريتات الموجودة في الركام الناعم على بعض 

 الخواص الميكانيكية للخرسانة ذاتية الرص
 Civil Engineering ماجستير

ذوالفقار حبيب 

 حسين
5002 

 Civil Engineering ماجستير تاثير تدريج الركام على خواص الخرسانة الذاتية الرص 901
زينب دمحم علي 

 حسين
5002 

558 
تأثير خواص اإلسفلت و بعض أنواع المضافات لمقاومة 

 التشققات االنعكاسية في طبقة الخرسانة اإلسفلتية
 5002 جعفر موسى ود Civil Engineering ماجستير

589 
التحليل الالخطي باستخدام طريقة العناصر المحددة للهياكل 

 المتكونة من االعضاء المركبةالمستوية 
 Civil Engineering ماجستير

ماجد دمحم علي كاظم 

 محيي الدين
5002 

 5002 رند سامي كامل Civil Engineering ماجستير تخفيض منسوب المياه في مدينة القديمة 928

988 
تقييم سريع لالثر البيئي  لبعض الصناعات في منطقة الفرات 

 االوسط
 Civil Engineering ماجستير

هدى دمحم سلمان 

 الشمري
5002 

 Civil Engineering ماجستير تقييم قابلية تحمل الركيزة في الترب الرملية 900
احمد ابراهيم فاضل 

 العادلي
5002 

 5002 طارق حسين عبيس Civil Engineering ماجستير التنبؤ بمعامل مرونة الخلطة اإلسفلتية 528

538 
الدائمي للترب السطحية باستخدام فحص خصائص التشوه 

 األحمال المتكررة
 5002 انمار فالح ديكان Civil Engineering ماجستير

8331 
الخواص الميكانيكية للخرسانة األعتيادية والذاتية الرص 

 مقارنة بالخواص الميكانيكية للمونة الرابطة لها
 5002 سنا طه عبدالحسين Civil Engineering ماجستير

859 
دراسة ترابط حديد التسليح المحزز و األملس مع الخرسانة 

 عالية المقاومة لعتبات بسيطة اإلسناد
 5002 عبير حسين حسون Civil Engineering ماجستير

512 
دراسة عملية للسقوف المستوية مع تسليح القص الفوالذي 

 الخاص المطمور
 5002 عامر نجم المياحي Civil Engineering ماجستير

508 
العوامل البيئية المؤثرة على تصميم محطة  بايولوجية تقليدية 

 لمعالجة المياه الثقيلة
 5002 زينب علي مهدي Civil Engineering ماجستير

538 
االنكماش للجدران ذات القواعد المقيدة المصنوعة من 

 خرسانة عالية المقاومة
 5002 دمحم جسام دمحم Civil Engineering ماجستير

558 
تأثير درجات الحرارة على قوة الترابط بين حديد التسليح و 

 الخرسانة ذاتية الرص
 5002 إسراء كمال جعفر Civil Engineering ماجستير

580 
التحـليـل الالخطي  باستخدام  طريقة العناصر المحددة  

 لألعتاب الخرسانية   المسلحة الحاوية على وصالت التعاقب
 Civil Engineering ماجستير

صبـــا باســـم 

 كاظـــم
5002 

520 
باستخدام   Tتحليل وصلة خرسانية مسلحة على شكل حرف 

 طريقة العناصر المحددة
 5002 مازن دمحم سرحان Civil Engineering ماجستير
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 Civil Engineering ماجستير تحيل  سجالت المطار والتبخر في  بابل 525
معمر حازم علي 

 الطائي
5002 

908 
تطوير نماذج رياضة التنبؤ ببعض خواص الخرسانة الذاتية 

 الرص
 Civil Engineering ماجستير

زيد طارق طالب 

 الطويل
5002 

518 
دراسة عملية لتأثير تسليح القص مع المواد البوزوالنية و 

 االلياف في البالطات الخرسانية المسلحة المسطحة
 Civil Engineering ماجستير

نهاد عبد القادر 

 نوري
5002 

511 
دراسة عملية لسلوك االقواس المركبة من الحديد والخرسانة 

 تحت تأثير احمال ساكنة و تكرارية
 Civil Engineering ماجستير

سيف خضيرعلي 

 التميمي
5002 

 Civil Engineering ماجستير دراسة عملية لالقواس المركبة 581
ميس فؤاد ابراهيم 

 البياتي
5002 

501 
نموذج ركيزة حفر مائلة في الترب الرملية معرضة سلوك 

 ألحمال مائلة
 5002 دمحم هادي دمحم Civil Engineering ماجستير

905 
مقاومة وسلوك الزاويه الخرسانيه المسلحه المعززه بالياف 

 الفوالذ
 2009 فؤاد ذياب سالم Civil Engineering ماجستير

928 
الخرسانية العادية والمسلحة النموذج غير الخطي للعتبات 

 ومسبقة اإلجهاد باستخدام العناصر المحددة
 Civil Engineering ماجستير

عبداألمير قاسم 

 حسن
5002 

513 
انواع مختلفة من  تاثير الحرارة العالية على مقاومة الربط في

 الخرسانة المسلحة
 5000 وليد خالد حامد Civil Engineering ماجستير

 5000 رحمن صبار كريم Civil Engineering ماجستير الديناميكي لرصيف حاويات أم قصرالتحليل  598

588 
دراسة تأثير الدعامة والكتف الدائريين على عمق األنجراف 

 الموقعي
 5000 رشا عودة عباس Civil Engineering ماجستير

590 
دراسة عملية لتأثير تسليح صفائح القص الفوالذي المطمور 

 البالطات الخرسانيه المسلحة ذاتية الرصفي 
 Civil Engineering ماجستير

دمحم احمد عبد 

 الرحمن
5000 

 Civil Engineering ماجستير أعادة تأهيل األقواس المركبة من الحديد والخرسانة 981
لؤي علي نزال 

 الخزرجي
5000 

989 
أعادة تأهيل وصلة خرسانية مسلحة قائمة الزاوية بشرائح 

 الكاربون البوليميرية
 5000 ياسمين صالح دمحم Civil Engineering ماجستير

891 
امكانية استخدام المياه الجوفية في منطقة أم قصر لألغراض 

 المنزلية والزراعية
 Civil Engineering ماجستير

حيدر عبدالرضا 

 خنفر
5000 

920 
للترب باالجهاد  -أيجاد معامالت القطع الزائد لعالقة الجهد

 باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية
 Civil Engineering ماجستير

أمير عاشور جبر 

 الالمي
5000 

860 
تأثير التصليح بألياف الكاربون على مقاومة وسلوك الزوايا 

 الخرسانية المسلحة والمعززة بألياف الفوالذ
 5000 اسامة طه عبيد Civil Engineering ماجستير

8983 
تصرف األسس المفردة القشرية المخروطية  تحقيق في

 المكونة من خرسانة المساحيق الفعالة في التربة الرملية
 5000 دمحم أحمد عليوي Civil Engineering ماجستير

902 

تحليل الجسور الصندوقية المنحرفه ذات السمك المتغير 

 بأستخدام طريقة الشرائح المحددة

 

 5000 رفعت خليلليث  Civil Engineering ماجستير
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 5000 حيدر فاضل عذاب Civil Engineering ماجستير تخمين كميه الرسوبيات في قناة ناظم المشخاب 8959

599 
تقييم قابلية تحمل االسس المستمرة في الترب الطينية الضعيفة 

 بأستخدام الخندق الحبيبي المسلح بمشبكات بالستيكية دقيقة
 Civil Engineering ماجستير

ستار عبد  سحر

 الجبار
5000 

 Civil Engineering ماجستير جهاز لتحضير نموذج واختبار حقن التربة 588
علي ماجد ناصر 

 الكناني
5000 

 5000 امجد ابراهيم فاصل Civil Engineering ماجستير حساب قابلية تحمل نماذج من ركائز الدق في الترب الرملية 8851

585 
اضافة شرائح االطارات المستهلكة دراسة عملية عن تأثير 

 على مقاومة وسلوك الوصالت الخرسانية المسلحة
 5000 جاسم جارهللا فهد Civil Engineering ماجستير

518 
دراسة عملية إللية و سلوك القص المنتقل خالل المفاصل في 

 قطع الجسور مسبقة الصب
 Civil Engineering ماجستير

عمر فاضل عسكر 

 الحمود
5000 

857 
دراسة عملية لتصرف األألساس الحصيري المدعم بالركائز 

 في التربة الرملية
 5000 سرمد دمحم خضر Civil Engineering ماجستير

509 
[ المصنوعه من الخرسانه Tالعتبات على شكل حرف ]

 المسلحه الذاتية الرص الحاويه على الفتحات في الويب
 Civil Engineering ماجستير

عبد احمد ديوان 

 الزيادي
5000 

 5000 احمد نعيمه بشارة Civil Engineering ماجستير محاكاة تجهيز االوكسجين في انظمة الحمأة المنشطة 899

985 
مقاومة القص الثاقب لبالطات خرسانة المساحيق الفعالة 

 المسطحة
 5000 أحمد علي حسين Civil Engineering ماجستير

 5000 عبد الخالق جبار  Civil Engineering ماجستير الجسر المركبةالنمذجة العددية لسطة  908

 5005 حيدر دمحم جاسم Civil Engineering ماجستير تخمين كمية الرسوبيات في مقدم سدة العباسية في نهر الفرات 582

898 

تأثير استخدام األلياف الحديدية والخرسانية ذاتية الرص على 

المسلحة المستطيلة المعرضة تصرف العتبات الخرسانية 

 لعزوم اللي

 5005 رائد حميد داخل Civil Engineering ماجستير

 Civil Engineering ماجستير تأثير االسفلت على التخدد االولي  في الطرق المحليه المرنه 583
ياسمين هادي عبد 

 المنصوري
5005 

528 
تحليل الجسور الصندوقية المستمرة المنحرفه بأستخدام 

 طريقة الشرائح المحددة ذات المراتب العالية
 Civil Engineering ماجستير

محمود صفاء دمحم 

 نوري
5005 

 5005 دمحم حسوني حميد Civil Engineering ماجستير التحليل العملي والنظري للسقوف الخرسانية الحاوية للفتحات 588

519 
تأثير لدعامة جسر تحت  التحليل بطريقة العىاصر المحددة

 هزة أرضية
 5005 حيدر عالء حسن Civil Engineering ماجستير

539 
تصرف اإلنضمام السس الركائز بإستخدام طريقة العناصر 

 المحددة
 5005 مآرب دمحم أحمد Civil Engineering ماجستير

8982 
تصليح الوصالت الخرسانية المسلحة قائمة الزاوية الحاوية 

 البوليميرية على المطاط بشرائح الكاربون
 Civil Engineering ماجستير

حيـدر عامـر 

 مشـتت البياتـي
5005 

8958 
تطبيق عملية صنع القرارمع عملية التحليل الهرمي الختيار 

 استراتيجية صيانة التبليط
 5005 نور سالم عطية Civil Engineering ماجستير

898 
والمقواة تعزيز الصالبة في العتبات الخرسانية المسلحة 

 بألياف الكاربون
 5005 بيداء مجيد حميد Civil Engineering ماجستير
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8239 
تقييم العوامل المؤثرة على التشوه ألدائمي للتربة ألسطحيه 

 ألمثبته
 5005 ايالف جاسم محان Civil Engineering ماجستير

8958 
حساب قابلية تحمل األحمال الجانبية لنماذج من الركائز 

 المجموعة في الترب الرمليةضمن 
 5005 منتظـر جـواد كاظـم Civil Engineering ماجستير

903 
دراسة مختبريه للبالطات المسطحة المصنوعة من الخرسانة 

 العالية التحمل أو الخفيفة الوزن مع صفائح القص المزدوجة
 Civil Engineering ماجستير

دمحم عبد المنعم 

 ياسين
5005 

8953 
االعمدة القصيرة المحملة محوريا والمقواة باللف سلوك 

 بألياف الكربون
 Civil Engineering ماجستير

هاجر عبد السميع 

 علي
5005 

8958 

السلوك االنشائي اللواح جدران الخرسانة المسلحة الحاوية 

على الشرائح المطاطيةو المعرضة الحمال مركزية منتشرة 

 بانتظام

 5005 اسماء غسان سامي Civil Engineering ماجستير

581 
السلوك االنشائي للعتبات المركبة ذات الفتحات تحت أحمال 

 متكررة
 5005 تمارة عدنان رضا Civil Engineering ماجستير

8989 
سلوك العتبات مستطيلة المقطع المعرضة لقوة قص ثنائية 

 المحاور
 Civil Engineering ماجستير

لبنى دمحم يحيى 

 العاني
5005 

895 
سلوك القص للعتبات الخرسانية المسلحة المهجنة بخرسانة 

 ذاتية الرص
 5005 أحمد ناجي دلف Civil Engineering ماجستير

8988 

دراسة تأثير األحمال الديناميكية في استجابة الهياكل 

الخرسانية المسلحة المستوية ذات القواعد المعزولة وبوجود 

 باأللواح اإلمالئية

 5002 علي أمير سلطان Civil Engineering ماجستير

8290 
محاكاة رياضية لدراسة تأثير خصائص الطريق على تصميم 

 الساقية
 5002 احمد عودة دخيل Civil Engineering ماجستير

893 
معالجة مياه الفضالت االمنزلية باستخدام المفاعل االفقي 

 المتسلسل المستمر
هاشمزينب عدنان  Civil Engineering ماجستير  5002 

 Civil Engineering ماجستير نمذجة سرعة المشاة لمدينتي بغداد و اربيل 595
مروة وهاب عبد 

 االمير
5002 

8980 
إنكماش الجفاف والشقوق في خرسانة المساحيق الفعالة 

 المسلحة تحت التحميل
 5002 كرار عماد يوسف Civil Engineering ماجستير

8988 
الخرسانية المسلحة ذات المقطع المجوف تقييم عملي للعتبات 

 تحت أاللتواء
 5002 ايناس مبروك موينع Civil Engineering ماجستير

 Civil Engineering ماجستير تقييم كفاءة األمتزاز في معالجة المياه المتخلفة 599
سيماء ثامر حميد 

 الصالحي
5002 

 Civil Engineering ماجستير االجواء الحارةتوقع التخدد في الخرسانة االسفلتية لمناطق  588
ياسر مهدي ابو 

 المعالي
5002 

529 
الخصائص الميكانيكية للخرسانة عاليه المقامة والمنتجة من 

 ركام الصخور المحلية
 5002 بشار أسعد يعقوب Civil Engineering ماجستير

8950 
الغربي مياه مبزل الشامية   دراسـة  إمكانية  اعادة استخدام

 لألغراض المختلفة
 Civil Engineering ماجستير

افراح عبد الوّهاب 

 الكريدي
5002 
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8988 
معامل خشونة ماننك للقنوات الفيروسمنتية المقواة بألياف 

 الكاربون
 5002 بتول عادل فرحان Civil Engineering ماجستير

 5002 أيام جبار جهاد Civil Engineering ماجستير نمذجة نقل الرسوبيات مقدم سدة غماس 8985

502 

أداء القص الخالص للسطوح البينيه بين الحديد و الخرسانة 

المتنوعة المعرضة الى االحمال  بأستعمال روابط القص

 التكرارية

 5002 علي دريد حمدي Civil Engineering ماجستير

 5002 عباس رسول غانم Civil Engineering ماجستير محليةالترشيح المباشر للمياه و مياه المخلفات باستخدام مواد  588

908 
التصميم الهيدروليكي االمثل لسدة باستخدام  الخوارزميه 

 االجنبيه
 5002 زهراء فاضل حسن Civil Engineering ماجستير

رسنسحر منذر  Civil Engineering ماجستير تقييم نقل الرسوبيات مقدم ناظم الحفار جنوب العراق 8989  5002 

509 
فعالية السقوف في مقاومة االنبعاج االرضي لالعتاب 

 الفوالذية في االرضيات
 5002 ايهاب غازي خميس Civil Engineering ماجستير

508 
تصرف الخرسانه خفيفة الوزن في البالطات  باستخدام 

 الستايروبور
 5002 علي عمر خليل Civil Engineering ماجستير

1193 
تقييم الخصائص الريولوجية لمادة االسفلت المحسنة بالمواد 

 SBSالنانوية وال 
 5002 امير دمحم عوده Civil Engineering ماجستير

892 
التقييم الهيدروكيميائي للمياه الجوفية الضحلة في الطبقات 

 الرسوبية
 5002 نادية لطفي عباس Civil Engineering ماجستير

500 
البالطة الخرسانية المسلحة ذات االتجاه مقاومة وسلوك 

 الواحد الحاوية على فجوات فقاعية
 Civil Engineering ماجستير

  همام عبد الستار

 حسين
5002 

 تصميم شبكة إسالة وأمطاروصرف صحي   لمنطقة سكنية 8981
دبلوم 

 عالي
Civil Engineering 

رفــــــــل المــــان 

 علـــــي
5002 

899 
خصائـص التســرب اسـفل المنشــآت الهيدروليكية دراســـة 

 SEEP/W باستخـــدام برنامج

دبلوم 

 عالي
Civil Engineering 5002 رؤى نوفـل سعيـد 

995 
التحليل الالخطي الديناميكي لمنشآت الخرسانة المسلحة 

 القشرية المقواة باستخدام طريقة العناصر المحددة
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 هيثـم إبراهيـم احمـد

 دكتوراه نموذج عنصر محدد معتمد على االنفعال  للقشور المخروطية 8585
Civil Engineering / 

Structures 

حيدر عبد االمير 

 مهدي
5002 

992 
ألتحليل الستاتيكي و الديناميكي الالخطي للعتبات المنحنيه 

 أفقيا  
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 حيدر دمحم كاظم

993 
التحليل الالخطي االستاتيكي والديناميكي لاللواح الطبقية 

 تحت أحمال محورية
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 حيدر كاظم عماش

983 
سلوك العتبات الخرسانية المسلحة المقواة بصفائح من ألياف 

 الكاربون البوليمرية
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 خالد كريم شدهان

983 

المقاومة القصوى للهياكل الفضائية الخرسانية المسلحة 

 (FRCوالمقوات بالـ)

 

 دكتوراه
Civil Engineering / 

Structures 

جواد طالب عبودي 

 النصراوي
5002 
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993 
التحليل السكوني والحركي ألرضيات الجسور الخرسانية 

 المنحنية بمستوى أفقي بأستعمال طريقة العناصر المحددة
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 أحمد عجيل حسن

980 
سلوك العتبات الخرسانية المسلحة والمقواة بالبوليمرات 

 المعززة بااللياف الكاربونية تحت المؤثرات المركبة
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5000 خلف ابراهيم دمحم

1504 
تصرف القص الثاقب لبالطات خرسانة المساحيق الفعالة  

 االعتيادية و المطورة
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5005 حسن فالح حسن

1503 
تصميم الكلفة األمثل للهياكل الخرسانية المسلحة باستخدام 

 الخوارزميات الجينية
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 ربيع مؤيد نجم

 دكتوراه (T) سلوك اٳلنثناء لعتبات خرسانة المساحيق الفعالة بمقطع 1489
Civil Engineering / 

Structures 

مرتضى أمير 

 إسماعيل
5002 

1508 
سلوك األعتاب الخرسانية المسلحة المقوسة والحاوية على 

 البولمريةفتحات مقواة بألياف الكاربون 
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 

 بشار عبد حمزة

 
5002 

1490 
سلوك االنثناء للعتبات الهجينة المتكونة من خرسانة 

 المساحيق الفعالة والخرسانة التقليدية
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 دمحم هاشم دمحم

1488 
 المساحيق الفعالة ذات المقطعسلوك القص لعتبات خرسانة 

T) ) 
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 

نـغم طارق حمـد 

 الشافعـي
5002 

 دكتوراه سلوك اللي للعتبات الخرسانية المسلحة ذاتية الرص 1492
Civil Engineering / 

Structures 
 5002 رائد فاضل عباس

1493 
العميقة  المسلحة بألياف سلوك عتبات الخرسانة ذاتية الرص 

 الحديد تحت تأثير القص
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 

 وسام هليل سلطان

 
5002 

8880 
سلــوك ومقاومــة الهياكــل المركبــة من الفوالذ ــ البارد و 

 الخرسانة
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 

 احمد حسن دعير

 
5002 

 دكتوراه وسلوك انتقال القص في خرسانة المساحيق الفعالةمقاومة  1491
Civil Engineering / 

Structures 
 5002 ضياء بدر غيالن

970 
تصرف الروافد المركبة  المقواة بمنتجات االلياف بألياف 

 الكاربونية البوليمرية
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 ماجد عذاب جابر

1501 
األعتاب الخرسانية المسلحة المقوسة افقيا والحاوية سلوك 

 على فتحات مقواة بألياف الكاربون البولمرية
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 سجاد عامر حمزة

989 
الحاوية على  Iسلوك العتبات الخرسانية المسلحة ذات المقطع 

 خرسانة المساحيق الفعالة
 دكتواه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 يحيى مجيد حميد

8883 
سلوك اللي واالنثناء لالعضاء الفوالذية المستطيلة االنبوبية 

 ذات الفتحات في وتراتها والمقواة بالواح الياف الكاربون
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 محسن احمد حسن

1505 
الخـرسـانيـةالمسـلحـة ذاتيـة سـلوك ومقـاومـة الكـتائف 

 الرص والمعــززة بااللياف
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 

جـــاسم مـحـسـن 

 عـلـيوي
5002 

8882 
السلوك اإلنشائي لأللواح السقفية الخرسانية خفيفة الوزن 

 والمسلحة بقضبان أأللياف الكاربونية البوليميرية
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 فاطمة حميد ناصر

8828 
تصرف الخرسانه المركبة والمعززه بالياف نسيجية ثالثية 

 االبعاد
 دكتوراه

Civil Engineering / 

Structures 

نادية منعم عبد 

 الحسين
5002 
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969 
تأثير التسخين المتناوب على الصفائح الخرسانية المسلحة 

 السميكة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

حسن دمحم أحمد 

 حسن
5005 

8003 
 التحليل غير الخطي باستخدام العناصر المحددة للعتبات

 الخرسانية المسلحة مسبقة الجهد
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5005 اياد بشير بهنام

8001 
التحليل غير الخطي بطريقة العناصر المحددة للبالطات 

 الليفية المسلحةالخرسانية 
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5005 نهى حميدي جاسم

986 
التحليل غير الخطي للهياكل الخرسانية الليفية المسلحة تحت 

 لدورية باستخدام العناصر المحددةتأثير األحمال ا
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5005 بشار سالم بطرس

979 
المادي والهندسي غير الخطي للصفائح الخرسانية السلوك 

 المسلحة في أثناء تعرضها لدرجات الحرارة العالية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

ابتسام حازم حسن 

 يوسف الزبيدي
5005 

939 
التحليل الالخطي بالعناصر المحددة للقشريات االسطوانية 

 المسلحة مع أعتاب طرفيةوالصفائح المطوية من الخرسانة 
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 ميثـم كريـم الطـائي

5002 
 

913 
تحليل غير الخطة للمؤسسة المبنية سميكة الملموسة المسلحة 

 على التربة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

احسان مسلم 

 عبدالكريم
5002 

998 
الخْرسانيّة المسلَّحة الثاُلثيّة األبعاد التَْصميم األمثل للمنشآت 

 المعتمد َعلى التْحليل الالَخّطي
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

مصعب عايد كصب 

 الجنابي
5002 

 ماجستير تأثير أنواع المساندعلى توزيع األحمال بين روافد الجسر 8009
Civil Engineering / 

Structures 

إيمان خالد إبراهيم 

 جلو
5002 

974 
تحليل االنبعاج ِو ما بعِد االنبعاجِ للصفائحِ الُمَجَسأة بطريقِة 

 العناصر المحددةِ 
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 بهاء حسين دمحم

966 
تحليل الصفائح المطوية المتضمن ىتاثيرات الزمن بطريقة 

 الشرائح المحددة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

اكـــرم شــاكــر 

 محــمـود
5002 

938 

التحليل الالخطي باستخدام العناصر المحددة للوصلة الرابطة 

بين العتبة و العمود في الخرسانة المسلحة مع وجود مفصل 

 إنشائي تحت تأثير األحمال الديناميكية

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 
 5002 يمان نشأت السعدي

8008 
 التحليل الالخطي لألعتاب الخرسانية المنحنية أفقيا  والمستندة

 على أُسس مرنة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

مسلم عبد األمير 

 خضير
5002 

990 
التحليل الالخطي لألعضاء الخرسانية المسلحة باأللياف 

 الحديدية تحت األحمال الدورية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 أيوب عباس إبراهيم

991 
التحليل الالخطي للبالطات الخرسانية عالية المقاومة المسلحة 

 باستخدام طريقة العناصر المحددة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

مناف عبد المهدي 

 عبد الكاظم
5002 

8005 
بعتبة التحليل الى الفشل لمنطقة اتصال عمود خرساني مسلح  

 تحت االنحناء و االلتواء باستخدام العنصر الطابوقي والبيني
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 معتصم دمحم فياض

999 
التحليل غير الخطي المعتمد على الزمن باستخدام العناصر 

 المحددة للهياكل الخرسانية الليفية المسلحة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

سمير سعدي شماس 

 يعقوب
5002 

8008 
التحليل غير الخطي باستخدام طريقة العناصر المحددة 

 الحافة  الخرسانية المسلحة-لمجموعة العتبات األرضية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

