
 ((  2019 /2018  ي)) توزيع طلبة قسم الميكانيك على المشاريع للعام الدراس 
 

 اسم المشرف اسم المشروع أسماء الطلبة ت

 غيث جاسم محمد رضا ع الربطدراسة أنوا مسلم صالح مهدي أمير 1
  ( 1)  طالب عيسى أزهرصالح  2
   فؤاد عبد الباري عبد الزهرة 3
   أيمن عامر شنان صحن 4
   علي عبد الحسين خطار عودة 5
 أنيس جليل صالح دراسة زيادة نسبة اوكسيد السيلكون على مقاومة االنضغاط  نور الهدى محمد جويد ماضي 1
  في المواد المركبة  هلل عبد األميرنبأ ماجد عبد ا 2
  ( 2)  كرار حسين حمزة رويض 3
   رقية جابر نعيم سلمان 4
  . كرار فاضل عباس خاجي 6 شيماء قاسم حسن عيسى 5
 غيث جاسم محمد رضا دراسة حول الخواص الميكانيكية لحديد الصلب واستخداماته دعاء عباس راضي جبار 1
  ( 3)  ننسرين كاطع دريدم حسو 2
   كرار علي عبد االمير  3
  . منظر نضال منعم أمير5 محمد مثنى نور صالح  4
 رؤى جميل عباس  على المعادن وطرق معالجته التآكلتأثير ظاهرة  منتظر كاظم جواد كاظم 1
  ( 4)  عبد اهلل حسين عبد رواد 2
   احمد عباس حسن عبد 3
   علي عبد اإلله عباس  4
   راهيم عبد علي حسين إب 5
 أنيس جليل صالح الزجاجية على قوة الشد في المواد  األلياف اتجاه تأثير احمد عبد الحسن رسول 1
  المركبة  األميرعبد  عماد عطية 2
  ( 5)  عودة محمد فوزي أمنة 3
   علي سعد محمد جواد 4
   احمد حنتوش  أنورعباس  5
 رؤى جميل عباس نيكل المستخدمة-ل الحراري لسبيكة نحاستأثير التعام أمير احمد عبد طالل 1
  الحراريةفي المبادالت  حيدر فاضل حسن  2
  ( 6)  جيهان كامل نعمه 3
   حنين باسم حسن  4
   ايات زهير يوسف  5

 

 

 



 اسم المشرف اسم المشروع أسماء الطلبة ت
 غيث جاسم محمد رضا دراسة حول فوائد ومضار االحتكاك علي عيسى وحيد 1
  ( 7)  امير غازي عبد مجهول 2
   حوراء عامر حسين حسن 3
   مريم سعد رحيم جبر 4
   أمير عبد الحسن شباط 5

 عالء محمد مرزه تصنيع حامل قلم خراطة ضرغام كاظم عليوي خلف 1

  ( 8)  امير عبد الحسين عبد االمير 2

   زهراء حسن خضير  عباس 3

   حسن نعمه نرجس عزيز 4

   سجاد مهدي كاظم 5

 نبيل عبد الحسين محمد تصنيع جهاز حني وثني االنابيب عباس قاسم حسن حميدي 1

  ( 9)  محمد مصطفى عبد علي 2

   مريم شاكر حسين جاسم 3

   سارة محمد عبد اهلل  4

   عباس علي حسن منسي 5

 هدى هادي حسن ندسيةتصميم برنامج لحساب التفاوتات اله علي حليم مالك 1

  ( 10)  حسين زيدان خلف 2

   الهام حسن راضي 3

   هدير جاسم محمد 4

 نبيل عبد الحسين محمد تصنيع مولدة بدون وقود هادي محمد هادي محمد 1

  ( 11)  محمد حميد عباس 2

   فاطمة جليل خاجي 3

   فرقان حسن مهدي 4

   علي ناصح شهيد 5

 رؤى جميل عباس تأثير المعامالت الحرارية على قضبان التسلح هيعلي حيدر محمد نا 1

  ( 12)  أمير حيدر عبد اهلل  2
   نور ضياء موسى 3
   نور الهدى حسن هادي 4
   حسن حاكم ناهي 5
 عالء محمد مرزه حامل قلم خراطة عبد اهلل محمود سلمان 1
  ( 13)  جالل محمد غازي 2
   فاطمة حسن عبود 3



   حاب ناظم عبد الحسنر  4
   ريام جودي تالي  5

 

 

 


