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 اسم المشروع حسب االختيار أسماء المجموعة

1 
 أمنة أسامة كامل

 آسية احمد سمير

الكاسرات الشمسية في األبنية, الوظيفة 

 والتصميم األمثل

 

2 
 عمر عدنان يونس

 محمدوسام إسماعيل 

 تأثير التكهفات على خصائص التسرب  

تحت المنشات الهيدروليكية باستخدام     

 Seep/wبرنامج 

 

3 
 عمر عماد سلمان

 ياسمين عبد الجليل إبراهيم

دراسة تطبيق مبادئ البناء األخضر في 

 تشريعات البناء العراقية

 

4 
 لبنى براء محمود

 فاطمة عبدهللا كامل

Design of multi-story building 

 

5 
 عبدهللا عبد الرحيم محمود

 عبد الكريم موفق عبد الكريم

Analysis and design of elevated 

steel water tanks 

 

6 
 عمر سمير

 محمد عقيل

استخدامات البرامج الهندسية في أعمال 

 المساحة

 

7 
 احمد رحيم احمد

 بالل مزهر صبار

دراسة التغيرات الحاصلة في خصائص 

الخرسانة باستعمال المواد المعاد تدويرها 

وبعض المضافات في مجموعة من البحوث 

 السابقة ومقارنة النتائج

 

8 

 لمياء رجب نوفان

 آمال حمد

 

Effect of NaoH  and clay content 

on mechanical strength of soil 

9 

 جزاع احمد صالح

 حسن اسودعمران 

 

Design of steel dome by program 

 

10 

 جواهر متعب إبراهيم

 والء سعد إبراهيم

 

الجاهزة واستخدام  األداء الحراري للمباني

 ذات األفضليةمواد العزل 
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11 
 إبراهيم جمال كريم

 حارث زكي صالح

لى تصرف االنثناء للعتبات عتأثير الفتحات 

 النحيفة

 

12 
 رفل مازن حميد

 أسماء مندوب هزاع

 دراسة هيدرولوجية لتردد التصاريف  المائية

 

13 
 محمد علي عمر

 صباح عيسى جاسم

 تحسين خواص التربة الضعيفة بإضافة السليكا

 

14 
 إبراهيم كامل اعشوي

 عبدهللا مهند محمد

إيجاد معادلة التصريف ألنواع مختلفة من 

 الهدارات

 

15 
 غالب مطر حماد

 احمد عبداللطيف جدوع

 البرنامج التشغيلي لسد افتراضي

 

16 
 عمر باسم صالح

 عبد العزيز فواز احمد

تصرف األساس الشريطي تحت أنواع مختلفة 

 من األحمال

 جميل نوري جميل 17

Analysis of seepage through soil  

profile by using HYDRUS 

program 

18 
 احمد حميد صالح

 باسم احمد علي
 عناصر التصميم اإلنساني للطريق

19 
 سيروان عزيز علي

 خلف عبد الهادي أحجاب

تحليل العتبات المركبة ذات الترابط الجزئي 

 بطريقة   الفروقات المحددة  باستخدام برنامج

 ماتالب

 

20 
 يحيى خميس ضاري

 مصطفى باسم فاضل

Bearing capacity for unusual 

shaped footing on layers soil 
 