حيدر احمد عبد 

 الكاتب
5002 
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991 
المحددة التحليل الديناميكي الالخطي بطريقة العناصر 

 للمنشآت الخرسانية المنحنية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 رنا فالح يوسف

 ماجستير التحليل والشكل االمثل للمقاطع الصندوقية المتغيرة 988
Civil Engineering / 

Structures 
 2005 وسام عامر علص 

 ماجستير الطبقة المحددةالتحليل الديناميكي للصفائح باستخدام طريقة  984
Civil Engineering / 

Structures 
 5002 جيمس حسدو هيدو

998 
التحليل الالخطى بطريقة العناصر المحددة لمقاومة العتبات 

 الخرسانية المسلحة المقواة بألياف الكاربون
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 يحيى مجيد حميد

999 
بالعناصر المحددة لالنابيبب الخرسانية التحليل الالخطي 

 المسلحة تحت تأثير أحمال خارجية إلى حد الفشل
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 هيفاء مهدي صالح

8000 
عتبات -التحليل الالخطي بالعناصر المحددة لمنظومة  سقف 

 كونكريتية مسلحة مع ادخال تاثير المفاصل االنشائية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

فدوى شكري 

 ضرار
5002 

8009 
 التحليل غير الخطي باستخدام طريقة العناصر المحددة

 للسقوف القشرية الفيروسمنتية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

سرى عبد الرزاق 

 مجيد
5002 

935 

التحليل غير الخطي باستخدام طريقة العناصر المحددة 

للعتبات الخرسانية المسلحة المقواة انحنائيا بألواح البوليمر 

 المسلحة باأللياف الكاربونية

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 

حسنين دمحم ذياب 

 الشمري
5002 

931 
تحليل منطقة الربط للعتب والعمودالكونكريتي المسلح تحت 

 تأثير األحمال الدورية مع استعمال عناصر بينية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

إسراء خضير 

 محسن
5002 

971 
التصميم األمثل للخزانات الحديدية المستطيلة المستندة على 

 أساس مرن اعتمادا على التحليل ألال خطي
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 علي حسين عبيد

992 
للمسنمات الحديدية المستوية اللدن -التحليل الديناميكي المرن

 ذات التشوهات الكبيرة  باستخدام طريقة الخواص الحدية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

شيرين قاسم عبد 

 الرضا
5002 

8002 
التحليل الالخطي لأللواح المطوية الخرسانية المسلحة 

 بواسطة طريقة الشرائح المحددة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 أكرم رشيد حسن

932 
التحليل الالخطي للهياكل الخرسانية المسلحة الفضائية تحت 

 األثقال الدورية متضمنا التأثيرات المعتمدة على الزمن
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 دمحم جواد كاظم

939 
العتبات دراسة كفاءة استخدام طرق مختلفة إلعادة تأهيل 

 الخرسانية المسلحة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

الحمزة رياض عبد 

 هللا الكّوان
5002 

988 

التحليل الالخطي بأستخدام طريقة العناصر المحددة لألعمدة 

الكونكريتية المسلحة المقواة بالبوليمر المسلح بألياف 

 الكاربون

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 

مرتضى أمير 

 إسماعيل
5002 

989 
التحـليـل  الالخطي لألعتاب الخرسانية المسلحة مع وحدات 

 خرسانية مطمورة مسبقة الصب و الجهد
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
ي هادي عظيملع  5002 

987 

التحليل غير الخطي ثالثي االبعاد بواسطة العناصر المحددة 

الخرسانية المسلحة باأللياف الحديدية والمعرضة لألعتاب 

لحمل مركب من عزمي القص،االنحناء و اللي والمزودة 

 بفتحات

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 

 

 أسراء حسن نايل

 

 
5002 
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998 
التحـليـل الالخطي  باستخدام  طريقة العناصر المحددة  

 على وصالت التعاقب لألعتاب الخرسانية   المسلحة  الحاوية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

صبـــا باســـم 

 كاظـــم
5002 

985 

التحري العملي و النظري لتصرف االعتبات الخراسانية 

العميقةالحاوية على فتحات و المقواة بألياف الكاربون 

 البوليمرية

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 
 5002 وسام نادر نجم

982 
مع Tسلوك العتبات الخرسانية المسلحة المركبه ذات مقطع 

 الوتره مصبوبه داخل قناه حديديه
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

عالء علي سلمان 

 الطائي
5002 

980 
السلوك الالخطي للروافد الكونكريتية المسبقة اإلجهاد تحت 

 العناصر المحددة تأثير األحمال المتحركة باستخدام طريقة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 عالء مهدي عباس

933 

 Tالتصرف الالخطي للعتبات الخرسانية المسلحة على شكل 

و المقواة بالشرائح البوليمرية المسلحة بألياف الكاربون و 

 المعرضة ألحمال القص

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 

هادي سيف لؤي 

 الطائي
5000 

972 
بعض خواص وحدات البناء الطينية واطئة الكلفة غير 

 المحروقة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

سكوت غضبان 

 حسون
5000 

929 
دراسه عمليه لدور االلياف الحديديه على سلوك االعمده 

 الخرسانيه المسلحه تحت تاثير االحمال الدوريه
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5000 عمار جليل ابراهيم

982 
المقاومة ىالقصوى والسلوك االلخطي اللعمدة الفوالذية 

 الصندوقية النحيفة الجدران والمملوءة بالخرسانة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5010 عثمان حميد زنكاح

998 

الخرسانية الليفية التحري العملي و النظري لتصرف ا ألَعمدة 

المسلحة ذات المقطع الدائري المجوف تحت تأثير ا حمال 

 الدورية

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 
 5000 علي حسين مهدي

1495 
البالطات الخرسانية المسلحة –تحري سلوك انظمة العتاب 

 باستخدام الخرسانة ذاتية الرص
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

فاطمة حميد ناصر 

 المعموري
5000 

8080 
التحليل العملي والنظري لسلوك األعتاب الخرسانية المسلحة 

 المستمرة المقواة بألياف الكاربون المسلحة البولمرية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

عمار عبد االمير 

 حسين
5000 

912 
المتراكبة و المقواة تحليل سلوك وصالت حديد التسليح 

 بألياف الكاربون البولمرية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

لبيب سعدون حسين 

 الياسري
5000 

1500 
التصرف  أالنثنائي  لألعتاب  الخرسانية  ذاتية  الرص  

 والحاوية  على  األلياف الحديدية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

عبد دنيا عدنان 

 الرضا
5000 

8008 

التصرف اإلنشائي لألعتاب الخرسانية المسلحة المستمرة 

والحاوية على فتحات والمقواة بواسطة ألياف           

 الكاربون البوليمرية

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 

احمد تموين بعيوي 

 الدليمي
5000 

8589 
والخرسانة مع إجهاد تصرف العتبات المركبة من الفوالذ 

 مسبق خارجي
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5000 قصي وهاب احمد

930 

تقوية األعتاب الفوالذية الصندوقية المشكلة على البارد 

بواسطة شرائح ألياف الكاربون البوليمرية والمعرضة 

 لألحمال الدورية

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 
 5000 فاضل إبراهيمرشا 
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978 
دراسة عملية على السلوك المرن للعتبات الخرسانية الذاتية 

 ( المقاطع بشكل حرفTالرص ذات المسلحة باأللياف )
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

يحيى صابر خضير 

 التميمي
5000 

938 
سلوك األعمدة الخرسانية المسلحة ذاتية الرص والمعززة 

 تحت تأثير األحمال الدورية المستعرضة. باأللياف
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

علي مكي عبود                                                  

. 
5000 

1498 
المقاومة و المطيلية لألعمدة الخرسانية القصيرة و 

 المحصورة و المعززة بألياف الفوالذ
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

ياسر دمحم وجيه 

 الشّماع
5000 

981 
االنكماش و الخصائص الميكانيكية للخرسانة عالية المقاومة 

 مع و بدون ألياف فوالذية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

حسن شمس الدين 

 حسن الجحيشي
5005 

998 

المكونة من التحري العلمي والتحليلي لسلوك اعقاب االعمدة 

االنابيب الفوالذية المملوءة بالخرسانة ذاتية الرص والمقواة 

 بالياف الكاربون البوليمرية

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 
 5005 حيدر ابراهيم عواد

999 

الخرسانية  التحري العملي والنظري للتقوية القصية لألعتاب

المسلحة بألياف  المستمرة بأستخدام الشرائح البوليمرية

 الكاربون

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 
 5005 دمحمرضا مهدي

1497 
التحليل الحركي للجسور الصندوقية المستمرة ذات الحواجز 

 باستخدام الشريحة المحددة ذات النسق العالي
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5005 ريفان ناهض وديع

1509 
الزلزالي الخطي لبناية خرسانية مسلحة متعددة التحليل 

 الطوابق
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5005 ايمان حميد مجيد

995 
التحليل الالخطي لتصرف األعتاب الخرسانية المسلحة 

 المقوسة والحاوية على فتحة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5005 ضرغام وفي علي

990 

التحليالت الالخطي بطريقة العناصر المحددة للبالطات 

الخرسانية الحقة الشد غير متالصقة الالسالك العاملة باتجاه 

 واحد

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 

حيدر صادق دمحم 

 علي االعسم
5005 

1502 
تصرف البالطات المستويه تحت األحمال الالمركزية 

 القصبأستخدام تسليح رأس 
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

رويدة خضير 

 سلمان
5005 

8888 
تصرف القص لألعتاب الخرسانية عالية المقاومة والمقواة 

 بواسطة ألياف الكاربون البوليمرية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5005 بالل رحيم عبد

1514 
الخرسانية المسبقة الجهد التصميم االمثل اللواح البالطات 

 المجوفة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5005 مؤيد عدنان عبد

989 

تقييم عملي لمقاومة القص للعتبات الخرسانية المسلحة ذات 

( والمصنوعة من خرسانة المساحيق الفعالة ذات Tالمقطع )

 المفاصل األنشائية الناعمة أو الخشنة

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 

أحمد جواد عبد 

 الحسين
5005 

991 
 سعة االلتواء لألعضاء األنبوبية الفوالذية رقيقة الجدران

 المملوءة بالخرسانة خفيفة الوزن
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5005 دمحم رضا كاظم

918 

 وT سلوك القص للعتبات الخرسانية المسلحة على شكل 

والمقواة بألياف  )الشفة(فتحات في منطقة  الحاوية على

 الكاربون البوليميرية

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 

رشا عبد الرضا 

 غني الجزائري
5005 
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988 

مقاومة االنثناء للبالطات الخرسانية المسلحة المقواة 

والُمعالجة بغطاء من الفيروسمنت عالي المقاومة في منطقة 

 الشد

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 

حسن صديق ذنون 

 الصفار
5005 

 ماجستير تحليل خزانات حفظ السوائل المعرضة الى اهتزازات 1506
Civil Engineering / 

Structures 
 5002 ثامر حسين عامر

910 
تحليل سلوك وصالت حديد التسيلح المرتكبة في اللعتاب 

 العمية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

مريم حميد ناصر 

 المعموري
5002 

985 
التصميم االمثل للسقوف الخرسانية المسطحه مسبقة الجهد 

 بواسطه الخوارزميه الجينيه والبحث النمطي
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 علي عبد أعطيه

981 
الخرسانية التقصي العملي والتحليل الالخطي لألعتاب 

 المسلحة العميقة الهجينة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

مها غازي زغير 

 العمري
5002 

1494 
تقوية القص للعتبات الخرسانية المسلحة النحيفة الخفيفة 

 الوزن باستخدام صفائح بوليمر المقواة بألياف الكربون
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

بدري سعيدياسر   

 
5002 

968 

دراسة سلوك العتبات الخرسانية المسلحة المجوفة والمقواة 

باأللياف الكاربونية تحت تأثير األحمال المركبة )اللي 

 واالنثناء(

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 

عمر طارق عبد 

 العزيز
5002 

938 
قابلية القص للعتبات الخرسانية المسلحة ذاتية الرص 

 والحاوية على األلياف
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

تمارا عامر دمحم 

 األسدي
5002 

 ماجستير تحليل البالطاث الكونكريتيت المسلحة المسطحة 1507
Civil Engineering / 

Structures 

بهاء الدين شهاب 

 حمزة
5002 

999 
 التحليل الال خطي  بطريقة العناصر المحددة  للصفيحة

 الخرسانية المسلحة الحاوية على رؤوس القص الحديدية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 أحمد فاضل كاظم

919 
التصرف الالخطي للعتبات المقواة والمركبة من الحديد 

 والخرسانة المتصلة جزئيا  باستخدام رباطات القص
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 2014 محمودشاهو 

8888 
تصرف انبعاج اللي الجانبي في األعتاب الحديدية المقّواة 

 بالبوليمر المسلح بشرائح ألياف الكاربون
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

 أحمد حامد نجم

 
5002 

 ماجستير التصميم االمثل للجدران الساندة المربوطة من الخلف 1335
Civil Engineering / 

Structures 
 5004 احمد مهدي احمد

1499 
دراسة تأثيرمعامل تضعيف الخرسانة على طريقة الربط 

 والدعامة
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

 سارة سعد فرج

 
5002 

973 

سلوك األعمدة الخرسانية المسلحة ذاتية الرص ذات المقطع 

األحمال الدائري المجوف مع أنبوب داخلي  تحت تأثير 

 الدورية

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 
 2014 حسين ضياء الدين

918 
الخرسانية ذات الفتحات مع -سلوك العتبات المركبة الحديدية

 ياف الكاربون تحت احمال االنحناءتقويتها بطبقات من ال
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

ضرغام حسين 

 الصفار
5002 

977 

سلوك االعتاب الخرسانية المسلحة ذاتية الرص والمقوسة 

افقيا ذات المقطع المستطيل المجوف والمقواة بشرائح الياف 

 الكاربون البولمرية

 ماجستير
Civil Engineering / 

Structures 

ذو الفقار علي 

 اسامة
2015 
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 ماجستير منشأ اثناء الهزات االرضيه -تربة -تداخل منشأ 988
Civil Engineering / 

Structures 

عادل عبد الرزاق 

 سوادي
5002 

975 
سلوك االنحناء والقص للعتبات الخرسانية المسلحة ذات 

 ( والمكونة من الخرسانة الهجينةTالمقطع )
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 دمحم مروان مالك

8198 
الفعالة  سلوك العتبات الخرسانية المجوفة ذات المساحيق

 بمقطع الحاوية على فتحات والمعرضة لعزوم اللي الصافية
 ماجستير

Civil Engineering / 

Structures 

سرمد هيثم عبد 

 االمير
5002 

976 
االنظمة االنشائية والبيئية لالبنية والدور السكنية الواطئة 

 الكلفة

دبلوم 

 عالي

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 عبدهللا فيصل جعفر

 تحليل وتصميم جسر خرساني مسلح مقوس ذو فضاء طويل 1496
دبلوم 

 عالي

Civil Engineering / 

Structures 

بيداء يحيى 

 مصطفى
5002 

 التصميم الهندسي واالنشائي لتقاطع مجسر في مدينة الموصل 967
دبلوم 

 عالي

Civil Engineering / 

Structures 
 5002 دمحم مولود دهش

8089 
الكبريتات في المياه الجوفيـــــة على بعض الخصائص تأثير 

 الميكانيكيـــة للخرسانة ذاتيـــة الرص
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

عـالء محمــد 

 جــواد هـادي
5002 

8083 
 تأثير بعض مثبطات التآكل الثنائية على الخرسانة المسلحة

 ومدى فعاليتها
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

دمحم صالح نصر 

 العمار
2009 

8088 
تقييم بعض الخواص الميكانيكية وانكماش الجفاف لخرسانة 

 الركام المعاد
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

شميم عبد هادي 

 هاشم
5002 

8208 
الخرسانية السيطرة على تشققات االنكماش في الجدران 

 المسلحة والمقيدة من القاعدة والجوانب
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

 5002 عباس كاظم مشجل

8029 
االنكماش ألجفافي والتشقق للبالطات الخرسانية المسلحة 

 العالية المقاومة المقيدة
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

جبار دمحم عباس  5000 

8023 
تأثير مثبطات التآكل المهاجرة على خواص الخرسانة ومدى 

 فعاليتها
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

زيد عبد المنعم 

 حميد
5000 

8899 
تصميم الخلطات الخرسانية ذات المقاومة العالية المستخدم 

 فيها غبار السليكا
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

داليــا حكمـــت 

 حميــــد
5000 

8209 

 تقوية البالطات الخرسانية المسلحة ذات االتجاه الواحد

 باستخدام تقنية طبقة خرسانة إضافية مع استخدام

 ألياف الكاربون

 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

 5010 احمد حسن هادي

8028 
الديمومة والخواص الميكانيكية للخرسانة عالية المقاومة 

 المحتوية على الميتاكاؤولين عالي الفعالية وغبار السليكا
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

دمحم رياض عبد 

 الحسين الدخيلي
5000 

8088 
سلوك االنثناء لألعتاب المقيدة جزئيا  المصنوعة من 

 الخرسانة ذاتية الرص المعرضة الى لهب النار
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction  

أثير هالل مهدي 

 الجبوري
5000 
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8022 
استخدام الخرسانة المعادة كركام خشن في انتاج الخرسانة 

 ذاتية الرص
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

 5000 فائز احمد دمحم

8338 
تأثير استخدام األلياف على بعض الخصائص الميكانيكية 

 للخرسانة ذاتية الرص
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

هاجر عبد الحسين 

 الموسوي
5000 

1207 
تأثير ألكبريتات على خواص الخرسانة الذاتيـــة الرص 

 المسلحة باأللياف الحديدية
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

رواء حمد عيسى 

 محمود
5005 

8082 
تصرف الخرسانة ذاتية الرص المفرضة الحمال اللي احمال 

 الشد واحمال الصدم
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

 5005 زيد فؤاد رشاد

8201 
الميكانيكيـــة   تأثير االنضاج المعجل على بعض الخصائص 

 للخرسانة ذاتيـــة الرص الحاويه على الميتاكاؤلين
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

ايمان كطوف 

 حارث
5002 

8081 
تأثير ألكبريتات في الرمل على بعض الخواص الميكانيكية 

 للخرسانة ذاتية الرص الحاوية على ميتاكؤلين متناهي الصغر
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

 5002 زينب هاشم عباس

8089 
تأثير درجات الحرارة العالية على بعض الخواص الميكانيكية 

 للخرسانة ذاتية الرص والمسلحة بألياف الحديد
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

صفا مصطفى 

 ناصر أحمد
5002 

8088 
تأثيرأستخدام األلياف الحديدية المتناهية الدقة على تصرف 

 سقوف خرسانة المساحيق الفعالة
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

 5002 صالح مهدي حربي

 ماجستير خواص خرسانة المساحيق الفعالة والمسلحة عشوائيا باأللياف 8020

Civil Engineering / 

construction 

materials 

مصطفى سمير 

 العميدي
5002 

8028 
تاثير الركام الخشن النوع والتدريج على ديمومية الخرسان 

 الخالية من الركان الناعم
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

 تقى عالء فاضل

 
5002 

8085 
والحاوية على  الخواص الميكانيكية لخرسانة المساحيق الفعالة 

 الميتاكاؤلين المتناهي الدقة
 ماجستير

Civil Engineering / 

construction 

materials 

مسار حميد مجيد 

 الجابري
5002 

 ماجستير تأثير ادارة المواد على ادارة المشاريع االنشائية في العراق 1726

Civil Engineering / 

construction 

materials 

 5002 سرى طالل ياس

 ماجستير تقييم الكلفة االدارية في الصناعة االنشائية العراقية 8881

Civil Engineering / 

construction 

materials 

 5002 سلمان احمد دمحم

 ماجستير تأثير حالة عدم التأكد على كلفة المشروع اإلنشائي 8038

Construction 

Projects 

Management 

مقداد فاخر حميد 

 الياسري
5002 

 5002 حـميد لطيف نصيف  Construction ماجستير التحكيم في منازعات عقود المقاوالت االنشائية في العراق 8032
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8033 
تطوير برنامج حاسوبي لتطبيق عالقة الكلفة بالزمن لتخطيط 

 المشاريع اإلنشائية في العراق
 ماجستير

Construction 

Projects 

Management 

 5002 فلة هاشم عبد الحميد

 ماجستير النمذجة الرياضية للسيطرة المخزنية في الشركات اإلنشائية 8029

Construction 

Project 

Management 

علياء حمادي 

 محسن
5002 

8030 
بناء نظام إداري للتأمين الهندسي لتنفيذ المشاريع اإلنشائية في 

 العراق -كردستان
 ماجستير

Construction 

Projects 

Management 

عبد هللا دلشاد 

 إبراهيم
5002 

8205 
بناء نظام مقترح إلدارة الجودة ولإلدارة البيئية وفق مواصفة 

 اآليزو
 ماجستير

Construction 

Projects 

Management 

عبد الحميد جامع 

 عثمان
5002 

 ماجستير التطبيق لطريقة مطورة لجدولة مشاريع الوحدات المتكررة 8025

Construction 

Projects 

Management 

 5002 مروان هيثم ناظم

8039 
 تطويـــر برنامـــج لضمـــان جـــودة التصاميـــم اإلنشـائيـــة

 فــي مشـاريـــع المبانـــي
 ماجستير

Construction 

Projects 

Management 

رعــــد ضيـــــاء 

 نعمـــــان
5002 

8028 
األبنية تطوير نظام إدارة جودة التخطيط اإلنشائي لمشاريع 

 في العراق
 ماجستير

Construction 

Projects 

Management 

شه نك عصمت 

 دمحم خالد
5002 

8038 
 إستخدام النظام الخبير في بناء نظام تحكيم لتسوية

 المنازعات في عقود المشاريع اإلنشائية
 دكتوراه

Construction 

Management 

حميد لطيف نصيف 

 الدليمي
5002 

8588 
في زمن المشاريع االنشائية في العراق تقليل التأخير 

 باستخدام مبادئ إدارة البناء الرشيقة
 ماجستير

Construction 

Projects 

Management 

 5000 اسماء جبر جاسم

 ماجستير تأثير نظام البناء الذكي على كلفة دورة حياة المشروع 8031
Construction 

Projects  
 5002 علي هاشم ياس

8038 
بالكلفة النهائية لمشاريع األبنية المدرسية بأستخدام التنبؤ 

 تقنيات الشبكات العصبية واألنحدار الخطي المتعدد
 ماجستير

Construction 

Projects 

Management 

 5002 غافل كريم اسود

 ماجستير بناء نظام للسيطرة على هدر المواد االنشائيه في المواقع 8021

Construction 

Projects 

Management 

احمد مصطفى 

 حسين الزبيدي
2017 

8035 
األداء المختبري لالنابيب البالستيكية المدفونة بعمق قليل 

 تحت طبقة سبيس مسلحة بالجيوسيل تحت تأثير احمال 
 ماجستير

Infrastructure 

Engineering 
 5007 سجاد عماد رشيد

1334 
باستخدامالنفايات للطبقة تحسين الخلطة األسفلتية الباردة 

 الرابطة في الطرق
 ماجستير

Infrastructure 

Engineering 
 5002 سجاد بهجت أحمد

8039 

( تحت طريق (GRPتقييم الهطول لخط صرف صحي 

 رئيسي

 

 ماجستير
Infrastructure 

Engineering 
 5002 عباس حسين علي
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8092 
لمراكز اثر القيم الحضارية في تركيب الفضاء الحضري 

 المدن
 دكتوراه

Architectural 

Engineering 
 5002 دمحم مهدي حسين

8099 
مقومات العمارة الصحية "دور الخصائص التصميمية 

 للمباني االدارية في تكوين المبنى الصحي"
 دكتوراه

Architectural 

Engineering 

ابتسام سامي دمحم 

 صالح
5002 

8090 
الستدامة العمارة لو  مقومات منظومة التقييم المتكاملة

 الناصرية
 دكتوراه

Architectural 

Engineering 

رائد عبد الجبارعبد 

 الرضا الطالبي
5002 

8098 
الخصائص التصميمية المؤثرة في مرونة الحركة في 

 الفضاءات الداخلية لالبنية الجامعية)جامعة الموصل نموذجا (
 ماجستير

Architectural 

Engineering 
أحمد سليمرائد سالم   

5002 
 

 ماجستير الخصائص الشكلية للعمارة اآلشورية 8095
Architectural 

Engineering 

أشرف إبراهيم 

 محمود
5002 

 ماجستير اثر الخصائص التصميمية للمواقع الجامعية في تحرك الهواء 8093
Architectural 

Engineering 

لمى دمحم يحيى عبد 

 هللا الدلي
5002 

 ماجستير أنماط التنظيم الفضائي للدور السكنية في مدينة الموصلتغير  8098
Architectural 

Engineering 

عامر عبدهللا فتحي 

 العزاوي
5002 

8091 
األساليب البالغية لنظم الشكل في العمارة االسالمية اسلوب 

 االطناب في نظم الواجهات الداخلية
 ماجستير

Architectural 

Engineering 
شريف انوار مشعل  5002 

8099 
انعكاس النظم االنشائية على الشكل المعماري دراسة تطبيقية 

 على توجهات العمارة العربية المعاصرة
 ماجستير

Architectural 

Engineering 

ميساء موفق يونس 

 العبيدي
5003 

 ماجستير التصميم البارامتري في العمارة 8098
Architectural 

Engineering 

سيف هللا عادل 

 وفيق
5002 

 ماجستير الخصائص الهندسية للترب الجبسية باستخدام قاعدة البيانات 8080
soil and 

foundations 

هدى كرم جميل 

 الدوري
5002 

 soil ماجستير تثبيت التربة الجبسية باستخدام النورة والمستحلب اإلسفلتي 8088
باسل كوركيس 

