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 اسم المشروع اسم المشرف اسم الطالب
اسم 

 المجموعة
 ده ريا وهاب رشيد

 سايه نجاة عبدالرحمن
 سارا شيركو عثمان

 د.مؤيد محمد
 أ. حماد ضاري

 G1 تحليل والتصميم االنشائي لخزان ماء خرساني

 صبرية ايوب احمد
 حنين سلمان داود
 حنان نعمت امين

 G2 فشل السدود والسداد الترابية دراسة اسباب د.تيمور عبد المجيد

 فنان ياس هاللا
 حياة موفق مندان

 امينة يشار شمس الدين
 G3 دراسة المطرقة المائية ، نتائجها وطرق الوقاية منها د.تيمور عبد المجيد

 سيف الدين سعد حسين
 محمود منذر نافع
 محمود ناظم جاسم

 د.عبد االمير حسين
 السيدة سنبل محمد

 G4 الحروب على االنظمة البيئية في العراقتأثير 

 حمد جاسم محمدا
 عمار كريم بديوي

 عبدالسميع طاهر حميد

 د.مؤيد محمد
 أ.حماد ضاري

 G5 مقاومة القص الثاقب للسقوف المسطحة الحاوية على فتحات

 سجى علي سلطان
 جوبي صابر كاكي

 كولسان عرفان اكرم
 به لين جمعة عبدالكريم

 ضاريأ.حماد 
 أ.عمار حامد

 G6 دراسة مقارنة على المحددات العالمية لمقاومة القص الثاقب

 بشتيوان صديق حسن
 اركان عيسى محمود
 ديالن صالح شكور

د.علي أحسان 
 أ.شاهين عز الدين

 G7 دراسة مراحل عمل وتنفيذ بناية مستوصف ذو طابقين

 احمد لطيف عبد
 محمد احمد علي
 سكاال هيوا طه

 علي احساند. 
 أ.شاهين عز الدين

 G9 تحليل وتصميم القبب

 زينب محمد عبدالمجيد
 جيهان مصطفى رشيد

 هالة نجاة محمد
 G10 تحليل االسس الضحلة بأستخدام برنامج بالكسس د. فؤاد عبد هللا

 دياري اديب رحيم
 احمد محمد حسن
 احمد اميد طاهر

 د.علي احسان
 أ.عمار حامد

 G11 بناية متعددة الطوابق بأستخدام الحاسوبتحليل وتصميم 

 ابرار سمير نظام الدين
 عذراء جواد نجم
 مزدة علي كريم

 فاخر يوسف عمر

 د. خميس نايف
 أ.حماد ضاري

التحليل الميكانيكي للعتبات الخرسانية المسلحة بأستخدام 
 ETAB برنامج

G12 

 دنيا نهاد علي
 هديل ماهر ايوب
 غادة ناظر جاسم

 G13 تحليل االسس العميقة بأستخدام برنامج بالكسس د. وليد صالح الدين

 مرسل محمود سعيد
 احمد اياد يعقوب
 اسو امين رشيد

 د. عدي علي
 د.قوباد صباح

 تطبيقات المضافات المقللة للماء
 

G14 
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 اسم المشروع اسم المشرف اسم الطالب
اسم 

