
 

 

 اسماء المشاريع الطالبية  - للعام الدراسي 2018- 2019

 

 فرع البناء واالنشاءات

.   / د. نادية منعم عبد الحسين  تأثير درجات الحرارة على بعض الخواص الميكانيكية لخرسانة ذاتية الرص  -1  

.    / د. حاكم سعيد محمد   دراسة سلوك السقوف الجالسة على صفيحة مضلعة -2  

  تأثير المواد الضارة او الشوائب للركام على مقاومة الخرسانة .   / هناء محمود  -3

     

 فرع /  انشاء الطرق

علي عبد الحسين الظالمي  تحليل حوادث المرور في محافظة النجف االشرف   .   /  -1       

عبد الحسين عبد الرضا  /  مقارنة دقة حسابات االحداثيات بقوانين التضليع او بجهاز المحطة المتكاملة . -2         

نبيل كطفان   .  /  تأثير مياه الفضالت الصناعية على زاوية االحتكاك الداخلية -3      

 

 اسماء مشاريع فرع /  الرسم الهندسي

     

.   /  مها عبودي  اعداد المخططات المعمارية لمشروع مستشفى مع عمل موديل -1         

.   /  مها عبودي  اعداد المخططات المعمارية لمدرسة الفراهيدي االهلية مع عمل موديل -2         

.   /   مها عبودي  اعداد المخططات المعمارية لفندق مع عمل موديل -3         

/   مها عبودي  .  اعداد المخططات المعمارية لمشروع مول مع عمل موديل -4        

 

 

م. د. نادية منعم عبد الحسين                                                                                                                     

رئيس القسم                                                                                                                            

 

 



 

 

  2019  -  2018العام الدراسي  –اسماء المشاريع الطالبية / القسم المدني 

 

    فرع / البناء واالنشاءات

المشرفاسم  اسم المجموعة   ت اسم المشروع 

اسامة صالح -1   

 د. نادية منعم 

 

تأثير درجات الحرارة على بعض 

الخواص الميكانيكية لخرسانة 

 ذاتية الرص

 

 

1 

 

زهراء محمد باجي -2  

أمير صبحي -3  

سكينة عبد كاظم -4  

رحمان مريم -1  حمزة   

 د. حاكم سعيد محمد

 

 

دراسة سلوك السقوف الجالسة 

 على صفيحة مضلعة .    

 

 

2 

حسن فؤاد      -2  

نور عامر    -3  

زهراء عباس  -4  

-1 ميثم جاسم        

 هناء محمود عامر

 

 

المواد الضارة او الشوائب تأثير 

 للركام على مقاومة الخرسانة

 

3 

 

 

ذو الفقار         -2  

زهراء سعد     -3  

رقية حسين    -4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019 -2018للعام   -انشاء الطرق مشاريع فرع   

 

 

 

 يتبع

 

 

 

 

 

 ت اسم المشروع اسم المشرف اسم المجموعة

مريم علي كاظم-1    

 

 علي عبد الحسين

 

 

 تحليل حوادث المرور في 

 محافظة النجف االشرف  

 

 

1 

دعاء احمد عبد  -2  

حيدر عبد احمد -3  

حسين رشيداحمد  -4  

علي مطلك مشكور-1   

 

 عبد الحسين عبد الرضا

 

 

مقارنة دقة حسابات االحداثيات بقوانين 

يع او بجهاز المحطة المتكاملةلالتض  

 

 

 

2 

حنين باسم         -2  

ليلى عادل عبد كنون -3  

حوراء حامد   -4  

 

ليث عقيل طاهر-1  

 نبيل كطفان 
 تأثير مياه الفضالت الصناعية 

 على زاوية االحتكاك الداخلية
3 

محمد طالب عجمي -2  

سرى طالب -3  

دعاء حسين  -4  

 



 

 

2019 -2018للعام  بالحاسوب  الرسم الهندسي/ مشاريع فرع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م.د. نادية منعم عبد الحسين                      نسخة منه الى : 

             -                                                                                                                          يس القسم      رئ

               

 

            

 ت اسم المشروع اسم المشرف اسم المجموعة

  شهد احمد حمزة -1
 مها عبودي 

اعداد المخططات المعمارية لمشروع 

 مستشفى مع عمل موديل 
1-   

زهراء حسن كاظم -2  

مسلم عقيل  -1  

 مها عبودي    
اعداد المخططات المعمارية لمدرسة 

 الفراهيدي االهلية مع عمل موديل 
2-   

زيد رشيد -2  

  ليث سعد نور -3

حوراء عباس شهيد -4  

زيد نزار  -1  

 مها عبودي    
اعداد المخططات المعمارية لفندق مع 

 عمل موديل 
3-  

زينب عالء  -2  

مروة عباس  -3  

زيد مدوحي  -4   

قائد عبد مسلم -1  

 مها عبودي    
اعداد المخططات المعمارية لمشروع 

 مول مع عمل موديل
4-  

 علي منصور  -2

  علي عباس مطير-3

حنان جليل جواد          -4  