 ايشو
5002 

1213 
بعض الخصائص الهندسية العالقة بين إجهادات المص و 

 لتربة طينية انتفاخية ُمثبتة بالنورة من مدينة الموصل
 5002 ليث خليل ابراهيم soil ماجستير

 5002 احمد ابراهيم دمحم soil عالدبلوم  تصميم مسبح اولمبي مغلق 1238

 5002 دمحم يـاسين كامل  Soil Mechanics ماجستير تـأثير الغمر الطويل على الخصائص الهندسية للتربة الجبسية 8083

8088 
صخور األسس  تأثير حامض الكبريتيك في بعض خواص

 الكاربوناتية
 5002 زهير دمحم صالح Soil Mechanics ماجستير

8089 
تثبيت التربة الطينية االنتفاخية المعدلة بالنورة باضافة 

 المستحلب االسفلتي
 5002 دمحم ظافر عبد النافع  Soil Mechanics ماجستير

8082 
تأثير الترطيب على سلوكية التربة المتداعية في مدينة 

 الموصل تحت تأثير إجهادات وكثافات مختلفة
 Soil Mechanics ماجستير

فائز ضياء شيت 

 خطاب
5002 

8010 
الجبسي العالي  تثبيت طبقات ما تحت األساس ذات المحتوى

 باستعمال النورة
 Soil Mechanics ماجستير

عالء حسين جاسم 

 دمحم الركابي
5002 

8088 
تاثير نسبة الطين على التغير الحجمي لتربة متداعية من 

 مدينة الموصل
 Soil Mechanics ماجستير

خولة احمد خليل 

 الجواري
5002 
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 5002 أمينة احمد خليل  Soil Mechanics ماجستير تأثير الفجوات على توزيع االجهادات والهبوط تحت األسس 8089

8085 
 تأثير نوع التربة وظروف الرص على منحني خاصيـة

 الماء لترب مختارة من مدينة الموصل-التربة
 Soil Mechanics ماجستير

اسعد دمحم أزهر 

 العمري
5002 

 Soil Mechanics ماجستير تأثير الغسل بمحاليل األمالح في خصائص الترب االنتفاخية 8288
الجبار موفق عبد 

 نورالدين
5000 

 Soil Mechanics ماجستير تأثير طريقة حفر األنفاق على هبوط سطح األرض 8081
علي عبد األمير 

 حسين
5002 

 دكتوراه في محافظة نينوى نماذج تحليلية لنوعية مياه نهر دجلة 1074
Environmental 

Engineering 
 5002 أيـاد فـضـيل قـاسـم

1094 
على الخصائص النوعية والمقنن المائي اآلثار البيئية 

 مدينة الموصل في ظروف الحصار لمشاريع اسالة
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5005 صبا خالد بنهام

1092 
األداء  الهيدروليكي للبوابات  الشعاعية الكبيرة لمنافذ التفريغ 

 السفلي تحت تأثير عمود ماء عال لسد مكحول
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

رعد فاضل أمين 

 العبيدي
5005 

1089 
في معالجة   استخدام األحواض المهواة ذات التهوية الناشرة

 مياه مطروحات معمل ألبان نينوى
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

دمحم سالم شهاب 

 أحمد
5005 

 

1090 
مياه  معالجة في استخدام األحواض ذات الجرعة المتتابعة

 مطروحات المستشفيات
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 وعد دمحم علي عباس

5005 
 

 ماجستير استخدام الزاج األخضر المحلي في ازالة عكورة الماء 1084
Environmental 

Engineering 

سهير فوزي خالد 

 اشبير
5005 

 

1078 
تقيم كفاءة محطات معالجة مياة الفضالت لبعض مستشفيات 

 مدنية الموصل
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5005 سفيان دمحم سعيد

1087 
دراسة المياه الكبريتية في مدينة حمام العليل خصائصها، 

 وتأثيراتها، وإمكانية معالجتها
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

عبد هللا إسماعيل 

 إبراهيم
5002 

1097 
الفيزيوكيمياوية على كفاءة المعالجة البايلوجية تاثير المعالجة 

 لمياه الفضالت النسيجية
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

حال نبيل ايليا 

 الشماس
5002 

1099 
تأثير كيمياويات مطروحات بعض المستشفيات في مدينة 

 الموصل على المعالجة البايولوجية لمياه الفضالت
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

زينة فخري 

 اسماعيل
5002 

1093 

التقييم النوعي لكفاءة استخدام تقنية المرسبات االنبوبية 

بالمقارنة مع المعالجة التقليدية في محطات اسالة ماء مدينة 

 الموصل

 ماجستير
Environmental 

Engineering 

عبير هاشم حسن 

 عالوي
5002 

1095 
وتقدير الجرع األشعاعيه في الهواء  000-حساب الرادون

 الناتجة عن استنشاقه في منطقه الجادريه
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5002 احمد حسون علي

 ماجستير تطبيق النمذجة الهيدرودينامية على  هور أبو زرك 1098
Environmental 

Engineering 
 5002 سيف فوري عباس

1076 
تعبئة الوقود في مدينة تقييم تلوث الرصاص في محطات 

 بغداد
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5002 عمر صفوان نعمان

1096 
 برمجة تصميم محطات معالجة الماء المضغوطة

 
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5002 احمد سمير ناجي
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 ماجستير تصميم موديل لطلب الماء المنزلي في مدينة النجف 1077
Environmental 

Engineering 
 5002 عبير ابراهيم يحيى

1086 
شط  انتشار الملوثات في نموذج رياضي ثنائي البعد لمحاكاة

 الحلة
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

حسين علي مهدي 

 الزبيري
5002 

1075 
تقييم إزالة المثيلين األزرق من المياه المتخلفة باالمتزاز على 

 من الحشوات الممتزةأنواع مختلفة 
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

وسام حسن علوان 

 الطالبي
5002 

1085 
تقييم العوامل المؤثرة على تصميم  محطات معالجة مياه 

 الفضالت البلدية
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 نورس شاكر جواد

5002 
 

8018 
تصميم وحدات اثر عدم وجود حوض التسريب االبتداىي على 

 المحطه معالجة  المياه المطروحه
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5000 احمد مهدي حسين

 ماجستير تحليل االخطار البيئية للسيطرة على مشاكل 8808
Environmental 

Engineering 

صابرين لطيف 

 كريم الشوك
5000 

8015 
منطقة  تقييم االداء البيئي لبعض االنشطة  الصناعية في

 3021الفرات طبقا الموصفات ايزور
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5000 فاتن عبد الكاظم

 ماجستير تقييم نوعية المياه في منطقة الفرات االوسط في العراق 8018
Environmental 

Engineering 
 االء عدنان عبيس

5000 
 

1091 

الفينول  استخدام مرشحات ثنائية الوسط في إزالة مركبات

بأستخدام كاربون منشط تجاري وُمصنع  والباراكلوروفينول

 محليا  من نوى التمر

 ماجستير
Environmental 

Engineering 

نادية نزهت صبيح 

 الربيعي
5000 

8800 
تحسين نوعية المياه الخارجه من محطات المعالجه  باستخدام 

 مواد محليه
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

علي عبد هديل 

 الحسين
5000 

8802 
تركيبة ومعدل نشوء النفايات الصلبة المنزلية لمركز تكريت 

 وناحية العلم وتحديد موقع الطمر الصحي األمثل
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

حنين أحمد خضير 

 القره غولي
5000 

 ماجستير تصنيف المخلفات الخطرة باستخدام برنامج حاسوبي 8080
Environmental 

Engineering 
 5000 وسام شمخي جابر

8011 
دراسة إمكانية استخدام النفايات الصلبة كالبالستك المقطع في 

 مرشحات تصفية المياه
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

مختار ظاجر  

 عباس
5000 

1073 

دراسة تأثير بعض العوامل التشغيلية للخلية الكهروحيوية 

نـزع مــاء الحـمأة المنشــطة باستـخدام المعالجة على قابلية 

 الهوائية والالهـوائية

 ماجستير
Environmental 

Engineering 

سماهر جاسم دمحم 

 حوري
5000 

1072 
استخدام قاعدة بيانات المعلومات البيئية الختيار المطامر 

 الصحية في محافظة بابل
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5005 جاسم هديل كريم

 ماجستير تقييم استقرارية  ونوعية الماء في محافظة بابل 8088
Environmental 

Engineering 

ليلى عبد الكريم 

 مخيف
5005 

8209 
إستخدام الهايدروسايكلون كتقنية في محطات تصفية المياه 

 لتحسين نوعية الماء
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

اسامة علي هادي 

 الهاشمي
5002 

1082 
تأثير عصارة النفايات الصلبة البلدية على تلوث تربة موقع 

 الدفن في الساحل األيسر لمدينة الموصل
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5002 سنان كمال الدين
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1088 
في مدينة  تصميم موقع طمر صحي نموذجي للساحل االيسر

 الموصل

دبلوم 

 عالي

Environmental 

Engineering 
 5002 ياسر حازم يونس

1080 
استخدام المرشح الرملي البطيء في ازالة العكورة من مياه 

 نهر دجلة في مدينة تكريت
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

عبد الحميد عبد 

 الرحمن محمود
5002 

1083 
 اختيار مؤشرات األستدامة لمنظومة المياه الحضرية

 دراسة()مدينة الحلة كحالة 
 ماجستير

Environmental 

Engineering 

هند قاسم شاكر 

 العزاوي
5002 

1081 
من المياه   D-0,0اإلمتزاز الحيوي للمعادن الثقيلة والمبيد 

 الملوثة بواسطة الفطريات
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5002 يوسف دمحم يوسف

1079 

الشرب و الطين  البحث في أمكانية استخدام حمأة معالجة مياه

األحمر ألزالة الفوسفات من مخرجات محطات معالجة مياه 

 الصرف الصحي

 ماجستير
Environmental 

Engineering 
 5002 مينه موفق نعمه

8012 

اختيار مواقع المحطات الوسطية وموقع طمر النفايات 

الصلبة البلدية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية :منطقة 

 العراق ،بابلالدراسة بابل 

 ماجستير
Environmental 

Engineering 

مصطفى عقيل 

عبدالرزاق 

 الحمداني
5002 

8018 

ازالة ايونات النحاس والنيكل من المحاليل المائية باستخدام 

التعويم والتعويم الممتز مع تطبيق نظام الشبكة العصبية 

 االصطناعية

 ماجستير
Environmental 

Engineering 

شهد علي عبد 

 الحسين
5002 

8019 
االمتزاز الحيوي اليونات الكاديوم والزنك على دقائق الفلين 

 باستخدام عمود التميع العكسي
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5002 سجى هاشم حسن

8013 
النمذجة العددية لحماية المياه الجوفية المحاكاة من الرصاص 

 النفاذةبأستخدام اوساط مازة مختلفة في الحواجز 
 ماجستير

Environmental 

Engineering 
 5002 زهراء باسم مسعود

8809 
تخمين قابيلة السس متقاربة باستخدام طريقة العناصر 

 المححدة
 ماجستير

Geotechnical 

Engineering 

لمياء نجاح سنودي 

 الطائي
5002 

 ماجستير تحسين خواص التربة االنتفاخية باستخدام مواد محلية 8803
Geotechnical 

Engineering 

نسرين عبد 

 الجبارحمزة
5002 

1121 
ايجاد المعامالت المكافئة الخاصة بمختلف المركبات في 

 مدينة بغداد
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

ياسر خضر شوكت 

 الزبيدي
5002 

 ماجستير التبليط تأثير الغسل على مقاومة التربة الملحية التحتية أسفل 1108

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

أسراء فاضل جاسم 

 السعدي
2006 

1107 
 تحليل التبليط المرن تحت تاثير األحمال الديناميكية باستخدام

 اللدونة -المرونة-نموذج اللزوجة
 دكتوراه

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

زينب احمد عبد 

 الستار القيسي
5002 

1110 
طريقة العناصر المحددة  تحليل البالطات الصلدة باستخدام

 تاثير االحمال المتحركة تحت
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

عباس صاحب عبد 

 الحداد علي
5002 

1122 
إنتاج خارطة رقمية لتربة ما تحت األساس للطريق باستخدام 

 المعلومات الجغرافية تقنيات نظم
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 
 5000 علي محي أحمد
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1116 
كربالء  تحسين الجريان المروري للطرق الشريانية في مدينة

 المقدسة
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5000 إسراء سعيد جواد

 ماجستير تصميم وإدارة التبليط المرن المدور في العراق 1119
Highway And 

Transportaion 
 5000 انتصار دمحم جدران

1127 
دراسة خصائص مواقف المركبات في مجمع الجامعة 

 المستنصرية الرئيسي
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5000 رائد عبد الباري

1123 
طريقة في تحسين الطرق غير المبلطة فوق الترب الطينية 

 البالستيكيةالضعيفة بأستخدام المشبكات 
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5000 عباس عناية كريم

 ماجستير نمذجة توليد الرحالت لقطاعات مدينة الديوانية 1115

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5000 همسة عباس نايف

 ماجستير تحريات تطبيقية ونمذجة تحليلية لتبليط المرن المدعم 1105

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5005 نبيل حبيب جاسم

1114 
 تحسين التربة الضعيفة اسفل سكة الحديد باستخدام طريقة

 العناصر المحددة
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5005 غـفران دمحم عبود

 ماجستير المعاييرتطوير بدائل صيانة التبليط اعتمادا على نظام متعدد  1112

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5005 فرح ياسين عبيد

1117 
الحساب التوافقي لمعامالت التبليط المرن باستخدام نظام العد 

 الموروث
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5005 مشتاق فرحان حميد

1128 
للطبقة السطحية خصائص اداء المزيج االسفلتي الحار 

 باستخدام اسفلت بيجي
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

زينة نوفل دمحم 

 صالح
5005 

1118 
نموذج وصفي لطريق سريع في بغداد بأستخدام الشبكات 

 العصبية االصطناعية
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5005 بلي عبيد

1106 
المختبرية والعددية لمواد ركام التبليط المفككة التحريات 

 المثبتة
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5002 غادة غسان مسعود

1113 
باستخدام رادار  بغداد الريفي –التقييم اإلنشائي لطريق الكوت 

 االختراق األرضي
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

عبداحمد علي   5002 

1120 
تقييم تطبيقات الطبقة الالصقة وقوة الربط بين طبقات 

 االسفلت الكونكريتي
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5002 رشا كريم محمود

1125 
 دراسة خواص مواد التبليط األسفلتي المدور المحلي

 
 5002 مريم حسن عباس Highway And ماجستير
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1124 
 قصير الخلطات اإلسفلتية الحارة المعرضة للتقادمسلوك 

 وطويل األمد
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

عبد هللا محمود 

 رشيد
5002 

 ماجستير نمذجة التشققات الكلل للتبليط المرن في العراق 1126

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5002 ميس رابح مضر

1111 
المركزية  طوابير السيارات والتأخير للمنطقة التجاريةنمذجة 

 في مدينة السليمانية
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

 5002 سعد محسن خليل

1109 
التحري العملي عن استخدام الركام المعاد لبعض طبقات 

 التبليط الصلد
 ماجستير

Highway And 

Transportaion 

Engineeing 

عبد الكريم لين 

 خليل
5002 

1136 
دراسة ألروطان في ألتبليط ألمرن بإستعمال طريقة ألعناصر 

 أللزجة -ألمحددة للمرونة
 ماجستير

Transportaion 

Engineeing 
 5002 غسق ابراهيم دمحم

 ماجستير اداء سطح التبليط وعالقته بخواص المواد 8510
Transportaion 

Engineeing 
 5002 سالم عادل مطلك

 ماجستير تأثير نوع الملدن على أداء خلطة التبليط اإلسفلتية المعدلة 1138
Transportaion 

Engineeing 

جميل رزاق 

 إسماعيل
5000 

 ماجستير التحليل بالعناصر المحدده للطبقة الجاسئة للمطار 1139
Transportaion 

Engineeing 

حسين يوسف جبار 

 الجنابي
5000 

 ماجستير لخرسانة ذاتية الرص للتبليط الصلد الخصائص الحرارية 1135
Transportaion 

Engineeing 

منقذ صادق دمحم 

 الحسيني
5000 

1131 
تدرج   التقيم المختبري لخواص الخلطات االسفلتية المعدلة مع

 الركام للتبليط االسفلتي فائق االداء
 ماجستير

Transportaion 

Engineeing 
 5005 دمحم عزيز حميد

1130 
تقييم تأثير الخصائص الفيزياوية للبوليمرات المتوفرة محليا" 

 على الخصائص الهندسية للخلطات اإلسفلتية
 ماجستير

Transportaion 

Engineeing 
 5005 أحمد سندس دمحم

 ماجستير موديالت تنبؤ لتحسس الخلطات االسفلتية المعدلة للرطوبة 1129
Transportaion 

Engineeing 
حسينفاطمة فاهم   5005 

1133 
اإلسفلتية  تحسين مقاومة الشقوق االنعكاسية للخلطات

 المحسنة بالبوليمرات وطبقات التسليح
 ماجستير

Transportaion 

Engineeing 
 5002 ياسر دمحم جبر

1137 
تقييم خصائص االنثناء والحرارية للخرسانة الذاتية الرص 

 في تبليط الطرق
 ماجستير

Transportaion 

Engineeing 

علي موسى عاجل 

 االسدي
5002 

1132 
تقييم  األداء للخلطات اإلسفلتية المعدلة والحاوية على رمل 

 طبيعي
 ماجستير

Transportaion 

Engineeing 
 5002 عمار جواد كندوح

1134 
تقييم تأثير نسب الركام الناعم على عمر الكلل للخلطات 

 اإلسفلتية
 ماجستير

Transportaion 

Engineeing 

حسن دمحم مهدي 

 محي الدين
5002 

1141 
 طريقة معتمدة على التحويل الغير المتماثل المحسن في

 الصناعية تسجيل صور االقمار
 ماجستير

Surveying 

Engineeing 
 5002 رواء عبدالجبار دمحم

1140 
كلفة التصميم االمثل لشبكة انابيب المجاري باستخدام نظم 

 والبرامجيات الساندة المعلومات الجغرافية
 ماجستير

Surveying 

Engineeing 
 5002 ليلى قيس عباس
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1146 
تأثير شكل الفتحات العمودية على األداء الهيدروليكي لمدرج 

 العراق اسماك أفقي  في
 ماجستير

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

صالح الدين 

 عبدالرحمن
5005 

1148 
 تحليل خزان الترسيب المسندأستخدام العناصر المحددة في 

 بواسطة األساس الحصيري المدعم بالركائز
 ماجستير

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

 5000 علي حسين جابر

8282 
 التصميم الهيدروليكي األمثل لمنشات السايفون المعكوس

 في المجاري
 ماجستير

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

 5000 مقداد رؤوف كريم

8889 

ANALYSIS OF SEEPAGE UNDER 

HYDRAULIC STRUCTURES FOR 

DIFFERENT CASES USING FINITE 

ELEMENT METHOD 

 ماجستير

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

Hadeel 

Challoob 

Dekhn 
5000 

8828 
سد حديثة كحالة  تحليل انهيار السدود الترابية االفتراضي

 دراسية
 ماجستير

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

 5000 ليلى علي دمحم

1142 
سيف ذو  تأثير تسرب الماء على المنشآت القريبة )بحيرة

 كحالة دراسية الفقار الصناعية في منطقة بحر النجف(
 ماجستير

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

سالم عبد الباري 

 عباس الجنابي
5005 

8820 
وسيطرة على فتحات البوابات االستتباع المعكوسة لتشغيل 

 ناظم الكوفة
 ماجستير

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

جمانة هادي 

 صاحب
5002 

 ماجستير دراسة االنجراف المحلي والترسيب حول المسنات 1147

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

 5002 االء محسن داود

1145 
القنوات  مع حماية النموذج العددي للجريان في  انحناءات 

 بمسنة مفردة
 ماجستير

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

 5002 سامية غفار سعيد

 ماجستير ادارة الموارد المائية في منطقة بحر النجف 1143

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

علي عباس كاظم آل 

 عيسى
5002 

 ماجستير التنصيب تحليل االجهادات لألنابيب الغائصة خالل عملية 8888

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

أنور صباح عبد 

 االمير
5002 

 ماجستير التصميم الهيدروليكي االمين واالمثل لمسيل مائي متدرج 8885

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

 5002 اشراق دمحم رضا

1522 
باستخدام دراسة تحليلية حول المسنآت المائية الغاطسة جزئيا 

 النموذج رياضي
 ماجستير

Hydraulic 

Structures 

Engineering 

 2014 مريم طه نصرت

1523 
دراسة فقدان القوة في الخرسانة االنسيابية الموضوعة تحت 

 الماء
 ماجستير

Hydraulic 

Structures  
 2015 مروة جعفر مراد
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1149 
 نماذج تدهور ألنابيب المجاري الناقلة الرئيسية في جانب

 الرصافة من مدينة بغداد
 ماجستير

Sanitary 

Engineering 
 5002 رحاب كريم جبار

1166 
تحليل الجريان غير الثابت للمياه الجوفية في بحر النجف 

 باستخدام التقريب الضبابي
 دكتوراه

Water Resources 

Engineering 

ذوالفقار رزاق عبد 

 المهدي
5002 

1189 
 األبعاد المثلى لمنشأ دراسة مختبرية ونظرية لتحديد

 هيدروليكي
 دكتوراه

Water Resources 

Engineering 
 5002 مي سمير صالح

 دكتوراه النمذجة الهيدروديناميكية لظواهر الرسوبيات عند مأخذ الماء 1184
Water Resources 

Engineering 
 5002 سناء عاجل طلب

1187 
الغشائي اثر نوع الجرياى على كفاءة اإلزالة  للمرشح 

 باستخدام أوساط خشنة
 دكتوراه

Water Resources 

Engineering 
 5002 عامر حسن طاهر

1181 
استخدام اوساط متعددة كمعالجة متقدمة في معالجة مياه 

 الصرف الصحي العادة استخدامها في االغراض الزراعية
 دكتوراه

Water Resources 

Engineering 

حيدر علي مهدي 

 الموسوي

5002 
 

1180 
 دراسة تجريبية  لتهوية المياه المصنعة باستخدام تقنية

 المدرجات
 دكتوراه

Water Resources 

Engineering 
 5002 حنان حسين عبود

1159 
دراسة تجريبية لاللتوائية في معادلة الجريان في اوساط 

 مختلفة مسامية
 دكتوراه

Water Resources 

Engineering 

هدى طارق حمد 

 الشافعي
5002 

1162 
تأثير ميل مؤخر السد الغاطس العمودي والمنحرف ذي القمة 

 نصف الدائرية على خصائص الجريان
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

صالح جعفر سليمان 

 شريف المولى
5002 

1173 
OPTIMUM OPERATION OF MAKHOOL 

DAM 
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

Riyadh Hamad 

Motlib 
5002 

1196 
تحليل السالسل الزمنية لنمذجة األمطار والتصاريف 

 ألحواض مختارة في شمال العراق
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

دمحم أكرم سعدي 

 الدباغ
5002 

 ماجستير استقرار األثقال الخرسانية مع مرشح وسيط 1163
Water Resources 

Engineering 
 5002 حيدر حافظ كريم

 ماجستير التشغيل األمثل للجزء األول من المصب العام 1203
Water Resources 

Engineering 
 5002 ثرى رزاق عجام

 ماجستير محاكاة جريان المياه الجوفية في مدينة كربالء 1172
Water Resources 

Engineering 
 5002 نبيل دمحم حسين

1199 
الخلوية تأثيرالخواص الهندسية على استقرارية السدود 

 الحجابية
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

سرمد حميد مجيد 

 الرماحي
5002 

1154 
تحليل  التسرب تحت المنشأ الساند المائي الموجود على تربة 

 عشوائية مكانية
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

أسيل احمد عبد 

 الكاتب
5002 

 ماجستير سد حديثة كحالة تطبيقية الترابية:تحليل أستقرارية السدود  1152
Water Resources 

Engineering 

عدي عبد الصاحب 

 الطرفي
5002 

1155 
استخدام طريقة العناصر المحددة في تحليل المنشآت الساندة 

 الخلوية دائرية المقطع
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5000 زينب ديكان عباس

1153 
 األعماق وطريقة التحليل العكسي للجدران الساندةتحليل فشل 

 
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5000 كمال راشد معيوف
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 ماجستير التشغيل االمثل لمنظومة الثرثار 1156
Water Resources 

Engineering 
 5000 امير هاشم حسين

 ماجستير النماذج التصادفية للجريان الشهري لنهر الزاب الكبير 1151
Water Resources 

Engineering 
 5000 أنيس كاظم ادريس

 ماجستير األستتباع المعكوس لموجة الفيضان في شط الحلة 1167
Water Resources 

Engineering 
 5000 لؤي كاظم حميد

1170 
إمكانية أعادة استخدام مياه ألصرف ألصحي لنظام ألري 

 ألــعــراقبالتنقيط في ألمناطق ألريفية في 
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