 المجموعة

 شاسو عبدالكريم جبار

 رام صباح صديق ا

 االء بايز كريم 

 دنيا حسين ولي 

 د. قوباد صباح

 السيدة سنبل محمد
 G18 ائيةتقييم دور المهندس في قليل الهدر الحاصل بالمواد االنش

 بنيل يوبرت يوئيل 

 استبرق مطشر شجاع

 نجالء شاكر شكور 

 دانا عاصي شريف 

 مجتبى محمد رشيد 

 د. مريوان رضا

 د. عبد االمير حسين
 G20 دراسة التبخر في سد خاصة جاي

 سيروان حمه شريف 

 هيشوان جالل عبدالرحمن

 احمد برهان علي 

 د. نجاة قادر

 أ. أنس أتيال
 G21 عمل مضلع مغلق لنقل نقاط  الضبط االرضي

 شيراز لطيف نادر 

 ايالف طارق كريم 

 ايفان فيصل نوري 

 خوزين ناصح نامق

د. نجاة قادر 

 أنس أتيال 

 شوكتايمان 

 G22 دراسة واقع النقل العام في مدينة كركوك

 محمد رضا رفيق 

 احمد هيوا عبدهللا 

 هاوار ابراهيم احمد

 هزار جبار حسين 

 د. نجاة قادر

 د. علي إحسان
 G23 تصميم حوض سباحة داخل المجمع الجامعي

 هفال رزكار سعيد 

 محمد اسماعيل خورشيد

 احمد فؤاد حميد 

 د. قوباد صباح

 أتيالأنس 

حساب كميات المواد االنشائية لمبنى متعدد الطوابق 

 بأستخدام الحاسوب والطرق التقليدية
G24 

 نوا خالد عارف 

 كوثر شوكت حمه صالح

 د. نجاة قادر

أيمان علي 

 شوكت

 G25 تاسيس نقاط ضبط ارضي في المجمع الجامعي

 رند سمير بهجه 

 علي حسين علي 

 محمود جمعة مصطفى

 كيان احمد كريم 

 د. أرام محمد
ن دراسة عملية للترب المحقونة موقعيا في مواقع مختارة م

 كركوك
G26 

 كازيوه طارق نجم الدين

 داليا عصام محمد 

 بروشه نوزاد فتاح 

 د. أرام محمد

 د.ماجد حسين
 G27 دراسة استقرارية االبار العمودية

 مصطفى ياسين محمد

 احمد حيدر عزيز 

 حسن اوغوز حسن 

 ساره عارف رمضان

د. ماجد حسين 

 د.عمر محي الدين
 G28 تأثير محتوى الرمل على مقاومة القص للتربة الطينية

 مصطفى مظهر حمادي

 محمد مشرف عبد 

 د. ماجد حسين

 د.أرام محمد

سلوك مقاومة القص للتربة الطينية تحت تأثير المحتوى 

 المائي للرص
G29 



  قسم الهندسة المدنية

 مشاريع التخرج للمرحلة الرابعة

  ) الدراسة الصباحية والمسائية( 2019 – 2018للعام الدراسي 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المشروع اسم المشرف اسم الطالب
اسم 

 المجموعة

 عبدهللا جمال محمود 

 محمد حمدان خضر 

 وليد وحدالدين فخري 

 نور سعد عبدالحميد 

د. وليد صالح 

 الدين
 G30 دراسة تأثير كاربونات الكالسيوم على خواص التربة الرملية

 محمد نجيب مجيد 

 نادية علي زين العابدين 

 زينب عالءالدين يونس 

 دنيا محمد شكور 

د. عمر محي 

 الدين

تأثير الياف النخيل على مقاومة االنضغاط الغير المحصور 

 للتربة
G31 

 هلين صمد رشيد 

 ساية محمود نورالدين 

 شونم كمال عزيز 

 د .فؤاد عبد هللا

 د.فالح محمد
 G32 تأثير النفط الخام على الخواص الهندسية للتربة الطينية

 عبدالكريم علي داود 

 محمود سعدي سلمان 

 جواد كاظم جدعان 

د. سعد فرحان 

 د.خميس نايف
 G33 دراسة مقارنة للعتبات العميقة نظرياً وعملي اً 

 مصعب خالد اسماعيل 

 زيدون عالوي اسماعيل 

 محمد عثمان محمد 

 محمد عبدالرحمن اسماعيل 

 د.فالح محمد

 د.فؤاد عبد هللا
 G37 العراقيةتحضير مادة الزيواليت من الترب 

 نغم محمود نوري 

 أيالف جاسم سعدون 

 سجى ذياب جواد 

 د.سعد فرحان

 د.عدي علي
 G38 تحليل وتصميم  حاالت خاصة للساللم

 أبراهيم مؤيد فاضل رشيد 

 سعد هللا أحمد حسين 

د. تيمور عبد 

 المجيد 

 د.مريوان رضا

 G39 تصميم منظومة ري بالرش الرض زراعية في شمال العراق

 محمد مسعود حميد 

 رنج بهمان لطيف احمد 

 وليد خه الت حسين محمد 

د. وليد صالح 

 الدين

تـأثير كاربونات الكالسيوم على الخواص الهندسية للتربة 

 الطينية
G40 