مصطفى وجدي 

 جالل
5000 

1175 
التحليل اإلحصائي لسجالِت المطِر لبَْعض المحطات 

 االرصادية في العراق
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5000 زينب علي عمران

1190 
( في تخمين حمل 3592مدى تطبيق معادلة اينشتاين )

 الرسوبيات لقناة مفتوحة
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5000 ناصر خلف محيسن

1160 
تاثيرات ظروف الخزان واالسس غير المتجانسة على تصميم 

 السدود الكتلوية
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

ستار ناصر حسين 

 العبدلي
5005 

1191 
الموارد المائية شط الحلة كحالة استخدام نظام سكادا في ادارة 

 دراسية
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5005 همام عامر هادي

 ماجستير تاثر االحتباس الحراري على التبخر في العراق 1178
Water Resources 

Engineering 

حيدر مهدي 

 الرياحي
5005 

1182 
تصميم تاثيرات ظروف الخزان واالسس غير المتجانسة على 

 السدود الكتلوية
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

ستار ناصر حسين 

 العبدلي
5005 

 ماجستير تحليل أكتاف الجسور المتمفصلة و الشبه متمفصلة 1176
Water Resources 

Engineering 
 5005 حسين حسن جواد

1171 
التشغيل الهيدروليكي والبيئي لمنظومة المصب العام وبحيرة 

 الدلمج وهور الحمار
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5005 خلود جمعة حسين

 ماجستير تطبيق طرق االستتباع المعكوس على مقطع من نهر الفرات 1158
Water Resources 

Engineering 

مصطفى حامد عبد 

 الواحد
5005 

1161 
جدوى مزج مياه البزل مع مياه االنهر ألغراض الري في 

 الناصرية
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

عباس ياسر حسين 

 الجوي
5005 

 ماجستير النقل الهيدروليكي للرسوبيات في عدد من القنوات الطموية 1179
Water Resources 

Engineering 

رنا عبدالهادي 

 مخيف
5005 

1177 
نموذج رياضي النهيار السدود الخرسانية المرصوصة 

 باستورا حالة دراسيةبالحدل، سد 
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

دلشاد عبد السادة 

 حسين
5005 

 ماجستير انتقال ملوث التراكلورواثلين في المياه الجوفية 1169
Water Resources 

Engineering 
 5002 هدى مهدي مظلوم

1188 
العراق( -تقييم صالحية مياه مبزل قطاع الحسينية )كوت

 للري
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5002 لهيب عباس جاسم

1183 

 

 الخصائص الهيدروليكة للمطفح المدرج

 

 ماجستير
Water Resources 

Engineering 
 5002 سالم دمحم علي
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1165 
دراسة عملية لبيان تأ ثري معامل الخشونة لماننغ على رقم 

 فراود في القنوات المفتوحة
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5002 فادية فاروق خيري

1192 
دراسة نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة في المناطق 

 الحضرية في مركز مدينة البصرة
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

ياسمين تحسين 

 يوسف
5002 

1168 
نمذجة االدارة المثلى الستخدام المياه الجوفية في صحراء 

 كربالء
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5002 واقد حميد حسن

1194 
نموذج تصادفي داينمي لتشغيل خزان سد القائم على نهر 

 الخوصر
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

أيمن رافع دمحم 

 توفيق
5002 

1174 
Hydraulic Characteristics of Flow over 

Stepped Spillway with Semicircular Crest 
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 

Saleh Jaafer 

Suleiman Al- 

Moula 

2014 

1185 
تحليل تسجيالت األمطار لبعض المحطات االرصادية في 

 العراق
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5002 ظالل عدنان حسين

1201 
تحت األحمال الساكنة التصميم األمثل ألنواع الجدران الساندة 

 والزلزالية
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5002 مهدي كريم عريبي

1200 
دراسة المياة الجوفية وامكانية استخدامها في الري )تكوين 

 الدبدبة كحالة دراسية(
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5002 سمية آمال الدين

1198 
لحماية محطات الضخ ذات الرفع تحليل الحاله الطارئه 

 الواطئ
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5002 زينب دمحم اكرم

1195 
تقييم صالحية مياه مشروع مبزل الشامية الشرقي)الديوانية( 

 للري
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5002 مروه فالح حسن

1202 
االنجراف تأثير شكل الدعامة على عمق و تشكل حفرة 

 الموقعي
 ماجستير

Water Resources 

Engineering 
 5002 زيد هادي عبيد

 ماجستير كفـــــــل -تقييم قناة ونظام توزيع لجزء من مشروع حلـــــة 1164
Water Resources 

Engineering 
 5002 مروه هاني محسن

 ماجستير توزيع السرعة في مقطع عرضي لنهر ذي خشونة متباينة 1150
Water Resources 

Engineering 

سامر طارق 

 ابراهيم
5002 

1197 
اعداد نظام معلومات جغرافية لمنطقة مشروع ري الجزيرة 

 الجنوبي باالستعمال بمعطيات التحسس النائي
 Remote Sensing ماجستير

خنساء عبداالله 

 احمد دمحم الخالدي
5002 

8399 
لحسـاب  االستهـالك مونتيـث -تقييم معادلة الفـاو بينمـان

 المائـي المرجعي ببيانـات مناخيـة كاملـة وناقصـة في العراق
 ماجستير

Irrigation and 

Drainage  

شفيقة سلطان عبد 

 هللا حسين الجبوري
5005 

8390 
مشكلة المياه الجوفية في مدينة الموصل أسبابها والحلول 

 الممكنة
 ماجستير

Irrigation and 

Drainage 

Engineering 

هدى هاشم بـدر 

 صالح
5005 

 ماجستير النحر الموضعي في مؤخر بوابة الكسح 8392

Irrigation and 

Drainage 

Engineering 

علي عبد الجبار 

 يوسف
5005 

8398 
األداء الهيدروليكي  للسدود الغاطسة بتعرج شبه منحرف 

 دائري الزوايا
 ماجستير

Irrigation and 

Drainage  

عايد سليم حميد 

 حسوني المتيوتي
5002 
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8398 
تأثير أعماق الغمر المتقطع والمستمر وإعادة استخدام ماء 

 الغسل في عملية الغسل
 ماجستير

Irrigation and 

Drainage 

Engineering 

عمار محمود ذنون 

 السبعاوي
5002 

8393 
حركة الماء وتوزيع الرطوبة في الري بالتنقيط تحت سطح 

 التربة
 ماجستير

Irrigation and 

Drainage 

Engineering 

دمحم طارق خليل 

 مصطفى العبادي
5002 

8398 
تأثير االنحدار على نمط االبتالل لنوعين من التربة تحت 

 مصدر تنقيط خطي
 ماجستير

Irrigation and 

Drainage 

Engineering 

مهند عباس سليمان 

 صالح
5002 

8391 
منقطات الري باستخدام تأثير المجال المغناطيسي على أداء 

 المياه المالحة
 ماجستير

Irrigation and 

Drainage 

Engineering 

 5002 عزيزة علي دمحم

 دكتوراه تمييز االشخاص بأستخدام التحقق من عدة خواص حيوية 8519
Electrical 

Engineering 
 2011 وائل حسين زاير

1218 
الخوارزمية تحسين تخمين الموقع الزاوي للهدف باستخدام 

 الجينية
 ماجستير

Electrical 

Engineering 
 5000 حارث ماجد صالح

1217 

بناء منظومة ليزر ثنائي أوكسيد الكربون ذو الجريان الطولي 

البطيء و دراسة تأثير معلمات التفريغ الكهربائي على قدرة 

 الخرج الليزري

 ماجستير
Electrical 

Engineering 
 5002 منذر حاتم عبود

8518 
Serial Concatenated Codes Based on Iterative 

and Non-iterative Decoding 
 ماجستير

Electrical 

Engineering 

Samir Abd Al-

Cathem 
5002 

1223 
تحليل أخفاء الصور باستخدام األحصاءات ذات المرتبة 

 العالية
 ماجستير

Electrical 

Engineering 

عّمار ُموفَق يَعقوب 

دُخانيٌوسُف   
5002 

1224 
باستخدام الترشيح الموائم  تحليل اإلشارات المشفّرة ثنائيا  

 وغير الموائم لتقليل الفصوص الجانبية
 ماجستير

Electrical 

Engineering 
 5002 صالح حسن عباس

1221 
 ألتخمين المتكيف لموقع وسرعة المحطات المتنقلة في أنظمة

 الذكياالتصاالت الالسلكية ذات الهوائي 
 ماجستير

Electrical 

Engineering 
 5000 دمحم عبدهللا غالي

1216 
تصنيف إشارات الدماغ الكهربائية باستخدام الشبكة العصبية 

 والشبكة العصبية الكمية
 ماجستير

Electrical 

Engineering 

ابتسام عبد الواحد 

 رشيد
5000 

1222 
المتعامد المتعدد تحسين اداء نظام التقسيم الترددي المضاعف 

 المداخل والمخارج باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية
 ماجستير

Electrical 

Engineering 
 5002 حراء رحيم حاتم

1220 

تصميم الترميز الكتلي المكاني ألزماني لتقنية الموجة الواسعة 

الالسلكية عريضة النطاق باستخدام مويجات التحويل 

 المنفصلة

 ماجستير
Electrical 

Engineering 
 5002 رسل نوري سعيد

8833 
تقييم  أداء نظام تحويل المويجات المنفصلة مازج تقسيمات 

 التردد المتعامد المشرف للتطبيقات ذات السرعة العالية
 ماجستير

Electrical 

Engineering 
 5002 ضفاف طالل شاكر

1219 

خوارزمية التكيف الشبكات الالسلكية متعدد الهدف باستخدام 

 الجينية

 

 ماجستير
Electrical 

Engineering 
 5002 علياء عبد الحسين
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 ماجستير MOSFETتحسين أداء الضوضاء في مكبر العمليات  1215
Electrical 

Engineering 

سارة عبد العالي 

 عويد
5002 

1214 
محاكات وتحليل البوابات البصرية عالية السرعة بناءا 

 ''soa-mzlعلى
 ماجستير

Electrical 

Engineering 
 5002 ازهار حسين نعمة

1234 
السيطرة المتينة على تردد الحمل لمنظومة القدرة متعددة 

 المناطق
 دكتوراه

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

فراس احمد مجيد 

 الـدرزي
5002 

1230 
بالقدرة تقليل كلفة التوليد وقيمة الفقد عن طريق التحكم األمثل 

 الفاعلة
 ماجستير

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

سراء اسماعيل 

 خليل
5002 

1231 
استخدام المسيطر الدقيق في تشغيل منظومة المعوض 

 المتزامن الساكن
 ماجستير

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

ذاكر تحسين يحيى 

 دمحم المعاضيدي
5002 

1233 
تقنية حقن الخط لتقليل توافقيات تيار المقوم القنطري  استخدام

 ثالثي الطور المحكوم في حالتي التقويم والعكس
 ماجستير

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

راكان خليل عنتر 

 شريف الداؤدي
5002 

 تأثير الحث التبادلي على مرحلة المسافة 8590
 

 ماجستير

 

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

أحمد عطية 

 البدراني
5002 

1236 
 XLPEتأثير دورة الحمل على األداء الحراري لقابلوات      

 ذات الفولتيات العالية
 ماجستير

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

رياض زكي 

 صبري
5002 

 ماجستير كبحتحسين اإلستقرارية عند الحالة العابرة بإستخدام عناصر  1237
Electrical power 

and Machines 

احمد حازم ياسين 

 حديد
5002 

1232 
التمثيل والسيطرة باستخدام الحاسبة لمنظومة جرار التيار 

 المباشر الرباعي
 ماجستير

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

ياسر أحمد محمود 

 الطائي
5002 

1235 
البولي اثيلين متقاطع األواصر الفشل في أطراف قابلوات 

 ذوات الفولتية المتوسطة والعالية
 ماجستير

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

 5002 سعد صاموئيل شيت

1331 
نمذجة ومحاكاة باستخدام الحاسبة اإللكترونية لمنظومة مغير 

 التردد الدوري ثالثي الطور ودراسة عامل القدرة
 ماجستير

Electrical power 

and Machines 

ريزكار دمحم خليل 

 ميرزا الصوفي
5002 

1225 
تقنيات تحليل حاالت االضطراب غير المتوقع مع نظام القدرة  

 باستخدام الشبكات العصبية
 ماجستير

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

عالية حامد علي 

 الرفاعي
5002 

 ماجستير لتبريد وحدة كهربائيةدراسة نظرية وعملية  1228

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

 5000 رفل حكمت حميد

8829 

 

دراسة الجدوى االقتصادية لمنظومة هجينة للطاقة المتجددة 

 لدور سكنية في مدينة الموصل باستخدام برنامج هومر

 

 

 ماجستير

 

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

مصطفى حسين 

 إبراهيم
5002 
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1229 
اكتشاف العطل األرضي المنفرد وإخماده ذاتيا  باستخدام 

 السيطرة على ملف بترسون في شبكة التوزيع
 ماجستير

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

فريال ابراهيم 

 الظفيري
5002 

1226 
أداء السرعة للمسيطر االتجاهي لمحرك تزامني بمغناطيس 

 دائممغذى بمحول مصفوفة غير مباشر
 ماجستير

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

 5002 زينب محمود عبد

 معدات الحماية للخطوط  الهوائية للفولتيات 1227
دبلوم 

 عالي

Electrical power 

and Machines 

Engineering 

 5002 جابر دمحم مزيد

8281 
تصميم دوائر السيموس المتكاملة تقليل استهالك القدرة في 

 باالعتماد على الخوارزمية الجينية
 دكتوراه

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 علي طويج شاهين

 دكتوراه ليزر الليف المشوب باالربيوم ذي مفتاح عامل النوعية المنغم 1243

Electronics and 

Communication 

Engineering 

دمحمدنيا زكي   5002 

 كنبائط ذاكرة MIOS تحضير ودراسة تراكيب 8581
 

 دكتوراه

Electronics and 

Communication 

Engineering 

لقمان سفر علي 

 رشيد

2002 
 

8588 
تخفيض الفصوص الجانبية باستخدام هوائي مساعد متعدد 

 ألعناصر وتطبيقاته
 دكتوراه

Electronics and 

Communication 

Engineering 

هللا حسن عبود عبد  

 
2005 

 

1247 
تقصي االستحرار بوااسطة األمواج الدقيقة بااستخدام هوائي 

 المصفوفة
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

إيناس اسامة طه 

 عبد الباقي الشبخون
5000 

1248 
الحوسبة المرنة و نظرية االضطراب و تطبيقها على منظومة 

 لتحديد األهداف المتحركةالرادار الرقمية 
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5005 عمـاد احمد حسين

1264 
تحليل وتصميم منظومة الوصول المتعدد بواسطة تقسيم 

 الشفرة الواسعة الحزمة الجيل الثالث للنظام الخلوي
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

سالم  عمر حازم

 الطائي
5002 

8831 
تصميــــم وبناء مكبر إشارة واطئ الضجيج يعمـل ضمن 

 ( Xترددات الحزمة ) 
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

عمــــر إبراهيـــم 

 احمــــــد

 

5002 

1242 
دراسة تقيمية ألداء منظومات التصوير الراداري المحمولة 

 تشغيل مختلفةجوا  تحت ظروف 
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

صفوان عماد   عبد 

الفتاح 

 عبدالعزيزالعبيدي
5002 

1272 
الكاشـف المتكيف األعمى المحسن لعـدة مستخدميـن في 

 DS-CDMAالمحطـة المتنقلـة لنظـام 
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 زكريا حسينريان 

8289 

 

 إدارة الموارد الراديوية اعتمادا على الموقع

 

 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

عبدالرحمن خالد 

صالح عبدالقادر 

 الحافظ
5002 
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8288 
اعادة بناء صورة لجسم ثالثي االبعاد باستخدام تقانة التحسس 

 الضوئي عن بعد
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 نهى جاسم دمحم

 ماجستير تحسين نمط اإلشعاع للهوائيات باستخدام هوائي مساعد 1275

Electronics and 

Communication 

Engineering 

ياسر أحمد فاضل 

 عبد العزيز
5002 

 5002 قبعقيدار مجيد   Electronics and ماجستير الهاتف النقال ومخاطره الصحية 1273

8588 
 BB84  بناء دائرة البث لمنظومة التشفير الكمي باستخدام

 بروتوكول

 

 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 مريم دمحم فاتح
 

5002 
 

8582 
مايكرومتر ليزر خالل ليف ثغرة النطاق  ١.٦٠انتشار

 الضوئي تحت الضغط التقريبي
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

زينة عباس عبد 

 المشهداني
5002 

8838 

تنفيذ البنية المادية الرقمية للشبكات العصبية اإلصطناعية 

( FPGAعلى شريحة مصفوفة البوابات المبرمجة حقليا  )

 (VHDLباستخدام لغة وصف الكيان المادي )

 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

نور طالل محمود 

 كداوي
5002 

1263 
السلوك ذو زاوية االنحناء الكبيرة للعتبات المنحنيه باستخدام 

 طريقة الخواص
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

عصام زهير فاضل 

 الشبلي
5002 

1244 
دراسة أداء خوارزميات تحليل المركبات غير المعتمد الخطي 

 DS-CDMAفي تقنية 
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5000 مفاز دمحم عبد جعفر

8283 
اختياراالشارات المشفرة لتقليل مستوى الفصوص الجانبية 

 مستند على الخوارزمية الجينية
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 وئام طلعت علي
5005 

 

 ماجستير الفيديو لكشف الحريق باستخدام المنطق الضبابياعتماد  8282

Electronics and 

Communication 

Engineering 

نور صفاء عبد 

 الجليل الساعاتي
5005 

 ماجستير تحليل الموثوقية واالعتماديه النظمة االتصاالت الالسلكية 1265

Electronics and 

Communication 

Engineering 

راضي صحن 

 عيسى
5005 

 ماجستير تحليل واداء الكشف للرادار ذو المداخل والمخارج المتعددة 1266

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5005 انسام دمحم عبد

8289 
تصنيع اشباه مواد استجابتها الكهربائية في منطقة االشعة 

 تحت الحمراء المتوسطة بطريقه السحب
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5005 أسامة ثابت نعمان

8589 
الليف البلوري الفوتوني المستند على مقياس تداخل ماخزندر 

 النمطي لتطبيقات التحسس
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

علي حميد  

 عبدالهادي
5005 

1249 
الصفرية والتشفير نظام التصويت الموحد باستخدام المعرفة 

 المتماثل
 ماجستير

Electronics and 

Communication  
 5005 ندى مهدي كيطان



 
 قاعدة بيانات الرسائل واالطاريح الجامعية

 
 

 33 

1274 
باستخدام مصفوفة البوابات  BCHبناء شفرة تصحيح الخطأ 

 القابلة للبرمجة
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

حيدر فاضل عبد 

 الساادة
5002 

 5002 عبيدة عبدالوهاب Electronics and ماجستير LTEتخطيط الشبكة الراديوية لنظام  1262

1261 
 –أوكسيد  –تصميم  ودراسة ترانزستور تأثير المجال )معدن 

 شبه موصل ( بتقنية الزرع االيوني وبأبعاد النانوميتر .
 ماجستير

Electronics and 

Communication  

فــراس نـذيـر 

 عبدالقــادر
5002 

1260 

دلتا وتنفيذ -تصميم المحول تناظري الى رقمي نوع سيكما

الجزء الرقمي من المحول باستخدام  البوابات القابلة للبرمجة 

 (FPGAحقليا)

 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 دمحم ادريس داود

1250 
االستشعار نــظام أتمتـــة البيت الزجاجي بأستخدام شبكات 

 الالسلكية
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

عــالء عــمران 

 مــوسى
5002 

8583 
اإلدارة األوتوماتيكية والمراقبة عن طريق إتصال ال سلكي 

 ذكي عن بعد لمزرعة كبيرة

 

 ماجستير

 

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 أحمد دمحم علي علي

1271 
تصميم وتنفيذ نظام واي ماكس ذو المعيار بأستخدام حقل 

 IEEE 802.16dالمصفوفات القابلة للبرمجة 
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 قاسم هادي كريم

8288 
تصميم وصالت اتصاالت السلكية آمنة باستخدام التحويل 

 معالجة االشارة الرقمية ثالثي االبعاد باالستناد الى تقنيات
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

عمار عبدالرسول 

 منير
5002 

 

8285 
تعزيز سعة القناة متعددة المدخل متعددة المخارج باسخدم 

 عوامل مختلفة
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

حسين يوسف 

 راضي
5002 

1267 
متحسس مايكرو كهروميكانيكي لقياسات خصائص تصميم 

 كرية الدم الحمراء
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 دمحم عباس الربيعي

1245 
تصميم متحسس مايكروويف بأستخدام برنامج محاكاة 

 التصاميم عالية التردد
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 دمحم زاحم حسن

1268 
باستخدام خوارزمية   cmosتصميم مكبر عمليات من نوع

pso لتطبيقات القدرة المنخفضة 
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 دمحم جاسم دمحم

8288 
تصميم وبناء نظام استحصال اشارات القلب بواسطة استخدام 

 القابلة للبرمجةالمصفوفات التناظرية 
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 عالء حمود عبد

1269 
تصـمـيم وتنفـيذ نظام العنايــــة الصحيـــة المتنقـــــل في 

 اإلسعــــاف باالعتماد علـــى شبكـــــة االنترنـــت
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 هللا علي جابرعبد 

1276 
تصميم وتنفيذ نظام جباية اجور استهالك الطاقة الكهربائية 

 باالعتماد على نظام االتصاالت العالمية
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 احمد دمحم مرزة
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1270 
تصنيف نشـاطــات فعـاليـة الدمـاغ اإلرادية باستخدام الشبكة 

 عصبية الكمية وضفيرة الخط المكعبال
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

مريم عبد الزهرة 

 رحيم
5002 

1246 
نظام  االتمته المنزلية مبني على اساس شبكة المتحسسات  

 الالسلكية
 ماجستير

Electronics and 

Communication 

Engineering 

 5002 دمحم قاسم شاكر

 5002 ليث طارق دمحم  Electronics and ماجستير توليد الموجه المثالية باستخدام محزز براغ الليفي 1241

 ماجستير مراقب لمعالجة معامالت لنظام التجارة االلكترونية 1277

Information and 

Communication 

Engineering 

 مينا محسن وائل
5005 

 

1279 

 

 OFDMتطوير ارسال فديو متعدد الطبقات باستخدام 

 

 ماجستير

Information and 

Communication 

Engineering 

وليد خالد عبد 

 الوهاب
5005 

1278 
تقييم اداء شبكة  الراديو االدراكية المخصصة استنادا الى 

 االتفاقيات التفاعليه
 ماجستير

Information and 

Communication 

Engineering 

اسراء عبد  الكريم 

 محسن

 

5002 

8838 
تطوير نظام المراقبة عن بعد باستخدام بروتوكول التطبيقات 

 الخلوية وخدمة الرسائل القصيره
 ماجستير

Information 

Engineering 
 5002 سرى خليل عبد دمحم

 ماجستير دمة في الشبكات المخصصة المتنقلةأمنية و جودة الخ 8518
Information 

Engineering 
 5000 مريم نجدت دمحم

 دكتوراه معماريات معالجة اإلشارة بالتحويل المويجي 1280

Electrical 

Engineering 

( Electronics) 

أحمد خورشيد دمحم 

 السليفاني
5002 

 ماجستير نمذجة وتنفيذ الدوائر المضببة االلكترونية 1281

Electrical 

Engineering 

( Electronics) 

عبد الرزاق عمر 

 ابراهيم الحاج زبير
5005 

 ماجستير تمثيل وتحليل المولدات التزامنية ذات انظمة االثارة المستقرة 1283

Power engineering 

and electrical 

machines 

 5005 ندى غانم دمحم

1282 
تحليل وتصميم المرشحات غير الفعالة لتقليل توافقيات تيار 

 الخط في المقومات المحكومة
 ماجستير

Power Electronics 

Engineering 
 5000 بشار عباس فضيل

1296 
مخطط سيطرة بالمنطق الضبابي لمالحة روبوتات متنقلة 

 متعددة
 دكتوراه

Control and 

Computers 
 5002 زياد طارق عالوي

1284 
تقليل استهالك الطاقة في شبكات المستشعرات االسلكية 

 باستخدام خوارزميات التجميع
 ماجستير

Control and 

Computers 

حسين عبد الصاحب 

 مهدي
5002 

1285 
تحليل وتصميم ثم محاكاة وتحقيق خوارزميات التوجيه في 

 شبكات المتحسسات اعتمادا على النظرية االلكتروستاتيكية
 Computer Network ماجستير

دمحم مناف حميد 

 القزاز
5002 

 ماجستير المــــــركبات المتنقــــلةتحليل و تصميم شــــــــــبكات  1286
Computer Network 

 

أحمد فوزي صالح 

 بدر الراوي
5002 
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1291 
 المويجي استخالص مزايا اإلشارة المعالجة باستخدام التحويل

 والشبكة العصبية االصطناعية
 ماجستير

Computer 

Engineering 

شوقي عبد الرقيب 

 سيف دمحم الدبعي
5002 

 ماجستير محـــلل طـيــــف بـاستخــدام الحـاسبــةتصميــــم  8898
Computer 

Engineering 

سمـــــر عمــــار 

 يـــاســـر
5002 

1292 
نظام هجين باستعمال تحويل المويجة في الشبكات العصبية 

 لتصنيف الصور
 ماجستير

Computer 

Engineering 

صالح مهدي صالح 

 العبيدي
5002 

1294 
أللـواح  الخـوارزميـة الجينيـة في اللحـام الروبوتـياستخـدام 

 الدوائـر المطبوعـة
 ماجستير

Computer 

Engineering 

ورقـاء يونـس 

 إبـراهيـم احمـد

5002 
 

1293 
األصوات  استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في تمييز

 المنبعثة من المحركات الكهربائية
 ماجستير

Computer 

Engineering 

سالم يحيى  لؤي

 خضر
5002 

8899 

 تصمـيم معمـارية إزالـة الضوضـاء بالتـحويل المويـجي

باستـخدام لغـة وصـف الـدوائر المتـكاملة ذات السـرعة 

 الفـائقة

 ماجستير
Computer 

Engineering 

يحيـى طـاهر قاسـم 

 عبـد الرحمـن
5002 

 ماجستير وتنفيذهتصميم منظومة حاسوبية للسيطرة الصناعية المضببة  8835
Computer 

Engineering 

ماهر دمحم فوزي 

 صابر يونس
5002 

8838 
تصميم منظومة للسيطرة المضببة باستخدام المسيطر الدقيق 

AT89C51 وتنفيذها 
 ماجستير

Computer 

Engineering 

عمر خليل حسن 

 سيد مرعي
5002 

 ماجستير تمييز المتكلم باستخدام الشبكة العصبية المضببة 8832
Computer 

Engineering 
 5002 ندى عبد الغني دمحم

8830 
خصائص المكبرات الضوئية الليفية المطعمة بأيونات 

 االربيوم
 ماجستير

Computer 

Engineering 

فرات يونس عبد 

 الرزاق العبايجي
5002 

1297 
البطاقة الذكية وبصمة اإلصبع في تصميم بطاقة ولوج عالية 

 السرية
 ماجستير

Computer 

Engineering 
 5002 عمر فخري أحمد

1299 
تصمـيم معمـارية التحويل المويجي ثنائي األبعاد المقام على 

 VHDL مخطط الرفع باستـخدام 
 ماجستير

Computer 

Engineering 

جوان حسين عبد 

 الحكيم الخالدي
5002 

8891 
في حالة إضافة/إزالة  EDFAتأثيرات تغير قدرة المكبر 

 الضوئية WDMقنوات في شبكات 
 ماجستير

Computer 

Engineering 

جمانة عبد هللا كريم 

 عبد هللا النعيمي
5002 

8895 
( VHDLتصميم مسيطر مضبب عام وتنفيذه باستخدام لغة )

 (FPGAومصفوفة البوابات البرمجية )
 ماجستير

Computer 

Engineering 

 رشــــا إلهــام مجيد

 كركجي
5002 

1734 
تصنيف إشارات الدماغ باستخدام تحويل فورير قصير المدى 

 المنفذ على مصفوفة البوابات المبرمجة حقليا
 ماجستير

Computer 

Engineering 

تقى عبد الحميد 

 فتحي
5000 

 ماجستير بناء إنموذج حاسوبي لتقييم أداء التعليم 1289
Computer 

Engineering 
ابراهيمرافع طارق   5000 

8898 
 تصميم مسيطر ثنائي خطي استنادا على أالنظمة ألذآية لتجنب

 أالختناقات في شبكات ألحاسوب
 ماجستير

Computer 

Engineering 
 5000 سنا صباح صبري

8893 

 

 Snortتصنيف الحزم لتحسين نظام 

 

 ماجستير
Computer 

Engineering 
 5000 أنيس محسن هادي
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1745 
التعرف على مواقع المركبات باستخدام تقنية تصوين نظام 

 RFID بالموجات الراديوية التعرف
 ماجستير

Computer 

Engineering 

حسن عبدالسالم 

 حامد
5000 

 ماجستير مخطط السلوك التعاوني بين الروبوتات المتحركة 8892
Computer 

Engineering 
 5000 حيدر دمحم عامر

 ماجستير WIMAXتحليل اداء شبكات  8899
Computer 

Engineering 

وفاء عبدالجبار 

 مدهللا
5005 

1288 
 تحليل وتنفيذ بث الفيديو المباشر متعدد االرسال

IEEE 802.11n باستخدام الشبكة الالسلكية لنظام 
 ماجستير

Computer 

Engineering 

إستبرق حازم عبد 

 الواحد مكية
5005 

 ماجستير المتخصصة النموذجيةتصميم الوحدة الطرفية البعيدة  1739
Computer 

Engineering 
 5005 وائل عصام متي

8890 
عصيبي المستند على تقنيات تحقيق  -تصميم مسيطر مضبب

 االمثلية لتجنب االختناقات في شبكات الحاسوب
 ماجستير

Computer 

Engineering 

شهد عبد االله 

 صادق
5005 

1295 
لتتبع مسار الروبوت أسلوب سيطرة يستخدم شبكة المويجة 

 المتحرك
 ماجستير

Computer 

Engineering 

مصطفى عيسى 

 حمزة
2013 

 ماجستير تصميم وتنفيذ المختبر عن بعد بااستخدام االنترنت 1290
Computer 

Engineering 

ايالف صباح عبد 

 العزيز
5002 

1298 
تقديم دائرة تواصل الى نظام معالج ذي نواة قابلة للبرمجة 

 لتدفق البياناتكوسيلة 
 ماجستير

Computer 

Engineering 

اسيل ثامر ابراهيم 

 احمد
5002 

 ماجستير تقييم اداء بروتوكوالت التوجيه لشبكات االستشعار الالسلكية 1287
Computer 

Engineering 
 5002 صفا احسان مطلوب

8308 
كتابة محزز الحيود نوع براك على ليف بصري بشكل حرف 

D باستخدام ليزر االكسايمر نوع كربتون فلورايد 
 دكتوراه

Laser and 

Optoelectronics 

Engineering 

 5002 شيماء رياض دمحم

8308 
تصميم منظومة تذبذبية معلمية بصرية بأستخدام طريقة 

 توجيه البلورة
 ماجستير

Laser and 

Optoelectronics 

Engineering 

فاطمة حسن فخري 

 الزبيدي
5000 

 تصميم ليزر الكترون الحر للتصوير الدقيق 8598
 ماجستير

 

Laser and 

Optoelectronics 

Engineering 

طيف طارق عبد 

 الصاحب
5000 

8301 

نانومتر و  ٥١٤توليد الفوتونات المتشابكة باستخدام ضوء

 (BBOبلورة )

 

 ماجستير

Laser and 

Optoelectronics 

Engineering 

 رعد صبحي عبود

 
5000 

1300 
دراسة خصائص الجرمانيوم والكادميوم تلوريد النقية 

 باالنتشار المحتث بالليزر
 ماجستير

Laser and 

Optoelectronics 

Engineering 

ليث مخلص 

 عبدالجبار
5005 

8592 
تحضير اغشية رقيقة من اوكسيد الخارصين باستخدام الليزر 

 النبضي
 ماجستير

Laser and 

Optoelectronics 

Engineering 

دمحم عالء عبد 

 االمير
5005 

8303 
تحويل طول الموجة باستخدام الخلط الرباعي في الموجه 

 الموجي السالك السيلكون المتناهية الصغر
 ماجستير

Laser and 

Optoelectronics 

Engineering 

مينا طالل احمد 

 السعد
5005 
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 ماجستير تصنيع خلية شمسية ذات صبغة عضوية 8302

Laser and 

Optoelectronics 

Engineering 

 5005 علي عبد هللا سلمان

8309 
الصوتي أحادي البعد باستخدام مصدر -التصوير الضوئي

 ليزري
 ماجستير

Laser and 

Optoelectronics 

Engineering 

 لمى وليد جميل
5005 

 

 ماجستير دراسة المواد المتراكبة المدعمة المعالجه بالليزر 8308

Laser and 

Optoelectronics 

Engineering 

 5005 مصدق عبد الخالق

1717 
اللحام بليزر األندي ياك  للمواد المتماثله والغير متماثله 

 بأستخدام منظومه مؤتمته
 دكتوراه

Laser /Mechanical 

Engineering 
 5000 ثائر عبدالتوفيق

1723 
حسابات البالزما المنتجة بالليزر لتوليد اقصر االطوال 

 الموجية في مدى االشعة فوق البنفسجية البعيدة
 دكتوراه

Laser /Mechanical 

Engineering 

محمود شاكر 

 محمود
5005 

1724 
تصنيع مواد نانوية مركبة بتقنية  التذرية بالليزر في سوائل 

 مختلفة
 دكتوراه

Laser /Mechanical 

Engineering 

سهى ابراهيم عبد 

 اللطيف
5002 

1718 
 

 ماجستير الحرارية لسبائك الفوالذ و االلمنيوم باستخدام الليزرالمعاملة 
Laser /Mechanical 

Engineering 
 5002 زياد اياد طه

1719 
  ,Ck45المعاملة الحرارية السطحية لسبيكتي الفوالذ( )

41Cr4  بالليزر 
 ماجستير

Laser /Mechanical 

Engineering 
 5002 ضياء احمد صالل

 ماجستير االلومينا سيراميك بليزر النديميوم ياكتثقيب  1714
Laser /Mechanical 

Engineering 

مؤمل دمحم حنون 

 شربه
5000 

1715 
تثقيب دقيق في الصفائح المعدنية باستخدام ليزر ثاني اوكسيد 

 الكاربون مع ماكنه التحكم الرقمي المبرمج
 ماجستير

Laser /Mechanical 

Engineering 

احمد علي جواد 

 منيهل
5000 

 5002 نور ياسر حسون Laser /Mechanical ماجستير التلوين المستحث بليزر الليف للتيتانيوم العالي النقاء 1716

1720 
تحسين بعض الخواص السطحية من طالء الليزر لسبائك 

 االلمنيوم مع حبيبات كربيد السيليكون وكربيد البورون
 ماجستير

Laser /Mechanical 

Engineering 
 5002 رائد دمحم هادي

1721 
تحضير ونمذجة توزيع درجة الحرارة لمادتي السيليكون 

 ياك -والفضة النانوية المنتجة بليزر النديميوم
 ماجستير

Laser /Mechanical 

Engineering 

معتز سلمان حسن 

 العبودي
5002 

1722 
تقييم التقوية بأنابيب الكاربون النانوية متعددة الجدران على 

 متانة درزة اللحام بالليزر
 ماجستير

Laser /Mechanical 

Engineering 
 5002 فيـان جبــار جمعــة

 Optoelectronics دكتوراه تصنيع و دراسة خواص كاشف سليكوني لتحديد الموقع 8305
نصير كريم قاسم 

 السوداني
5002 

8339 
أستخدام تقنية النانو في أنتاج الوقود الحيوي من زيت بذور 

 النخيل
 ماجستير

Electrochemical 

Engineering 

مرتضى عباس 

 علي النعماني
5002 

8333 

تأثير المثبطات ) بيردين و نترات الصوديوم ( على تأكل 

الفوالذ الكاربوني في اسطوانة دوارة في درجات حرارة 

 مختلفة في الوسط     الحامضي / الملحي

 ماجستير
Electrochemical 

Engineering 
حسن عالوي شهد  5002 

 ماجستير الترسيب الكهروكيميائي للكادميوم من مياه الصرف 8309
Electrochemical 

Engineering 
 5002 زينب جابر حمزة
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8882 
تطبيقات مغنتايت / أثيلين كاليكول كمائع نانوي ألنظمة 

 التبريد في الصناعات النفطية
 ماجستير

Electrochemical 

Engineering 
 5002 جعفرلقاء صادق 

8380 
تحليل اشا رة التخطيط الكهربي العضلي للسيط رة على اليد 

 الصناعية
 ماجستير

Biomedical 

Engineering 
 5005 رشا سليم مجيد داود

 ماجستير تاثيرات موشر كتلة الجسم على تحليل المشي لالنسان 8382
Biomedical 

Engineering 
 5002 مثنى مازن غازي

8388 
تجريبية وميكانيكية احيائية لحركات العضالت محاكمة 

 الهيكلية واالعياء
 ماجستير

Biomedical 

Engineering 

صهيب يعرب 

 غازي
5002 

8389 
استقصاء مشاكل قوى عزم الدوران والسحب في االنبار 

 النفطية شديدة الميالن
 ماجستير

Petroleum 

Engineering 
 5002 حسن علي نعمة

 ماجستير المائي في االبار االفقيةمحاكاة التقمع  8383
Petroleum 

Engineering 
 5002 المنار فالح عبدهللا

8389 
التاكل النقري والحماية لسبائك الفوالذ المقاوم للصدا في 

 محاليل امالح الهاليد
 دكتوراه

Chemical 

Engineering 
 5002 شيماء مهدي صالح

8321 

الفضالت الصناعية دراسة تراكيز العناصر الثقيلة في مياه 

للشركة العامة لصناعة االدويــــة والمستلزمات الطبية في 

 المعالجــــات الالزمــــة لهــــا سامراء وايجاد

 ماجستير
Chemical 

Engineering 

حازم جاسم دمحم 

 السامرائي
5005 

 ماجستير تقنية الليزر قياس حجم قطرة باستخدام 8395
Chemical 

Engineering 

زين العابدين علي 

 عسكر
5005 

 ماجستير تحسين كفاءة المبادالت االيونية 8519
Chemical 

Engineering 
 5002 شيماء علي حميد

8328 
 السلوك الطوري لثاني اوكسيد الكاربون مع المذيبات

 ألفيزيائية في ضغوط عالية ولدرجات حرارة مختلفة
 ماجستير

Chemical 

Engineering 
 5002 أركان جاسم هادي

8328 
ومعامالت انتقال  النسبة الحجمية للغاز المحتجز في السائل

 االلكتروليتية في العمود الفقاعي الكتلة الحجمية للسوائل
 ماجستير

Chemical 

Engineering 

سمكو شريف رحيم 

 الجاف
5002 

8335 

نمذجة أتزان الطور لعملية فصل مزيج من المواد الصلبة 

الكاربون فوق النقطة الحرجة بواسطة باستخدام ثاني أوكسيد 

 برنامج أكسل

 ماجستير
Chemical 

Engineering 

سيروان إبراهيم 

 عبد القادر
5002 

8329 
دراسة العوامل المؤثرة على اداء عمود الفقاعات بوجود 

 المحاليل االلكتروليتية
 ماجستير

Chemical 

Engineering 

مؤيد خليل صالح 

 العبيدي
5002 

8323 
الشركة  الصناعي ومحاكاة المفاعل الُمهذب الثانوينمذجة 

 العامة ألسمدة المنطقة الجنوبية بالبصرة
 ماجستير

Chemical 

Engineering 

علي عاشور 

 الجاسمي الظفيري
5000 

 ماجستير تعزيز إنتقال الحرارة بإستخدام مسبباب شدة اإلضطراب 1866
Chemical 

Engineering 
 5000 عباس نوار زناد

 ماجستير دارسة ريولوجية تركيبية لمحاليل كاربوكسي مثل سليلوز 8515
Chemical 

Engineering 

مصطفى جعفر 

 نايف
5000 

8328 

دراسة السلوك الديناميكي والسيطرة على برج التقطير 

 المستمر

 

 ماجستير
Chemical 

Engineering 
 5000 حمزة خلف دمحم
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8325 
الخليك بطريقة دراسة الظروف التشغيلية إلنتاج حامض 

 التخمير وإجراء مقارنة ومحاكاة بين النتائج النظرية والعملية
 ماجستير

Chemical 

Engineering 

إبراهيم طه عبد 

 السامرائي
5000 

8518 
التحقق محاكاتا ومختبريا النتاج الديزل الحيوي عن طريق 

 التقطبر الدفعي التفاعلي
 ماجستير

Chemical 

Engineering 
غايبسارة رشيد   5005 

8329 
باستخدام تقنية  اختزال مركبات الكبريت من المقاطع النفطية

 االكسدة واالمتزاز
 ماجستير

Chemical 

Engineering 
 5002 بان جابر ابراهيم

8320 
تأثير تصميم موزع الغاز على هيدروديناميكيات ومعامل 

 انتقال الماده في العمود الفقاعي الثالثي األطوار
 ماجستير

Chemical 

Engineering 
 5002 هبه عالء عبدالكريم

8385 
تحضير لمستحلب نانوي من وقود الديزل واالضافات النانوية 

 لتطبيقات السيطرة على االنبعاثات
 ماجستير

Chemical 

Engineering 
 5002 علي غفران خضر

 5002 دعاء دمحم ناجي  Chemical ماجستير ادائية الجسميات النانوية ألزالة الكروم من المحاليل المائيه 8890

8322 
قش القمح  بإستخدام رماد NaYتحضير مادة الزيواليت نوع 

 كمصدر للسيليكا ألمتزاز الملوثات
 ماجستير

Chemical 

Engineering 

دمحم مصطفى دمحم 

 علي
5002 

8388 
تحضير وتشخيص الومينا كعامل مساعد نانوي من الكاؤلين 

 النتاج الديزل الحيويالعراقي وتطبيقها 
 ماجستير

Chemical 

Engineering 
 5002 سرى عادل جواد

8388 

دراسة تجريبية ومحاكات ألنتقال الحرارة بالحمل في مبادل 

حراري مزدوج االنبوب مزدوج بانواع مختلفة من السطوح 

 الموسعة

 ماجستير
Chemical 

Engineering 
 5002 اسامة علي محسن

8381 
على العوامل المؤثرة الزالة صبغة المثلين دراسة عملية 

 الزرقاء كهروكيميائيا من المحاليل المائية
 ماجستير

Chemical 

Engineering 
 5002 نور هاشم جواد

8399 
تصميم وتنفيذ منظومة سيطرة لماكنة ليزرية ذات التحكم 

 الرقمي الحاسوبي
 ماجستير

Control and 

Systems 

Engineering 

 5002 حيدر جليل كامل

8332 

تداخل االنبعاج  الجانبي والتاكل الكيميائي العمدة سبيكة 

(تحت تاثير زيادة االحمال والكشف (T-4 6016االلمنيوم

 باستخدام نظام السيطرة لالسلكي

 ماجستير

Electromechanical 

System 

Engineering 

حسين فاضل  

 عجلج
5002 

 ماجستير التجريبيةتقييم نموذج الخمس عوامل مع القياسات  8330
Energy  

Engineering 
 5002 زينب رياض طالب

 ماجستير السيطرة على اصبع االنسان االلي من خالل دم االنسان االلي 8338
Mechatronics 

Engineering 
 5002 اسراء جواد كاظم

 دكتوراه التي تستعيد شكلها في أنظمة الفضاء استقصاء بعض السبائك 1376
Materials 

Engineering 

عبدالرحيم كاظم 

 عبد علي
5002 

1363 
( على الخواص  Mg, Li, Zrتأثير عناصر السبك ) 

 ( Al – Cuالميكانيكية لسبيكة األلمنيوم ذات األساس ) 
 دكتوراه

Materials 

Engineering 
 5002 جاسم دمحم سلمان

 دكتوراه خواص وآلية ترابط السيراميك)األلومينا( / المعدن)النحاس( 1379
Materials 

Engineering 
 5002 أحمد عوده جاسم

1351 
 الخفيفة والمواد المركبة خواص بعض سبائك الفضاء

 العالية بدرجات الحرارة
 دكتواه

Materials 

Engineering 
 5002 نبيل لطيف الصفار
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 ماجستير وعوامل مساعدة استخدام بعض األكاسيد كعوازل حرارية 1383
Materials 

Engineering 

إسراء علي حسين 

 األعرجي
/ 

1352 
دراسة العوامل المؤثرة على الخواص الميكانيكية والفيزياوية  

 للعُدد الكاربيدية
 ماجستير

Materials 

Engineering 

مشتاق طالب علي 

 البد يري
5002 

1353 
دراسة تأثير بخار الهيدرازين على سطوح بعض المعادن 

 والسبائك
 ماجستير

Materials 

Engineering 

محسن عباس  أسود 

 الزهيري
5002 

 ماجستير للتركيب الجزيئي األستقرارية الثرموديناميكية 1384
Materials 

Engineering 
 5002 زينب فاضل كاظم

 ماجستير اإلكساء بالغمر 1356
Materials 

Engineering 
 5002 زهير طالب خليف

1370 
المرونة الثابت والمتحرك في تاثير نوع الركام على معامل 

 المقاومة االعتيادية وعالية االداء للكونكريت
 ماجستير

Materials 

Engineering 
 5002 علي حسين حميد

1354 
دراسة تأثيرخواص مادة بوليمرية على كفاءة ضخ النفط 

 الخام
 ماجستير

Materials 

Engineering 

طالل عبدالعزيز 

 عيدان األوسي
5002 

1355 
دراسة تحضير وتحسين الخواص الميكانيكية للمادة المركبة 

 NiAl-Al2O3ذات األساس شبه المعدني ) 
 ماجستير

Materials 

Engineering 

أحمد مظفر هاشم 

 اإلبراهيم
5002 

 

1380 
 محاكاة التفاعالت الكهروكيمياوية في خاليا الطالء

 الكهروكيمياوي
 ماجستير

Materials 

Engineering 
خيون كحلولكاظم   5002 

 ماجستير استخدام المواد االولية السيراميكية ىالنتاج المرشحات 1382
Materials 

Engineering 

شيماء جابر كريم 

 المعموري
5002 

 ماجستير بالطريقة الكهروكيميائية إنتاج مساحيق النحاس والخارصين 1386
Materials 

Engineering 
 5002 سندس عباس جاسم

1358 
تحفير األلياف على الخواص الميكانيكية للمواد المركبة تأثير 

 الناتجة
 ماجستير

Materials 

Engineering 

ذوالفقار كريم 

 مزعل
5002 

1369 
 حساب خواص الزحف للمادة المركبة ذات األرضية

 البوليمرية  المقواة  بألياف قصيرة
 ماجستير

Materials 

Engineering 

ليـنا فاضل كاظم 

 العبــيدي
5002 

1367 
في خطوط نقل  دراسة تصنيع عوازل سيراميكية الستخدامها

 الطاقة الكهربائية
 ماجستير

Materials 

Engineering 
 5002 فائز جواد كاظم

1368 
ومثبته  بعض الصبغات الطبيعية كمواد ملونه إضافة

 للبوليمرات
 ماجستير

Materials 

Engineering 

زهير جبار 

 عبداالمير االسدي
5002 

1360 
تصميم وتصنيع عجنات روالت سحب القماش من مادة 

 مطاطية مركبة
 ماجستير

Materials 

Engineering 
 5002 مهند خشان ظليم

8512 
المستخدم zn-Ni تطوير الطالء الكهربائي لنظام ذو اساس 

 في صناعات الفضاء
 ماجستير

Materials 

Engineering 

دمحم عبد المهدي دمحم 

 حسين
5002 

1350 
والنحاس من التآكل  حماية الفوالذ الكربوني واأللمنيوم

 مثبطات عضوية جديدة باستخدام
 ماجستير

Materials 

Engineering 

احمد فاضل حمزة 

 الجبوري
5002 

1377 
الخلطات المطاطية وتأثيرها في خواص الجزء المالمس 

 لألرض إلطار المركبات الصغيرة
 ماجستير

Materials 

Engineering 

هادي عناد موجد 

 الحاتمي
5002 
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1374 Hardening Glass to Resist Bullet Impact ماجستير 
Materials 

Engineering 

Firas Jabbar 

Hammod 
5002 

1378 
كاربيد السليكون (  –) المنيوم  تحضير وتقيم أداء مادة

 متدرجة الخواص
 ماجستير

Materials 

Engineering 

صفاء هاشم راضي 

 الحسيني
5002 

1365 
اليم مع -تصنيع مرشحات سيراميكية من زجاج الصودا

 الرمل المحلي
 ماجستير

Materials 

Engineering 
 5002 نوفل زهير وهيب

 5002 أحمد راجح حسن Materials ماجستير بأستعمال مثبطات عضوية حماية الملحومات من التآكل 8828

1362 
السيراميك لمادة  دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية

 بالبولي استر غير المشبع الكاؤوليني المدعم
 ماجستير

Materials 

Engineering 
 5002 سرى كامل دمحم

1359 
تحضير مواد بوليمريه مركبه ل اغراض مقاومه البلى 

 الحتكاكي
 ماجستير

Materials 

Engineering 

احمد نعمة هادي 

 عذاب
5002 

1371 
نحاس لمدى من الدرجات تداخل الكالل مع الزحف لسبيكة 

 الحرارية المختلفة
 ماجستير

Materials 

Engineering 
 5000 دمحم جواد كاظم

1381 
السيطرة على المسامية خالل تحضير مادة للمرشحات 

 البرونزية باستخدام تقنية تكنولوجيا المساحيق
 ماجستير

Materials 

Engineering 
 5000 صالح خضير جبر

 ماجستير التزييت الذاتي ذات األساس من الحديدتشكيل محامل  1372
Materials 

Engineering 
 5000 باقر جبار قاسم

1361 
تصنيع مادة مطاطية مركبة الخماد الضوضاء في مجال 

 صناعة السيارات
 ماجستير

Materials 

Engineering 
 5000 احمد فوزي شيره

1373 
 سليكون-االلمنيوملسبائك  التنعيم البلوري والتعديل البنيوي

 االيوتكتيكي وفوق االيوتكتيكي
 ماجستير

Materials 

Engineering 

طالب عبد األمير 

 جاسم
5000 

1364 
تأثير نسبة الكاربون في السبائك الفوالذية على تداخل الكالل 

 مع الزحف تحت تأثير الحمل التراكمي المتغير
 ماجستير

Materials 

Engineering 
 5005 ثبات دمحم علي عبود

 ماجستير دراسة الخواص الميكانيكية والفيزيائية للخرسانة الملونة 1357
Materials 

Engineering 

دمحم علي عبد 

 الرحمن
5005 

1375 
دراسة بعض خواص عجينة السمنت البورتلندي االعتيادي 

 الحاوية على البوليمرات ونشارة الخشب
 ماجستير

Materials 

Engineering 

ميس عبدالرحمن 

 عبد الكريم
5005 

 ماجستير الكالل التاكلي لسبيكة االلمنيوم والنحاس والمادة المتراكبة 1385
Materials 

Engineering 
 5005 سيسبان علي فهد

1366 
الخواص البصرية والكهربائية لمسحوق أوكسيد النحاس على 

 أرضية زجاجية
 ماجستير

Materials 

Engineering 
 5002 ريام عماد جدعان

1393 
التحليل العملي لمركب في موقعه األصلي لسبيكة أليوتكتك)  

 أأللمنيوم _  سيلكون (
 5002 أوهام جمعة سلمان Metallurgy ماجستير

1388 
مغنيسيوم(   زنك-تقييم السلوك التآكلي لسبائك )االلمنيوم

 المحضرة كأقطاب تضحية في الحماية الكاثودية
كليفضحى فالح  Metallurgy ماجستير  5002 

1404 

تأثير متغيرات لحام أالحتكاك و ألخلط على البنية المجهرية و 

 T651-0203الخواص الميكانيكية لسبيكة األلمنيوم 

 

 Metallurgy ماجستير
ساجد عبد الخضر 

 عبد هللا
5000 
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1391 
تأثير الزركونيوم ، البورون والمعاملة الحرارية على خواص 

 ((T6-0209سبيكة األلمنيوم 
 Metallurgy ماجستير

شيماء عباس عبد 

 السادة
5000 

1406 
تحضير ودراسة مادة  مركبة  معدنية ذات أساس من 

 األلمنيوم بإستخدام  تقنية ميتالورجيا المساحيق
 Metallurgy ماجستير

براء حسن هادي 

 دمحم ألخاقاني
5000 

1394 
تحليل عملي ونظري للحام باالحتكاك والخلط لوصالت 

 نحاس -األلمنيوم  و األلمنيوم  -األلمنيوم 
 5000 سجى مظهر نبات Metallurgy ماجستير

1407 
دراسة قابلية تشغيل سبيكة من برونزات االلمنيوم المحّضرة 

 بتقنيةميتالورجيا المساحيق
 5000 حسين حمزة عزيز Metallurgy ماجستير

1401 
كأدودات زنك ( –تأثير القصدير على خصائص  )األلمنيوم 

 مضحيه بها  لألنابيب النفط في محافظه بابل
 5005 جنان ناصر نبات Metallurgy ماجستير

1403 
دراسة متغيرات خشونة االسطح المشغلة لسبائك بعد اليوتكتك 

 سليكون. -المنيوم 
 Metallurgy ماجستير

ايالف عبد الواحد 

 حساني
5005 

1400 
وتحسين بعض الخواص االدارة الهندسية الصناعية لدراسة 

 الميكانيكية والفيزيائية ألسالك نقل الطاقة الكهربائية
 5002 حسين علي علوان Metallurgy ماجستير

1390 
تأثير المعامالت الحرارية وعناصر السبك)الفضه،الكادميوم(     

 مغنيسيوم(-نحاس-على خواص سبيكة  )ألمنيوم
 Metallurgy ماجستير

أحالم حامد جاسم 

 حمادي
5002 

1399 
تحضير ودراسة سبائك متدرجة الوظائف ذات اساس من 

 األلمنيوم
 Metallurgy ماجستير

هبة عماد جواد 

 الطحان
5002 

1396 
دراسة البنية المجهرية ، التآكل والبلى الجاف أالنزالقي 

 نيكل( ذاكرة الشكل ذات أساس نحاس-ألمنيوم-لسبائك )نحاس
حمزةأسيل صافي  Metallurgy ماجستير  5002 

1402 

إضافــة دقائق الكرافــيت وكاربيد السيليكون على الخــواص 

الميكانيكية والتشــغـيلية لمواد مـركــبة  ذات أســاس من 

 األلــمـنـيـوم

 5002 اسراء عدنان نجم Metallurgy ماجستير

1398 
تأثير أضاقة الكرافيت على الخواص الميكانيكة والتشغيلية 

 األلمنيوم برونزلسبيكة 
 Metallurgy ماجستير

هاله حازم عبد 

 الحق
5002 

1405 
تأثير معالجة باالحتكاك والخلط على الخواص الميكانيكية 

 سيليكون -والبنية المجهرية لسباكة المسبوكة األلمنيوم 
 Metallurgy ماجستير

عالء دمحم حسين 

 ويس
5002 

1395 
التآكل لملغم االسنان تحسين الخواص الميكانيكية ومقاومة 

 باستخدام دقائق اوكسيد الزنك واوكسيد التيتانيوم
 Metallurgy ماجستير

منار عساف مفتاح 

 الكناني
5002 

1408 
تحسين مقاومة األكسدة والتآكل الحار لسبيكة الفوالذ 

 المترسبة بالكروم والسليكون 130االوستنايتي 
 5002 رؤى حــاتم هـــاتف Metallurgy ماجستير

 5002 نسرين داخل فهد Metallurgy ماجستير دراسة تاثير عوامل التشغيل الكيميائي للفوالذ المقاوم الصدأ  1389

1387 
باستخدام مستخلص  Al-Mg-Siدراسة تثبيط تأكل سبيكة 

 نبات الشنان بأوساط مختلفة
 5002 وئام دمحم مسلم Metallurgy ماجستير

1397 

( AISI 304Hفوالذ عديم الصدأ ) لحام معادن غير متشابهة

( بلحام الليزر DIN St33مع فوالذ منخفض الكاربون )

 (Nd:YAGالنبضي نوع )

 5002 خالد مطشر عبد Metallurgy ماجستير
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1392 
خواص الطالء الكهربائي للفوالذ واطئ الكاربون باستخدام 

 الزنك وااللومينا النانوية كمادة مركبة للطالء
 Metallurgy ماجستير

لبنى منير هادي تاج 

 الدين
5002 

1409 
تصنيع مرشح من الكربون المنشط إلزالة اوكسيد الكروم 

 وصبغة الشاي من الماء
 Ceramic ماجستير

قتيبه حسين دمحم  

 المرزوكي
5002 

1414 
سيراميكية كعوازل  -تحضير مركبات زجاجية و زجاجية

 كهربائية
 Ceramic ماجستير

 دمحم ناجي حسن

 األعرجي
5002 

1412 
تصنيع و وصف مرشح سيراميكي من البورسيلينايت بتقنية 

 السباكة االنزالقية
 5000 مروة مرزة سلمان Ceramic ماجستير

1413 
تحضير ودراسة خواص الفلدسبار المصنع من بعض المواد         

 األولية المحلية
 Ceramic ماجستير

انسام علي هاشم 

 الحسناوي
5000 

1416 
استقصاء الخواص الفيزيائية والميكانيكية للطابوق غير 

 المحروق
 Ceramic ماجستير

عادل شاكر عبدهللا 

 السعدي
5000 

 5000 علياء كاظم مجيد ّ Ceramic ماجستير تقييم ترسبات الحصى في الصناعة السيراميكية 1410

1411 
دراسة الخواص الميكانيكية ألحجار التجليخ المصنعة 

 مواد رابطة مختلفةباستخدام 
 5000 أسيل هادي حمزة Ceramic ماجستير

1415 
تحضير ودراسة خصائص مادة متراكبة سيراميكية متدرجة 

 الوظائف
 5005 رؤى علي طعمة Ceramic ماجستير

1421 
تأثير الهيدروكسي ابتايت على بعض الخواص الميكانيكية 

 لمواد حشوات االسنان
 5002 حسينانس كريم  Ceramic ماجستير

1422 
تحسين خصائص سمنت البروشايت الحياتي المحّضر 

 بواسطة دقائق نانوية من الهايدروكسي أبتايت
 Ceramic ماجستير

دمحم ستار راضي 

 نصيف
5002 

 5002 دمحم ميثم عبيد Ceramic ماجستير تـحضير الـوالســتونايت مــن مواد خام محـلية 1418

1419 
الكورديرايت من الكاؤولين تحضير و توصيف سيراميك 

 العراقي والمغنسايت
 5002 زينب جواد كاظم Ceramic ماجستير

1420 
دراسة مترا كبات اوكسيد األلمنيوم واوكسيد الزركونيوم 

 النانويه
 5002 إيالف مزهر هادي Ceramic ماجستير

 Ceramic ماجستير تأثير التزجيج على الخصائص المختلفة للخرسانة الخلوية 1417
لمى دمحم عبد 

 الحسين العيساوي
5002 

1423 
دراسة ألزحف في اتجاهين للمواد المركبة ذات أألنسجة                                       

 المحاكة
 Polymer ماجستير

وسام ناجي حسن 

 األعرجي
5002 

1428 
مادة مركبة من البوليستر الغير مشبع ألغراض أنابيب 

 الساندويج
 Polymer ماجستير

ميثاق محسن عبد 

 الفتالوي
5000 

1424 
استخدام أشعة كاما لتعديل خصائص )بولي ستايرين وبولي 

 مونو مثيل ميثا اكريليت( التحلل االحيائي
 Polymer ماجستير

احمد ماجد عبد 

 الحمزة
5005 

 5002 مهيمن ثامر دمحم  Polymer ماجستير تحضير مادة مطاطية مركبة لغرض تصنيع حشوة كور 1425

1429 
تقييم أداء االسفلت المعدل بأستخدام مسحوق مخلفات 

 االطارات لتطبيقات الطرق
 5002 منتظر دمحم حسين Polymer ماجستير
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1427 

دراسة تأثير القوالب الباردة والساخنة في مكائن حقن مادة 

على بعض الخواص الميكانيكية  PPالبولي بروبيلين 

 والتركيبية للمحاقن الطبية

 Polymer ماجستير
رؤى دمحم منير 

 الدجيلي
5002 

1432 
استخالص ومزج الشيتوزان مع البولي )مثيل ميثااكريليت( 

 ودراسة خواصهم الفيزيوكيمياوية
 5002 سرى فاهم عباس Polymer ماجستير

1426 
البولي بروبلين الى نشأ الذرة تحضير ودراسة تأثير اضافة 

 الملدن
 5002 أنوار قاسم سعيد Polymer ماجستير

1431 

دراسة التصرف الريولوجي والميكانيكي والحراري لخليط 

البولي بروبلين مع مخلفات ما قبل الحقن باتجاه استخدامه 

 إلنتاج المحاقن الطبية

 5002 زينب عبد الرحيم Polymer ماجستير

1430 
تأثير الجزيئات النانوية على الخصائص  الميكانيكية دراسة 

 والفيزيائية للبولي  أثيلين منخفض الكثافة
 Polymer ماجستير

زهراء عمران 

 موسى
5002 

1436 
تحضير مواد مطاطية مركبة كوسائد تحميل للجسور ودراسة 

 بعض خواصها الفيزيائية والميكانيكية
 Plastic ماجستير

عمار عماد كاظم 

 الكواز
5002 

8513 
تحضير مواد مطاطية مركبة ودراسة استخدامها في الوسائد 

 المتصاص االهتزازات
 5002 عودة جبار بريهي Plastic ماجستير

1437 
تمتين البولي اثلين العالي الكثافة بالمطاط وتقويته بااللياف 

 الزجاجية
 Plastic ماجستير

مؤيد عبد الحسن دمحم 

 علي زاهد
5002 

1434 
تاثير بعض المستخلصات النباتية على الخواص الفيزايئية 

 (NRلمطاط )
 Plastic ماجستير

مسارنجم عبيد 

 الفنهراوي
5002 

1439 
( على UVتأثير درجة الحرارة واألشعة فوق البنفسجية )

 PVCبعض الخواص الميكانيكية ألنابيب مصنوعة من 
 5002 دمحم رزاق دمحم Plastic ماجستير

1441 
ودراسة خصائص مواد مطاطية مركبة مقاومة للهب  تحضير 

 في  األحزمة الناقلة  للمنتجات الساخنة في المعامل
 Plastic ماجستير

صالح عباس حبيب 

 الجوذري
5002 

 Plastic ماجستير دراسة السلوك الميكانيكي والترايبولوجي لمواد مركبة جديدة 1438
رسل دمحم عبد 

 الرضا
5000 

1433 
متغيرات الحقن على بعض الخواص الميكانيكية  دراسة تأثير

 لمادة البولي بروبيلين
 Plastic ماجستير

نورعماد كريم 

 الجباوي
5000 

1440 
 –بيوتادين  -طالء النحاس كهربائيا  على لدائن األكريلونتريل

 ستايرين بواسطة الطالء الالكهربائي
 Plastic ماجستير

سلســبيل كريم 

 برهان الجنابي
5000 

1435 
تصميم مطلبات مطاطية من محلية ملوثة للبيئة ودراسة 

 خواصها الميكانيكية
 Plastic ماجستير

إسراء رزاق جواد 

 الحسيني
5005 

1575 

Enhancement Theoretical Simulation of Two 

Acoustic Bubbles Interacting Under High 

Intensity Ultrasound Field 

 دكتوراه
Mechanical 

Engineering 

حسين صادق 

 سلطان
5000 

8885 
تحليل الخواص الهيدروديناميكية عمليا" وباستخدام االنظمة 

 الذكية لبرج متميع مائل ذو عوائق
 دكتوراه

Mechanical 

Engineering 
 5000 ضمياء سعد خضر
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 دكتوراه دراسة استجابة انبوب ينقل مائع  بسبب االهتزاز القسرى 8888
Mechanical 

Engineering 
 5000 ناهض محمود علي

1546 
تاثير لحام االحتكاك الخلطي على الخواص الميكانيكية لسبيكة 

 -T53  0202 االلمنيوم
 دكتوراه

Mechanical 

Engineering 
 5005 دمحم عبدالستار دمحم

 دكتوراه تحليل منصة بحرية متنقلة تحت أحمال مستقرة وحركية 8890
Mechanical 

Engineering 

خضير عكلو 

 مزوحي
5005 

8888 
التصليد بالكرات وتداخل الكالل والزحف عند سعات اجهاد 

 متغيرة لمجموعة من سبائك االلمنيوم
 دكتوراه

Mechanical 

Engineering 

صالح فاضل عبد 

 الجبار
5005 

8851 
دراسة انتقال الحرارة والجريان للموائع متناهية الدقة في 

 أنبوب دائري
 دكتوراه

Mechanical 

Engineering 
 5005 خالد فيصل سلطان

8858 
دراسة عملية ونظرية لالداء الحراري لتبريد الغشاء لبثق 

 دائري بصفوف متعرجة
 دكتوراه

Mechanical 

Engineering 
 5005 موفق شياع علوان

8888 
المحاكاة العملية والنظرية لجريان تكثيفي تلقائي في صف من 

 ريش التوربين
 دكتوراه

Mechanical 

Engineering 

رياض جاسب 

 مهاوي
5005 

 دكتوراه تصميم مسيطر سرعة  ذكي لمحرك االشتعال بالشرارة 1584
Mechanical 

Engineering 

عماد عبد الكاظم 

 خيون
5002 

1580 

An investigation on the combustion and 

emissions characteristics of (HSDI) diesel 

engine fueled with Diesel, Biodiesel and 

Heavy Fuel Oil 

 دكتوراه
Mechanical 

Engineering 
 5002 حيدر عبد فهد

1597 
التحريات التجريبية والنظرية للسيطرة على انظمة 

 الصمامات الموازرة الكهروهيدروليكية
 دكتوراه

Mechanical 

Engineering 

احمد فؤاد مهدي 

 كريدي
5002 

1524 
التبريد الغشائي لثقوب النغث باستخدام تحسين اداء 

 المنحدرات
 دكتوراه

Mechanical 

Engineering 
 5002 فال ح فاخر حاتم

1591 
( القادرة Cu-Zn-Alتحسين المواصفات الميكانيكية لسبيكة )

 على استعادة شكلها بعد التشوه
 دكتوراه

Mechanical 

Engineering 
 5002 صالح نوري عبود

 دكتوراه سليكون مقواة بدقائق سيراميكية-المنيوم خصائص سبيكة 1574
Mechanical 

Engineering 
 5002 رونق احمد دمحم

1466 
دراسة سلوك الكالل تحت أحمال ثنائية المحور لمادة 

 بوليميرية مدعمة بااللياف عمليا  وباستخدام الطرق العددية
 دكتوراه

Mechanical 

Engineering 
 5002 ياسر يعرب قحطان

 دكتوراه المدخنة الشمسية -دراسة عددية وتجريبية  ألداء توربين  1573
Mechanical 

Engineering 
 5002 عباس جاسم جبير

1596 
النمذجة لعملية مسك ثالثية االبعاد ليد صناعية تحت ظروف 

 تحميل ديناميكية
 دكتوراه

Mechanical 

Engineering 

احسان عبد الحسين 

 باقر
5002 

1544 
تاثير درجة حرارة الشحنة الداخلة على اداء وملوثات دراسة 

 محرك احتراق داخلي يعمل بالشرارة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

موسى مصطفى 

 ويس
/ 

1530 
استخدام تقنية تقوس خطوط الجريان ألعادة تصميم دافعة 

 مروحه طارده مركزيه
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

حيدر عزيز نعمه 

 دعيبل
5005 
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 ماجستير إمكانية استغالل الطاقة الشمسية ألغراض الري في العراق 1565
Mechanical 

Engineering 
 5005 أسيل خليل شياع

 ماجستير التحليل االيروديناميكي وتحسين أداء المقذوف 1533
Mechanical 

Engineering 
 5005 ريسان فارس حمد

8812 
المركبة متعددة  تحليل فحوصات الشد واالنحناء للمواد

 الطبقات
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5005 سهاد داود سلمان

1551 
تصميم محرك يعمل بالقدح رباعي الشوط من الناحية 

 الحرارية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

ليث حسن جواد 

 المياحي
5005 

1457 
حساب المعامالت االيروديناميكية لصاروخ باستخدام طريقة 

 األلواح
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5005 وقاص علي رشيد

1531 
دراسة عملية النتقال الحرارة بالحمل القسري من اسطوانة 

 مسخنة في صف من االسطوانات األفقية الطليقة والمغموسة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

احمد توفيق احمد 

 السامرائي

5005 
 

1464 
 األداء الحراري لمنظومة التبريد الدوار فينمذجة وتقييم 

 معمل سمنت الكوفة القديم
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

غسان فاضل دمحم 

 حسين آل سميسم
5005 

 ماجستير تصميم أخذة هواء فوق صوتية متناضرة حول محورها 1550
Mechanical 

Engineering 

حســــــــين 

 كاظـــــم الشكــــــي
5002 

1451 
الموديل الرياضي لتنبؤ خواص المائع خالل دافعة مضخة 

 نابذة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

ساهر راقم رحيم 

 الوائلي
5002 

 ماجستير انتقال الحرارة بين جسمين في عملية الدرفلة 1461
Mechanical 

Engineering 
 5002 دمحم يوسف جبار

1453 
للمسائل ثنائية البعد باستخدام اللدنة -تحليل االجهادات المرنة

 طريقة العناصر المحيطية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 اسعد عواد حسين

1549 
تحليل الصفائح المركبة المقوات و الغير مقوات المعرضة 

 إلى أحمال معتمدة على الزمن
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

مهند لفتة شالكة 

 الوائلي
5002 

1566 
دراسة إمكانية رفع كفاءة مسخن هواء االحتراق المستخدم في 

 محطات توليد الطاقة الكهربائية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 ابراهيم ثامر نزال

1559 
دراسة تاثير الجزء المتراكب لصمام المؤازر على اداء 

 المنظومة الكهروهيدروليكية المغلقة المسيطرة على الموقع
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 روند احسان جالل

 ماجستير النمذجة والتنبؤ الساكنة من ضغط تدفق محوري 1465
Mechanical 

Engineering 
 5002 ناصر عبود مدلول

 ماجستير األبعاد المثلى للزعانف الحلقية غير المتناظرة 1562
Mechanical  

Engineering 

علي صفاء نوري 

 الصائغ
5002 

 5002 أرز يحيى رزيك  Mechanical ماجستير ت المركبة المصنوعة من مواد لزجةالتصرف الخطي للعتبا 1463

 ماجستير تصميم منظومة قابلة لالمتداد 1456
Mechanical 

Engineering 
 5002 نهاد هاشم عليوي

1561 

دراسة عددية النتقال الحرارة بالحمل الطبيعي في تجويف 

الشكل مع وجود حاجــز داخلي موصل مسامي مستطيل 

 حراريا

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 

صــــــالح مهدي 

 صالـــــح
5002 
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 ماجستير دراسة تجريبية و عددية ألنظمة مغاطس حرارية مزعنفة 1458
Mechanical 

Engineering 

 فاروق حسن علي

 العناوي
5002 

 ماجستير تقييم أعمار الكاللاستخدام نظرية الضرر المتراكم في  1564
Mechanical 

Engineering 
 5002 دمحم خلوق ياسين

 ماجستير االنبعاج الديناميكي للصفائح المركبة 1532
Mechanical 

Engineering 

عالء عبد الزهرة 

 دلي

5002 
 

1541 
انتقال الحرارة بواسطة الحمل الحر بين أنبوبين أفقيين 

 متحدي المركز
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

مشتاق فيصل 

 عبدالسادة
5002 

1563 
التصميم المثالي لتراكيب الصفائح المقواه المعرضه  إلى 

 حمل ساكن
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 دمحم علي صيهود

 ماجستير التصميم النظري لمسيطر موازنة الكرة على سطح مستوي 1535
Mechanical 

Engineering 
 يوسف أمساد زغير

5002 
 

1536 
التوصيل الحراري الالمتوازن في وسط محدد مسلط عليه 

 فيض حراري ثابت
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 حسنين جبار عبد

1462 
ر  حسابات انتقال الحرارة للجريان الطبائقي المستقر المتطّوِ

 بين صفيحتين متوازيتين
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 أحمد علي شاكر

1557 
الحمل الحراري المركب الحر والقسري فوق صفيحه مستويه 

 مائله
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

فؤاد عبد االمير 

 خلف
5002 

1534 
التحليل العددي النتقال الحرارة وجريان المائع المار بشكل 

 متعامد على اسطوانة مهتزة بجساءة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 محسن غاوي حمزة

 ماجستير حساب القوة والعزم في عملية الدرفلة إلنتاج مقاطع مختلفة 1452
Mechanical 

Engineering 

احمد عبودي 

 الطاهر
5002 

1528 

Using of Unit Cell Method in 

Micromechanical Stress Analysis of Fiber-

Reinforced Composite Beam 

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 

Luay 

Muhammad 

Ali 
5002 

1455 
خصائص بعض الخواص البصرية و الميكانيكية  الغشية 

 كبريتيد  الكادميوم ذات الدقائق النانومترية المحضرة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

رغد احمد عبد 

 الرزاق
5002 

1447 
المضطرب الغير منفصل نمذجة جريان المائع اللزج 

 والمنفصل حول األجسام االنسيابية المتناظرة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 صاحب شهاب أحمد

1538 
الدراسة الحسابية لتأثير شكل رأس الجسم الطائر في الجريان 

 فوق الصوتي
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

أوراس خضير 

 عبيس الجنابي
5000 

1448 

دراسة عملية لتاثير خلط الهيدروجين مع الديزل  على اداء 

وإنبعاث الملوثات لمحرك اشعال بالضغط رباعي االشواط 

 ذات اسطوانة واحدة

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 

نبيل عبد الهادي 

 الحسناوي
5000 

1459 

دراسة عملية لتاثير خلط الهيدروجين مع الديزل  على اداء 

الملوثات لمحرك اشعال بالضغط رباعي االشواط وإنبعاث 

 ذات اسطوانة واحدة

 

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 

 

نبيل عبد الهادي 

 الحسناوي

5000 
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1592 

THE EFFECT OF WEIGHT DISTRIBUTION 

ON BOTH, THE DRAWBAR PULL AND 

THE REQUIRED STEERING TRACK-

FORCES IN TRACKED VEHICLES 

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 

HAITHAM 

FALIH 

HASSAN 
5000 

1529 
استعمال الحشوات السلكية لتحسين انتقال الحرارة ألنواع 

 مختلفة من الجدران الشمسية المعدنية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5000 عبير هاشم فالح

 ماجستير التأثيرات البيئية على سلوك التزحف للمواد المركبة 1554
Mechanical 

Engineering 
 5000 زكريا أبراهيم دمحم

 ماجستير تحسيٍن سلوك الكالل لأليبوكسي باستخدام مواد سيراميكية 1460
Mechanical 

Engineering 
 5000 علي نصيف جاسم

8881 
التحليل الكينماتيكي لروبوت بذراعين ذو هيكل ذكي شبه 

 مرن
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
دمحم حسينحسين   5000 

1527 
تحليل نظري وعملي لمشاكل ارتجاج الماء في الخزانات 

 البيضوية في المركبات
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

زينب عبد الكاظم 

 سعدون
5000 

1449 
تقليل االعاقة في الجريان االضطرابي باستخدام االضالع 

 المستقيمة والمتموجة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5000 نور حسين الفتالوي

1589 
تقليل القدرة المستهلكة بواسطة  السيطرة على خروج الهواء 

 من مجاري التكييف
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

كرار تكليف عبد 

 الزهرة
5000 

8899 
دراسة اداء مقياس الجريان الكهرومغناطيسي في الجريان 

 المائل والجريان الحلقيالممتلئ جزئيا  ذي السطح 
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5000 احسان ناظم جواد

1567 

دراسة الخصائص السكووية والحركية للصفائح بواسطة 

طريقة التراكب بيه طرق المصفوفة االوتقالية والعناصر 

 المحددة

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 

غزوان سعود 

 علوان
5000 

8810 
تأثير الحزوز الطولية امام منطقة اتصال الجناح دراسة 

 بالجدار
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

سنان عبد الغفار 

 علي
5000 

 5000 نورس جبار ناصر Mechanical ماجستير دراسة تأثير الصدم على األلواح المركبة المقوسة 1545

8818 
من دراسة تجريبية لمبادل حراري انبوبي ذو زعانف ممتدة 

 معدن االنبوب
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5000 اياد مزهر رحمة

 ماجستير دراسة عددية للتنبؤ بتوزيع الهواء المكيف داخل حيز 1468
Mechanical 

Engineering 

عمار مسلم هادي 

 حميّد
5000 

8889 
دراسة عملية لتأثير االهتزازات القسرية الشاقولية على 

 الحرارة بالغليان الحوضيمعامل انتقال 
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5000 سارة علي عبد

8885 
دراسة نظرية وعملية إلنتقال الحرارة بالحمل المختلط خالل 

 مقطع لمبادل حراري دوار
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

عمر جبر خليل 

 الجبوري
5000 

8891 
لتوزيع حمل التكثيف دراسة وتقييم الخصائص التشغيلية 

 للمنظومات المركبة لجانب المكثفات
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5000 علي فرحان مويز

1467 
محاكاة ألمساند وتأثيرها على خصائص ألجريان أالهتزازي 

 في االنابيب الناقلة للموائع
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5000 ثائر جبار نتيش
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1582 
تاثير متغيرات السحب العميق على سمك جدار قدح محاكاة 

 باستخدام طريقة العناصر المحددة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

علي حسون عبد 

 الهادي
5000 

8895 
محاكاة منظومة تثليج نفاث البخار باستخدام الطاقة الشمسية 

 في مدينة البصرة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5000 احمد رزاق حسن

8500 

DESIGN AND ANALYSIS OF INVERTED 

PENDULUM SYSTEM USING DIFFERENT 

TYPES OF CONTROLLERS 

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 

Mohanad 

Husham Ali 
5005 

1576 
استخدام الشبكات العصبية في تشخيص اعطال المحرك 

 باالعتماد على تحليل غاز العادم
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5005 جعفر دمحم حمزة

1782 
تأثير االهتزاز على عملية انتقال الحرارة بمنطقة تشكيل 

 تجويف حلقي بإسطوانة داخلية داورة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

حيدر زهير 

 عبداالمير
5005 

 ماجستير تاثير الطالء الخزفي على اداء وملوثات محرك ديزل 1804
Mechanical 

Engineering 
 5005 احمد صباح حميد

8859 
تحسين اداء المحطات المشتركة المجهزة بتوربين ذو ضغط 

 خلفي
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5005 دمحم جاسم صالح

 ماجستير تحقيق عملي ونظري لحساب اداء مبادل حراري حلزوني 1586
Mechanical 

Engineering 
 5005 فراس جمعة عبد

1583 
تحليل عددي ثالثي االبعاد لتحسين انتقال الحرارة خالل 

 جريان داخل مجرى منحني
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5005 نوار شاكر صالح

8853 
تقدير االهتزاز الناتج عن األحمال االيروديناميكية على 

 اجنحة الطائرات عند السرع الواطئة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

صباح حيدر 

 عبداالمير
5005 

8855 
الهيدروداينميكي لمنظومة هيدروليكية -التقييم الحراري

 باستخدام مفهوم تقنية النظام الخبير
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

احمد عبد الرزاق 

 عبودي
5005 

8898 

التمثيل العددي الثالثي البعد لخصائِص انتقاِل الحرارةِ في 

تستعمُل مواد متغيرة ألطور في الحاويات انظمِة ألتَبريد التي 

 المستطيلةِ 

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 
 5005 علي سعدون فالح

1526 
دراسة الخواص اإلهتزازية لصفيحة مغمورة جزئيا داخل 

 مائع
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5005 عصام جندي حسن

8858 
اداء محرك دراسة تأثير تغيير توقيت الصمامات على 

 االشتعال بالشرارة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 2012 سبأ حارث خضر

8859 
دراسة تصميم وتطوير مسيطر جديد للمركبات ذات 

 المحركات الكهربائية الهجينة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5005 كرار عباس جوحي

 ماجستير القمة والجذردراسة عددية النتقال الحرارة لريشة توربين في  1469
Mechanical 

Engineering 
 5005 حسين طالل ذيبان

8858 
دراسة عملية و نظرية الرتطام نفث هواء مائل على أحد 

 أوجه مجرى هواء ضيق
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5005 ثامر خميس علي

1572 
دراسة عمليه ونظريه لتحسين انتقال الحراره في انبوب 

 ملتوي
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5005 أحمد قصي سالم
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1450 

دراسة عملية ونظرية للتأثيرات الديناميكية الناتجة من 

التفاعل بين الدافعة والغطاء الحلزوني في مضخة الطرد 

 المركزي

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 
 5005 وسام حميد عجيل

1571 
الحرارة لوقب ساق دراسة نظرية وعملية لتوزيع درجات 

 اصطناعية لبتر تحت الركبة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5005 أحمد محمود خضير

8881 
السيطرة على الحركة الدورية في نظام الطائرة االتجاهي 

 الجانبي الديناميكي واثباتها عن طريق نظرية ليبنوف االسية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

علي طالب عبد 

 الزهرة
5005 

8893 
الجانب  بأستخدامنيوم اللحام االحتكاكي بالمزج لسبيكة الم

                   العملي والتحقق الرقمي
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

حمزة نورالدين 

 شاكر
5005 

1539 
                        w-2024اللحام االحتكاكي بالمزج لسبيكة المنيوم  

 بأستخدام الجانب العملي والتحقق الرقمي
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

حمزة نور الدين 

 شاكر
5005 

1542 
تأثير االهتزازات على انتقال الحرارة بالحمل الحر السطوانة 

 أفقية مركبة المعدن
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 أيهاب عادل رحيم

1543 
تأثير الحرارة والرطوبة على سلوك تآكل مادة األلياف 

 الزجاجية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 كاطع لعيبي حامد

1590 
تحقيق عملي ونظري النتقال الحرارةبالحمل الحر الطباقي  

 من مواد مركبة طبيعية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

دمحمرضاهاشم 

 عبدالرسول
5002 

8508 
دراسة تأثير االصطدام السريع على االلواح المركبة باستخدام 

 طريقة عمود هوبكنسن المجزا
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 رؤى اسطيفو يونان

8892 
دراسة تاثير الشق القوسي المثقب بزوايا توجيه مركبه على 

 فيض الجريان المحيط وأداء غشاء التبريد
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 همام كريم جلغف

8502 
دراسة تجريبية ونظرية لالصطدام واطئ السرعة على 

 العتبات المركبة المدمجة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

حسام جواد عبد 

 الصمد
5002 

1579 
سائل في أنبوب  -دراسة عملية و عددية للجريان المتقطع غاز

 أفقي
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 زينب كريم غبن

 ماجستير دراسة عملية ونظرية لظاهرة الجيشان في الضاغط المركزي 1570
Mechanical 

Engineering 
 5002 رشا حيدر هاشم

8889 

دراسة نظام التعليق لألنموذج مركبة ثنائية البعد وتأثير 

العناصر االهتزازات على كرسي السائق باستخدام تقنية 

 المحددة

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 

سيف مدحت 

 عبدالستار
5002 

8898 
مقارنة بين انواع مختلفة من المواد المركبة متغيرة الطور 

 المغلفة واستخدامها في خزن الطاقة الحرارية الكامنة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 علي حميد حسن

8880 
الوقود الثنائي على نسب انبعاث الملوثات تأثير استخدام 

 المنبعثة من محرقة االحتراق المستمر
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

 نوره صالح عكاب

 
5002 

 ماجستير تأثير الفجوةِ بين مطيار واسطوانة دوارة على أداِء المطيار 1581
Mechanical 

Engineering 

مصطفى فالح  

 حسن
5002 

8888 
الماء و تبريد نواتج االحتراق على انبعاث  تأثير حقن

 الملوثات من حجرة االحتراق المستمر
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

مرتضى شبر 

 عمران
5002 
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8813 
تاثير خشونة الجدار  على الجريان المضطرب بانحدار 

 ضغط معاكس
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 حسين علي يوسف

8819 
ُمحتوى التُربة، َمقاييس الَحفر، وقطر عُدة الَحفر على تأثير 

 اإلهتِزازات الحاِصلة في َمنظومة الَحفر
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 رامي صفاء علوان

1577 
تحسين أداء المدخنة الشمسية باستخدام تقنيات الشكل الهندسي 

 و الخزن الحراري
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 حيدر سالم نوري

 ماجستير تحسين انتقال الحرارة باستخدام الشريط الملتوي 1585
Mechanical 

Engineering 
 5002 اسامة ثامر حسين

8815 
التحقق من الخواص الميكانيكية والبنية المجهرية للصلب 

 ثنائي الطور المكبرت المعالج زمهريريا
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

رحمان طارق 

 محمود
5002 

1594 
تحقيق عملي وعددي  لخواص التبريد لصفيحة هدف تحت 

 ظروف التصادم لهواء مغبر
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

مصطفى جاسم 

 عواد
5002 

1588 
التحقيق في ديناميك المرونة الهوائيه والكشف عن الشقوق في 

 ريشة توربين رياح متصدعة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 فاروق عمر حمدون

1555 
تحليل األنبعاج عمليا  ونظريا  لصفائح رقيقة مركبة طباقيا  

 ذات شق
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

عزيز درويش مجيد 

 المواش

5002 
 

 ماجستير تحليل االنبعاج و االهتزاز لصفائح مركبة طبقية 1552
Mechanical 

Engineering 
 5002 تايهفراس حميزة 

1598 
التحليل االيروديناميكي والتصميم االمثل لريشة التوربينات 

 الهوائية افقية المحور مع جنيح
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 ياسر مظفر شكارة

8819 
تحليل السيطرة ألهتزاز صفيحة رقيقة مثبتة من طرف واحد 

 بأستخدام المواد الذكية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

 درصاف دمحم حسين

 
5002 

8888 
تحليل عملي ونظري لتحسين خواص ديناميك الهواء لسيارة 

 رياضية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 علي منعم حسين

1560 
تحليل نموذج للكشف عن التبطين في لوحات الصفائح 

 المركبة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 باسم جميل حمود

8888 
تحليالت الستاتيكيه والديناميكيه لطرف اصطناعي مبتور 

 خالل الركبة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 جنه صادق جعفر

1553 
تقليل اإلعاقة في الجريان االضطرابي داخل االنابيب 

 باستعمال أضافات
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 احمد عباس

 ماجستير األداء لمبادل حراري مباشر ثالثي األطوارتقييم  1556
Mechanical 

Engineering 

فاطمة احمد 

 عبدالخالق
5002 

1595 
تقييم السلوك الديناميكي لالعمده المتعددة االقراص والمحامل 

 الزيتيه
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 زينب دمحم هويدي

8811 
توصيف قابلية تشكيل الصفائح المعدنية لسبيكة البراص 

Cuzn30,  3202الحديد المغلون وسبيكة االلمنيوم 
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 سلسبيل كريم دمحم

1537 
الحركة التزامنية السطوانات هيدروليكية متعددة باستخدام 

 صمام تقسيم الجريان
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

سعد حنون سعدون 

 البزوني
5002 
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1568 

الخصائص الميكانيكية والبنية المجهرية على امتداد المقطع 

الملحومة باالحتكاك  T6-7075السميك في سبائك االلومنيوم 

 والمزج

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 

دينا عبد الجليل 

 ررؤوف
5002 

1599 
حرارة الهواء بواسطة دارسة عدديه لتوزيع سرعة ودرجة 

 التهوية النزوحية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 قاسم حمودى حسان

8818 
دراسة  عملية ونظرية لتحسين انتقال الحرارة في          

 االنابيب المندبة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

 غنوة سامي المعمار

 
5002 

1558 

الحرارة في انبوب ملتف  دراسة استداللية لتحسين انتقال

حلزوني باستخدام مولدات الدوامات )األسالك الحلزونية( 

 والموائع النانوية

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 
 5002 اسامة مهدي جاسم

8882 
الدراسة العملية والعددية لتأثير المعاملة الحرارية على عملية 

 تشكيل صفائح سبائك االلمنيوم وبأسماك مختلفة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 هبة عبدعلي جاسم

8880 
دراسة تجريبية ونظرية للمواد المركبة تحت احمال ساكنة 

 وديناميكية بظروف درجة حرارة مختلفة
 5002 مصطفى باقر هنين Mechanical ماجستير

1593 
دراسة عددية وعملية لتوزيع سرع الهواء و درجات الحرارة 

 تبريدفي مخزن 
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 حسام مهدي هادي

8882 
دراسة عملية وعددية للقالب المطور من نوع غيرني على 

 لجناح مستقيم CLARK Y-14 مطيار
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 احمد حامد حسين

 ماجستير زيادة انتقال الحرارة باستخدام تقنية النانو 1587
Mechanical 

Engineering 

فراس عبد علي 

 عباس
5002 

1525 
محاكاة عددية وتجريبية لدراسة تأثير عمق الماء على انتقال 

 الكتلة لمقطر شمسي سلبي
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

نصر محمود حماد 

 الناصري
5002 

1578 
نفث الهواء التصادمي على صفيحة باستخدام منظومة 

 درجة الحرارة تحت سرع متغيرةالسيطرة على 
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 رؤاد قاسم دمحم علي

8818 
وصف سلوك الشد واالنثناء واالنحناء المعاكس لاللواح 

 المركبة المهجنة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 أميرغالب مرتضى

8883 

RADIATION AND FREE CONVECTION IN 

ENCLOSURE WITH THREE 

CONFIGURATIONS OF HEATED 

SURFACES 

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 

AMEER 

SAAD 

ABDULHUSS

EIN 

2014 

8850 

 

Study the effect of different laser peening 

types on cumulative fatigue damage for 7049 

aluminum alloy 

 ماجستير
Mechanical 

Engineering 

Adel Akram 

Mahmoud 
5002 

8889 
دراسه عمليه لبيان تأثير مقاومة األتصال الحراريه  بين 

 األنبوب والزعنفه
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

عبد الستار حامد 

 حسين
5002 

 ماجستير التاثير البيئي على العزل الحراري للمواد المركبة 8899
Mechanical 

Engineering 
 5002 االء جمال مهدي
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8898 
دراسة عددية وعملية لعدد الريش والسرعة الدورانية على 

 اداء منفاخ هوائي
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

 دمحم عبدالنبي كاظم

 
5002 

8503 
دراسة تحسين اداء المكثفات المبردة بالهواء من خالل تقليل 

 درجة حرارة المحيط والتبريد االضافي لمائع التثليج
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 االء دمحم رضا

1569 
تصميم أمثل لمنظومة تبريد امتصاصية تعمل بالطاقة 

 الشمسية باستخدام نظام المحاكاة
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 باسل عبدهللا احمد

5002 
 

1443 
توصيف المواد المركبة وتحليل االجهادات في حوض زيت 

 المحركات
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

عبد الحميد ابراهيم 

 حميد علي
5002 

8883 
دراسة تجريبية لتأثير عمق الماء على انتقال الكتلة لمقطر 

 سلبي باضافة محاليل كيمياوية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 دلف شاكر محمود

8889 
دراسة وتحليل نظام شمسي من نوع القطع المكافئ باستخدام 

 المحاكاة واألسلوب العملي وبالتتبع التلقائي
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 حسام سامي ذياب

 5002 احمد عبدالرزاق Mechanical ماجستير بناء واختبار مجمع حوضي ذو قطع مكافئ لتوليد البخار 1454

1444 
كثافة انتقال الحرارة لحزمة من انابيب مربعة مبردة بالحمل 

 الطبيعي
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 علي رزاق حسن

1600 
انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي من مصادر حرارية مقطعة 

 موضوعة في تجويف مغلق متموج
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 5002 مصطفى زكي عبود

1442 
تأثير استخدام محاليل نانوية مائية كأوساط تقسية على 

 معدالت التبريد للصلب
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

علي احمد عبد 

 الغني
5002 

1548 
دارسة عملية النتقال الح ا ررة بالحمل المختلط بتجويف 

 حلقي عمودي وافقي بقضيب معدني داخلي دوار
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 هدى علي ابراهيم

1446 
لمجرى مستطيل باستخدام حلقات دراسة تحسين التبريد 

 مطلية بمادة نانونية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 

حسن قحطان حسين 

 العيد
5002 

1445 
الرخواص الميكانيكية  والتوصيف لمركب النحاس المقوى 

 بواسطة االلمونية المايكروية
 ماجستير

Mechanical 

Engineering 
 5002 احمد عباس امين

8501 
تأثير متغيرات لحام وعملية الخلط االحتكاكي على الخواص 

 T3-2024الميكانيكية لملحومات سبيكة االلمنيوم 
 Applied Mechanics دكتوراه

نمير عبدالرسول 

 حمودي
5000 

1821 
تحليل مشاكل الكسر ثنائية االبعاد باستخدام طريقه العنصر 

 EFGM الحر لكليركن
 5002 حيدر خزعل محبس Applied Mechanics دكتوراه

8529 
تخمين الخصائص الديناميكية للعتبات باستخدام الشبكات 

 العصبية الضبابية
 5002 عماد عبيد باجي Applied Mechanics دكتواه

1822 
تصميم وبناء نظام تدريب اللحام االفتراضي في لحام القوس 

 SMAW)الكهربائي المعدني المغطى )
 Applied Mechanics دكتوراه

رحيم خزعل 

 مصاول
5002 

1628 
دراسة عملية وباستخدام الشبكات العصبية الصناعية لتقييم 

 المواد المركبة ذات أساس ألمنيوم
 Applied Mechanics دكتوراه

نهى هادي جاسم 

 الحسن
5002 

1630 
تطوير الخواص الميكانيكية للمواد البوليمرية النانوية 

 المتراكبة
 5002 اخالص عيدان قادر Applied Mechanics دكتوراه



 
 قاعدة بيانات الرسائل واالطاريح الجامعية

 
 

 54 

8521 

الميكانيكية  عملية التجمد المفاجئ على الخواصدراسة تأثير 

و  9290مغنسيوم نوع  –والبنية المجهرية لسبائك االلمنيوم 

92 

 5002 احمد كاظم جاسم Applied Mechanics دكتوراه

1637 
تحري نظري لالهتزاز الحر المتناظر محوريا  للقشريات 

 النحيفة المتماثلة الكروية المفلطحة
 Applied Mechanics ماجستير

نوال حسين عبد 

 األمير
5002 

1611 
التحليل الديناميكي للقشريات المصنوعة من المواد المركبة 

 المقّواة باأللياف تحت تأثير األحمال ألصدمية
 5002 سلوان عبيد وحيد Applied Mechanics ماجستير

1643 
الفعالة على اإلهتزازات في نظام دوار يستند على السيطرة 

 كراسي تحميل
 ماجستير

Applied Mechanics 

and Production 
 5002 إخالص أحمد بشير

1607 
دراسة نظرية لالهتزاز الحر للقشريات المتناظرة المحور 

 المتطاولة ذات الخواص المتشابهة نحيفة الجدران
جواد عبيددمحم  Applied Mechanics ماجستير  5002 

1613 
( تحت GTXإستبيان التصميم األمثل لمنشأ جناح طائرة )

 تأثير أحمال قصور ذاتي
 Applied Mechanics ماجستير

نوفـل نـزار محمـد 

 الموســوي
5002 

1610 
تحليل ديناميكية االقمار الصناعية ذات البرم المزدوج 

 المحتواة على مخمد ترنحي
 Applied Mechanics ماجستير

علي دمحم حسين 

 يوسف
5002 

1614 
السلوك ذو زاوية االنحناء الكبيرة للعتبات المنحنيه باستخدام 

 طريقة الخواص
 Applied Mechanics ماجستير

عصام زهير فاضل 

 الشبلي
5002 

 Applied Mechanics ماجستير النمذجة والسيطرة لذراع األنسان اآللي المرنة بمستوي واحد 1641
مصطفى تركي 

 حسين
5002 

 Applied Mechanics ماجستير أستخدام المعلومات الصورية للسيطرة على حركة ذراع ألي 1638
فراس صبحي حميد 

 احمد
5002 

1612 
دراسة تأثير الشطب على استقرارية المساند االنزالقية 

 المحورية ذات التزييت الهيدروداينميكي
 Applied Mechanics ماجستير

عباس فاضل لقاء 

 إبراهيم
5002 

1605 
دراسة مخّمني حالة ستاتيكي و ديناميكي وتطبيقهما على 

 أفران الحث الكهربائي
 5002 حازم والي جالب Applied Mechanics ماجستير

1636 
باستخدام  المركبة الفضائية ذات البرم المزدوج ديناميكية

 مخمدين حلقيين
 Applied Mechanics ماجستير

المنعم أمير عبد 

 كاظم عباس
5002 

1640 
تأثير الخشونة السطحية على الخصائص الحرارية للمساند 

 المقعدية غير متطابقة المحاور
 5000 مصطفى دمحم كاظم Applied Mechanics ماجستير

 5000 دمحم ناجح نعمه كاظم Applied Mechanics ماجستير تصميم نظام السيطره للمحركات التوربينية الغازية 1608

1601 
تأثير   التشوه  المرن  للمساند  المقعدية  غير متطابقة 

 المحاور التي تعمل بتزيت مضطرب
 5000 سؤدد نوري غني Applied Mechanics ماجستير

1808 
الزجاجي على خواص ألواح الفوالذ -تأثير طالء السيراميك

 المستخدمة في المبادالت الحرارية في محطات توليد الطاقة
 5000 جبار حسين دمحم Applied Mechanics ماجستير

1815 
ت أثناء السير على الطرق تحديد السرعة الحرجة للمركبا

 المبتلة
 Applied Mechanics ماجستير

 محسن علي مرعي

 
5000 

 Applied Mechanics ماجستير الخواص الميكانيكية ألنواع حديثة من الصلب الباينايتي 1809
نجم الدين يوسف 

 محمود
5000 
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8508 
دراسة تأثير إضافة المحسنات  للوقود على االستجابة 

 الدينامكية لمحركات االحتراق الداخلي
 5000 حسن منصور رحيم Applied Mechanics ماجستير

8508 
دراسة تأثير الحزوز المثلثية على خصائص التزييت في 

 كرسي التحميل األنزالقي المائل
 Applied Mechanics ماجستير

ياسر أكرم عبد 

 الرضا
5000 

1618 
دراسة تأثيرات التشوه الحراري و المرن على أداء المسند 

 الهيدروديناميكي
 Applied Mechanics ماجستير

عرب حمادي حسين 

 الجنابي
5000 

1616 
تأثير سرعة وزاوية االرتطام وتركيز خليط الرمل والماء 

 130Lعلى تعرية الصلب المقاوم للصدأ 
 5005 حازم دمحم مطلوب Applied Mechanics ماجستير

1617 
تحليل األجهادات في ريش المرحلة األخيرة من التوربين 

 البخاري في محطة بيجي الحرارية
 5005 االء دمحم عبدهللا Applied Mechanics ماجستير

1602 
التحليل الديناميكي الهوائي و الهيكلي األمثل لجناح مصنع 

 مواد متجانسة و مركبةبأستخدام 
 5005 احمد راعي مديح Applied Mechanics ماجستير

1810 
 -كاحل  -قدم (تصميم و تحليل رياضي لمسند صناعي نوع

 لمعوقي االطراف السفلى ( ركبة
 5005 عقيل زكي مهدي Applied Mechanics ماجستير

 5005 نزار عبيس حسن Applied Mechanics ماجستير تطوير منظومة مطبة الطريق لتوليد طاقة مفيدة 1604

 5005 مثنى طه دمحم Applied Mechanics ماجستير حصاد و تحويل الطاقة المتولدة من اهتزاز الهياكل 1603

 Applied Mechanics ماجستير دراسة تأثير متغيرات عملية البثق المباشر ضغط الذروة 1625
اسيل ناظم فتحي 

 عبدهللا البياتي
5005 

1633 
تأثير تشوه االطار على السرعة الحرجة للمركبات أثناء 

 السير عمى الطرق المبتلة
 Applied Mechanics ماجستير

فتاح حمد حسن 

 الجبوري
5002 

 5002 فراس ثائر رؤوف Applied Mechanics ماجستير التحليل الهيكلي لريشة توربين هوائي في مدينة الحلة 1619

1626 
بالحاسوب و التحليل لقالب متغير الشكل في التصميم المعان 

 عملية تشكيل الصفيحة المعدني
 Applied Mechanics ماجستير

مصطفى عماد 

 عباس
5002 

8528 

دراسة عملية ونظرية لتاثير االخماد والمراجعة المتعددة على  

الخواص الميكانيكية  لصلب المارتنسايتمي المقاوم للصداء 

 (AISI  032نوع   )

 Applied Mechanics ماجستير

 

قحطان عدنان جواد 

 علي

 
5002 

1820 
نمذجة، محاكاة، وسيطرة لربع منظومة تعليق سيارة 

 باستخدام الماتالب
 5002 دنى طارق ياسين Applied Mechanics ماجستير

1631 
األمثلية العملية والعددية لقدم صناعي مصنوع من مواد 

 كركبة
 5002 حسن سعد دمحم Applied Mechanics ماجستير

1629 
تاثير السفع بالكرات على الخواص الميكانيكية وحد التحمل 

 للمواد المركبة
 Applied Mechanics ماجستير

مهدي نعمان مسلم 

 شريف
5002 

 5002 علي خلف احمد Applied Mechanics ماجستير تأثير السفع بالكريات على سلوك الكالل لسبيكة األلمنيوم 1627

1817 

تاثير عوامل لحام القوس الكهربائي على الخواص الميكانيكية 

 130والبنية المجهرية ألنابيب الصلب المقاوم للصدأ 

 بأستخدام العمل التجريبي والشبكات العصبية االصطناعية

 Applied Mechanics ماجستير
مرتضى عماد عبد 

 الهادي
5002 
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1632 
رقيقة تحتوي على شق سطحي تحليل االجهادات في صفيحة 

 معرضة الى حمل صدمة متكرر
 5002 بسام علي احمد Applied Mechanics ماجستير

 5002 علي ثجيل رمضان Applied Mechanics ماجستير التحليل الحركي لمانعات التسرب ذات الحافه السكينيه 1624

8523 
تحليل ديناميكي لتركيب الحبال الملتوية تحت تأثير احمال 

 ديناميكية لمدة زمنية طويلة
 5002 ريهام علي نعمة Applied Mechanics ماجستير

1622 
التقييم النظري والعملي لعملية البثق الثالثية االبعاد ألشكال 

 مختلفة متماثلة المقطع
 Applied Mechanics ماجستير

احمد وليد حسين 

 الشبلي
5002 

1811 
االلتوائية النظمة الدوارة حزمة برمجية لتحليل االهتزازات 

 باستخدام طريقة هولزر وطريقة نقل المصفوفة
 5002 فاطمة فوزي دمحم Applied Mechanics ماجستير

1816 
مثقبة مغمورة داخل   دراسة الخواص االهتزازية لصفيحة

 مائع
 Applied Mechanics ماجستير

مقـــداد حســن 

 محـي الديـن
5002 

1634 
التزييت الهيدروديناميكي في المساند المتدحرجة دراسة تأثير 

 األسطوانية
 Applied Mechanics ماجستير

مصعب عبدالفتاح 

 عباس
5002 

1609 
دراسة تجريبية لعملية التوسيع المستمر القطاراألنابيب 

 باستخدام قوالب مخروطية
 Applied Mechanics ماجستير

جالل خورشيد 

 عليان
5002 

1818 
في الهياكل الميكانيكية باستخدام الشبكات كشف االضرار 

 العصبية الصناعية
 5002 زهراء عبد عبد هللا Applied Mechanics ماجستير

 Applied Mechanics ماجستير نمذجة سطح حر الشكل مع توليد مسار األداة 1812
رنين سامي عبد 

 علي
5002 

 Applied Mechanics ماجستير نمو الشق في المطاط المقوى بسبب االحمال الدورية 1819
سعدون عباس عبد 

 الحسن
5002 

1814 
 تأثير الحزوز على السلوك  الميكانيكي والكالل في عتبات

 مصنعة من الصلب الكاربوني
 5002 عماد كاظم نجم Applied Mechanics ماجستير

1813 
التحليل الهيكلي ألسطوانة نحيفة مقواة معرضة ألحمال 

 مختلفة
 5002 مهدي محمود شاكر Applied Mechanics ماجستير

1635 
دراسة تـأثير الزاوية النصفية للقالب المخروطي على عملية 

 تشكيل االنابيب بضغط السائل باستخدام العناصر المحددة
 5002 احمد امين حسين Applied Mechanics ماجستير

1642 
لعملية  دةدوعذدية باستخذام العناصر المحدراسة تحليلية 

 AL-1100سحب أسالك األلمنيوم 
 5002 علياء شاكر هاشم Applied Mechanics ماجستير

 5002 رغد عزيز نعمة Applied Mechanics ماجستير دراسة نظرية وعملية للتشكيل المتعدد النقاط 1621

1620 
مراقبة سالمة الهياكل لهيكل صفيحة مرنة باالعتماد على 

 التحليل االهتزازي
 Applied Mechanics ماجستير

دمحمحسين صفاء 

 دمحمحسين
5002 

 5002 اسراء سعد الشكري Applied Mechanics ماجستير نظرية االنبعاج والحل االمثل لالسطوانات المقواة 1623

 5002 عادل حبيب هاشم Applied Mechanics ماجستير االستقرارية البارامترية للصفائح المستطيلة المرنة 1639

1615 
االنبعاج الحراري للصفائح البولمرية المدعمة باألنابيب 

 الكربونية النانوية
 5002 حسنين تحسين نعمة Applied Mechanics ماجستير
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1606 
دراسة تاثير أكسيد الزنك النانوي والتعتيق الحراري على قوة 

 األلتصاق بين المطاط المتراكب وأسالك الفوالذ
 5002 سجى قاسم دمحم Applied Mechanics ماجستير

1651 
تحليل أداء جدار الخزن الحراري المسامي لغرض التدفئة 

 باالستخدام السلبي للطاقة الشمسية
 Power Mechanics ماجستير

عدنان دمحم حسين 

 العبيدي
5005 

1662 
تطوير موديل للتحليل الثرموديناميكي لخلية الوقود التي تعمل 

 األوكسجين-الهيدروجينعلى 
 Power Mechanics ماجستير

قصي رشيد عبد 

 األمير
5002 

1665 
دراسة أداء األستخدام الفعال للطاقة الشمسية  في التدفئة 

 بأستخدام مادة الفرشة المسامية
 علي مجيد مرشد Power Mechanics ماجستير

5002 
 

1653 
مضخة دراسة تأثير وسيط تبريد هيدروكربوني على أداء 

 حرارية
 5002 سامر محمود خلف Power Mechanics ماجستير

1648 
دراسة عملية ونظرية لتأثير ظروف الصب والتجمد على 

 (A380سالمة مسبوكة االلمنيوم )
 Power Mechanics ماجستير

رياض منور مطني 

 الجنابي
5002 

 Power Mechanics ماجستير سائل –تحليل الجريان في نظام ثنائي الطور سائل  1646
ظافر عبد األمير 

 حمزة
5002 

 5000 رفل حكمت حميد Power Mechanics ماجستير دراسة نظرية وعملية لتبريد وحدة كهربائية 1650

1661 
عملية ألداء األسطح االنتقائية المستخدمة في  دراسة

 المجمعات الشمسية
 5005 زينب بهجة كريم Power Mechanics ماجستير

 5005 أوس اكرم محمود Power Mechanics ماجستير دراسة لتقليل قوة الكبح على العربات الثقيله 1644

8531 
محاكاة عددية ودراسة عملية لجريان ثنائي الطور في نفاث 

 متباعد -متقارب
 5005 سيناء خضير سلمان Power Mechanics ماجستير

1657 
والمربوطة بالبراغي االستجابة الهيكلية لوصلة ربط مشفهة 

 تحت تأثيرعوامل متعددة
 Power Mechanics ماجستير

سعد احمد يونس 

 الدباغ
5002 

1659 
تحليل عملي ونظري لجريان ثنائي الطور خالل أنبوب 

 عمودي دون الوصول إلى درجة الغليان
 Power Mechanics ماجستير

نورا عبد الواحد 

 هاشم
5002 

1652 
      NACAدراسة تحسين الخواص االيروديناميكية لجنيح 

 باستخدام خفاقة جورني  0012  
 5002 حنان كريم كاظم Power Mechanics ماجستير

1649 
تحسين انتقال الحرارة في انبوب مسخن باستخدام موائع 

 متناهية الدقة
 Power Mechanics ماجستير

نورس عبد الكريم 

 عطشان العلي
5002 

1656 
التحليل الحراري للمساند المقعديه المطاوعة المزيته بموائع 

 ثنائية االجهاد
 5002 رؤى بّراز دّحام Power Mechanics ماجستير

 5002 رسل عاشور جواد Power Mechanics ماجستير تصميم وتصنيع توربين هوائي غير نمطي 1660

 5002 حسن فليح عبدعلي Power Mechanics ماجستير الفلترةدراسة توزيع جريان الهواء خالل غرفة العمليات مع  1655

1658 
دراسة عملية ألداء وانبعاث الملوثات لمحرك اشعال 

 بالشرارة يعمل بوقود خالئط البنزين وااليثانول الحيوي
 Power Mechanics ماجستير

سعد كاظم وبدان 

 الزيادي
5002 

1647 
 الحراري للمسخنتأثير شكل المجرى والحشوة على أالداء 

 الهوائي الشمسي
 Power Mechanics ماجستير

علي مسلم عبد 

 المحسن
5002 
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 5002 زهراء عامر عوده Power Mechanics ماجستير ماء و أنتقال   الحراره في أنبوب أفقي –الجريان الحلقي نفط  1654

1664 
حساب انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي خالل وسط مسامي 

 بتغير الزمن
 5002 إسراء جاسم دمحم Power Mechanics ماجستير

1696 
دراسة عملية وعددية في تدفق الموائع باستخدام االثارة 

 الصوتية
 Power Mechanics ماجستير

علي حمزة كاظم 

 الشباني
5002 

1663 
التحقق النظري والتجريبي لتوزيع الهواء في غرفة العمليات 

 الجراحية للمستشفى
 5002 رقية عامر حمزة Power Mechanics ماجستير

1673 
تصميم برنامج لتشخيص عيوب اآلالت باسلوب تحليل 

 االهتزازات
 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

عائشة شوكت حسن 

 صالح
5005 

1676 
 دراسة تأثير أعماق ومواقع الشقوق على الخصائص

 الحراريةاالهتزازية لألعمدة الدوارة في محطة بيجي 
 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

دمحم نجيب عبد هللا 

 الراوي

5005 
 
 

1666 
تاثير عدم المحاذاة في عمود الدوران على االجهادات المتولدة 

 في اسنان التروس بوجود حمل ديناميكي
 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

 5002 عُـمر داود محمـد

1668 
تصنيع و دراسة تأثير المعامالت الحرارية  على خصائص 

 CdO:In/n-Siكاشف 
 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

علي عبد الخالق 

 عبد الهادي
5002 

 ماجستير دراسة تأثير ظاهرة الرجوعية على عملية الحني 1679

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

 صنكال عبد هللا حمد
5002 
 

1674 

الخواص البصرية الالخطية لغشاء رقيق من كبريتيد 

الكادميوم ذات الجزيئات النانومترية باستخدام تقانة المسح 

 على المحور الثالث

 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

 5002 داود عبيد الطيفي

 ماجستير البصريةحساسية بإستخدام األلياف متحسس ضغط عالي ال 8528

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

 5002 أثير عطاهلل سلوم

1667 
المنيوم هيدرايد( -دراسة أستخدام مركب العضوي )ليثيوم 

 ليثيوم-في انتاج وخواص سبائك االلمنيوم 
 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

سرى عبد الزهرة 

 محسن
5002 

1678 
سلوك التآكل للسبائك الحديدية في ماء الشرب والماء  مقارنة

 الممغنط
 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

زينة ميسر عبد 

 جادر
5002 

1675 
تصنيع ودراسة خصائص المتراكبات البوليميرية المتدرجة 

 وظيفيا
 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

 5002 احمد اكرم عبدهللا

1669 

التمثيل الرياضياتي بالعناصر المحددة للمواد المتراكبة 

 المتصلة والمحتوية على قطوعات

 

 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

أحمد دمحم عباس 

 الجبوري
5002 
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1670 

دراسة تأثير متغيرات السباكة بطريقتي العصر والضغط 

والمعاملة الحرارية التقليدية وااليزوثيرمية على خواص 

 A319سبيكة االلمنيوم 

 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

دمحم مهنا متعب 

 العزاوي
5002 

1677 
دراسة تأثير متغيرات ميتالورجيا المساحيق على الخواص 

 الميكانيكية والميتالورجية لمتراكبات النحاس كرافيت
 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

سيف صباح أرحيم 

 مرزوك العلكاوي
5002 

8525 
تحت  (FTTH)دراسة معولية ليف ضوئي ملحوم في شبكات

 بعض متغيرات وسط االستخدام
 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

 5002 رياض جواد مطر

8530 
تحليل أساليب اإلدارة الهندسية وتطبيقاتها في صيانة محطة 

 كهرباء بيجي الحرارية
 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

 5002 منصور حماد عبد

1672 

دراسة تأثير التوزيع الحجمي والشكل الحبيبي ومحتوى 

كرافيت المنتجة  –الفضة على خواص متراكبات  النحاس 

 بطريقة ميتالورجيا المساحيق

 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

عباس عبد الكريم 

 حسين
5002 

8529 

دراسة تأثير السباكة بالعصر وتقانة ميتالورجيا المساحيق 

على بعض خواص المواد المتراكبة ذات اساس المنيوم 

 Y2O3 و   ZrO2 والمقواة بدقائق

 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

عبدالقادر احمد 

 عناز
5002 

1671 

دراسة تأثير تغيير نسبة اإلضافة ونسبة اإلرتفاع الى القطر 

على بعض الخواص الميتالورجية والميكانيكية لمتراكبات 

(Cu-SiCوالمنتجة بتقانة ميتالورجيا المساحيق ) 

 ماجستير

Production 

Engineering And 

Metallurgy 

كمال مصطفى 

 حسين عماش
5002 

 دكتواه دراسة لحزمة أنابيب افقية مغمورة في الطبقة المميعة 8599
Thermo-Fluids 

Engineering 

موسى مصطفى 

 ويس
5002 

1692 
التقنية الُمثلى الحرارية إلعادة تشكيل القرنية اثناء الجراحة 

 الليزريــــــــــــــــــــة
 دكتوراه

Thermo-Fluids 

Engineering 
 5002 نبراس حسين غائب

1689 
خواص الديناميكا الهوائية لمنظومة مطيار متعدد االجزاء مع 

 تاثيرات األرضية
 دكتوراه

Thermo-Fluids 

Engineering 
 5002 انمار حامد علي

1688 
دراسة الحمل الحر لذوبان المواد المتغيرة الطور مع وجود 

 النانوية في حيوز مختلفة االشكالالدقائق 
 دكتوراه

Thermo-Fluids 

Engineering 
 5002 نبيل شهيد ضيدان

8598 
دراسة نظرية وعملية للحمل المختلط الطباقي للجريان 

 االدارسي في حيز اسطواني مائل ذو وسط مسامي
 دكتوراه

Thermo-Fluids 

Engineering 
 5002 عطاهللا حسين جاسم

1695 
الهيدروليكي للبوابات  الشعاعية الكبيرة لمنافذ التفريغ األداء  

 السفلي تحت تأثير عمود ماء عال لسد مكحول
 ماجستير

Thermo-Fluids 

Engineering 

رعد فاضل أمين 

 العبيدي
5005 

1682 
دراسة انخفاض كفاءة مسخنات الهواء الدوارة في مرجل 

 محطة كهرباء بيجي البخارية
 ماجستير

The Thermal 

Engineering 

شامل هاشم دمحم 

 سليم الطالب
5005 

8595 
تحسين انتقال الحرارة في تركيب حلقي معرض الى فيض 

 حراري ثابت  باستخدام مائع نانوي
 ماجستير

Thermo-Fluids 

Engineering 

اخالص محسن 

 حسن
5002 

8593 
تحليل حراري لرغوة معدنية تعمل كمصب حراري معرض 

 لنفث تبريد  صادم
 ماجستير

Thermo-Fluids 

Engineering 

ضياء عبد الرحيم 

 خلف
5002 
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8591 
ل وسط مسامي في الحمل القسري الطباقي لهواء مترب خال

 محتوى حلقي عمودي
 ماجستير

Thermo-Fluids 

Engineering 
 5002 سلمان حميد عبيد

8598 
دراسة استداللية لتحسين االداء االيروديناميكي لجناح غير 

 تقليدي
 ماجستير

Thermo-Fluids 

Engineering 
 5002 احمد جميل حمود

1690 
دراسة نظرية وعملية لمقطر شمسي أحادي الحوض ذو مادة 

 خزن متغير الطور
 ماجستير

Thermo-Fluids 

Engineering 

ضرغام إبراهيم 

 حسين
5002 

1691 
دراسة وتصميم براد يعمل بالطاقة الشمسية بطريقة االمتزاز 

 المتقطع
 ماجستير

Thermo-Fluids 

Engineering 

فاضل عباس 

 عاصي
5002 

1693 
تحسين عامل نقل الحرارة لمجمع طاقة شمسية نوع اللوح 

 المنبسط باستخدام الموائع النانوية
 ماجستير

Thermo-Fluids 

Engineering 
 5002 سرى قحطان كاظم

 ماجستير دراسة أداء مدخنة شمسية في مدينة كربالء المقدسة 1694
Thermo-Fluids 

Engineering 

مرتضى باسم دمحم 

 رضا المظفر
5002 

 دكتوراه التحليل المطور والنمذجة الحرارية إلداء وحدة تبريد مجمعة 8588
The Thermal 

Engineering 

لؤي عبد العزيز 

 مهدي
5005 

8580 
تصميم بناء ودراسة أداء منظومة تسخين الهواء باستخدام 

 الشمسيةالطاقة 
 ماجستير

The Thermal 

Engineering 
 5000 نغم ياس خضير

1684 
إنتاج الوقود العضوي من نوى التمر العراقي باستخدام  تقنيه 

 المايكروويف
 ماجستير

The Thermal 

Engineering 
 5005 نور عباس مهدي

1680 
تحليل أنتقال الحرارة لجريان ثنائي الطور خالل انبوب 

 عمودي
 ماجستير

The Thermal 

Engineering 
 5005 مصطفى دمحم جابر

1681 
دراسة عملية ونظرية لتبريد صفيحة ساخنة  بواسطة 

 االصطدام النفاث
 ماجستير

The Thermal 

Engineering 
 5005 5005 علي حمزة نعمة

1687 
مراقبة وقياس الجريان ذو الطورين في االنبوب باستخدام 

 تقنية متحسس الزمن الحقيقي
 ماجستير

The Thermal 

Engineering 

مصطفى عالء 

 كاظم القزويني
2012 

1683 
تنبؤ تسرب الجريان خالل مانعات التسرب ذات االشكال 

 المتاهيه
 ماجستير

The Thermal 

Engineering 
 5002 نهاد عبدهللا حمزة

 ماجستير أنتاج و تحليل األيثانول الحيوي من عصير التمور 1686
The Thermal 

Engineering 

عدنان قحطان 

 ابراهيم
5002 

1685 
دراسة عملية ونظرية لتأثير التشوه في جدار غرفة االحتراق 

 على خصائص الجريان
 ماجستير

The Thermal 

Engineering 
 5002 وائل مراد كاظم

8599 
دراسة عددية للحمل المختلط في طبقتي مائع نانوي ومادة 

 غطاء متحركمسامية داخل  فجوة مربعة ذات 
 5002 أحالم عباس حسن Thermo Mechanics ماجستير

1699 
 تأثير استخدام التبريد االمتصاصي على أداء محطات

 التوليد الغازية
 Thermal Power دكتوراه

عبدالرحمن حبو دمحم 

 الحبو
5002 

8809 
االمثل لنظام تبريد يعمل بالقاذف )الضاغط التصميم 

 الحراري(
 5002 دمحم سالم قاسم Thermal Power ماجستير

1700 
دراسة عددية وعملية النتقال الحرارة بالحمل الطبيعي من 

 مقاطع مختلفة موضوعة في غالف مهوىاسطوانة افقية ذات 
 Thermal Power دكتوراه

عمر دمحم علي 

 شمدين
5002 

1698 
 دراسة عددية النفصال الجريان غير المستقر على مطيار

مع امتصاص ونفخ وبدونهما كطريقة فعالة للسيطرة على 

 الطبقة المتاخمة

 5002 ليث دمحم جاسم Thermal Power دكتوراه

8538 
دراسة عملية لمعامل انتقال الحرارة لمبادل حراري مكون 

 من  ملف حلزوني واسطوانة
 Thermal Power ماجستير

 عمار عبدهللا حسين
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8808 
أنبوب منفرد سطحه الخارجي ذو انتقال الحرارة الغلياني من 

 تحسينات مختلفة
 5002 سارة جمال مجيد Thermal Power ماجستير

8803 
تأثير وضع حواجز على جريان المائع وانتقال الحرارة 

 بالحمل الطبيعي داخل حيز حلقي اهليلجي مسامي
 5002 فيصل اياد خليل Thermal Power ماجستير

8802 
وانتقال الحرارة بواسطة الحمل  تحليل عددي لجريان المائع

 القسري داخل مجرى متموج مملوء بمادة مسامية
 5002 فهد صباح منصور Thermal Power ماجستير

 5002 علي حيدر متعب Thermal Power ماجستير تصميم وتصنيع مدخنة شمسية لتوليد القدرة بمقياس صغير 8535

8539 
خالل منفث  دراسة نظرية وعملية لجريان البخار الرطب

 متباعد  وقياس قطر القطيرات –متقارب 
 Thermal Power ماجستير

انـور صبــاح 

 بــراك
5002 

8805 
أجراء دراسة عددية في تأثير القصور الذاتي على الحمل 

 الطبيعي في األوساط المسامية األفقية
 ماجستير

Air Conditioning & 

Refrigeration 

عمر رافع محمود 

 العمرعبد الهادي 
5002 

8809 
التصميم الحراري المائعي لمنظومة تبريد امتصاصية بسعة 

 ماء -طن ذات تأثير مزدوج باستخدام بروميد الليثيوم  9
 ماجستير

Air Conditioning & 

Refrigeration 

عماد الدين إدريس 

 دمحم

5002 
 

8880 
تحقيق نموذج المقاومة الكلية النتقال الحرارة في الزعانف 

 الطولية عمليا
 ماجستير

Air Conditioning & 

Refrigeration 

رائد احمد محمود 

 النعيمي
5002 

8538 
التنبّؤ بأداء ألواح التبريد اإلشعاعية في أجواء الِحْمل 

 الحراري المختَلط
 ماجستير

Air Conditioning & 

Refrigeration 

أحمد عالء الدين 

 عبد الجبار
5000 

8808 
الطبقات المميعة الضحلة لتسخين الماء  إمكانية استخدام

 بالطاقة الشمسية
 ماجستير

Air Conditioning & 

Refrigeration 

دمحم طه دمحم عبد هللا 

 اللهيبي
5005 

8808 
تصنيع وتقييم اداء منظومة تعقب للشمس ملحقة بمرّكز 

 لالشعاع الشمسي من النوع األسطواني
 ماجستير

Air Conditioning & 

Refrigeration 

خليـــل سليـــم 

 جبــر
5005 

 ماجستير دراسة تجريبية لمنظومة التفريغ لتبريد الماء كمنتج 8532
Air Conditioning & 

Refrigeration 
 5005 لؤي ثابت عبدالقادر

8533 
إستخدام نظام البالطة المجوفة قبل التبريد للسيطرة على 

 الظروف الداخلية للبناية
 ماجستير

Air Conditioning & 

Refrigeration 
 5002 كرار عبد احمد

8888 
تأثير االهتزاز المسلط على انتقال الحرارة بالحمل الحراري 

 الحر في داخل غرفة مكعبة الشكل
 ماجستير

Air Conditioning & 

Refrigeration 
 5002 بيداء خليل خضير

 ماجستير االبنيةدراسة عملية لتاثير تهوية تجويف الجدار في تبريد  8539
Air Conditioning & 

Refrigeration 
 5002 بشار كامل محمود

 ماجستير نظام التبريد االرضي مع منظومه تهوية الزاله الرطوبه 8801
Air Conditioning & 

Refrigeration 

دمحم حسين شريف 

 امين
5002 

8538 
تحسين مقدرة عملية البثق الساخن لأللمنيوم باستخدام ستة 

 سيجما
 ماجستير

Manufacturing and 

Industrial 

Engineering 

موسى عبد الحسين 

 ناصر
5002 

 طرق وتقنيات انتاج االجسام المضادة وحيدة النسيلة 8883
دبلوم 

 عالي

Genetic 

Engineering and 

biotechnology 

 حوراء نافع عكاب
5002 
 

 التشخيص والعالج لمرض الفنيل كيتون يوريا 8825
دبلوم 

 عالي

Genetic 

Engineering and 

biotechnology 

 5002 احمد خورشيد شمر
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