
 9109/9191ع طلبة قسم التقنٌات المدنٌة )انشاء الطرق ، البناء واالنشاءات( للعام الدراسً ٌخطة مشار

 أسم المشروع الفرع أسم الطالب الثالثً أسم المشرف ت

 د.نجاح مهدي لطٌف  .0

 كاظم محمد كاظم جواد
 محمد حمزة حسٌن
 محمد ناظم محسن
 محمد هادي عبٌد

 الطرق

 حساب الرشح السنوي لمنطقة ابً غرق
 اٌجاد العالقة بٌن الرشح االبتدائً والنهائً
 التسوٌة الحقلٌة بطرٌقة المربعات الصغرى
 تسقٌط منشات المعهد على خارطة مساحٌة

 د.محمد كرٌم عبد  .9

 فاطمة جلٌل حسٌن
 مرتضى محمد محً

 نبأ أموري عبد
 نور عبدهللا جواد

 

 البناء

 تأثٌر نسب الماء سمنت على الخرسانه
 تأثٌر أمالح الكبرٌتات على زحف الخرسانة

 سلوك الخرسانه عالٌة المقاومة
 الخرسانة تأثٌر استخدام السلٌكا فٌوم على

 

 د.أركان راضً علً  .3

 مرتضى سامً عبد الكاظم
 فاطمة أحمد حامد
 حوراء حٌدر شهٌد
 زهراء حٌدر حمزة

 الطرق

 ادارة الموارد المائٌة فً بابل
 التغدق فً التربة ومشاكل االبنٌة

 تأثٌر ارتفاع منسوب الماء الجوفً على االسس
 االستكمال /ابً غرقلمنسوب الماء الجوفً بتقنٌة بناء خارطة 

 

 د. زٌد علً حسن  .4

 ابراهٌم حسٌن محمد
 احمد عادل رفٌق
 امجد محمد شاكر
 اٌة حسن محمد

 البناء

 استخدام مخلفات الطابوق كبدٌل جزئً للركام الناعم
 تأثٌر درجات الحرارة على الخرسانة الحاوٌة لاللٌاف

 تأثٌر درجة حرارة المعالجة على مونة االسمنت
 اف المستخدمة فً الخرسانةانواع االلٌ

 د. شٌرٌن قاسم عبدالرضا  .5

 احمد محمد عبدالرضا
 حسٌن عبدالكرٌم عبٌس

 حوراء حسٌن حامد
 زهراء حٌدر حمزة

 الطرق

 الفحوصات المختبرٌة للخرسانة ذاتٌة الرص
 حساب كمٌة المواد االنشائٌة لدار متوسط الكلفة

 مدرسةحساب كمٌة المواد  االنشائٌة الالزمة لبناء 
 تأثٌر نوع الملدن المستخدم فً انتاج الخرسانة



 هدى زهٌر عبدالغنً  .6

 رقٌة عبدالجلٌل خلٌل
 زٌد علً تاٌة

 زٌنب عالء جواد
 صادق احمد هاشم

 الطرق

 التقٌٌم الهندسً للطرق
 العٌوب فً الرصف المرن

 االسلوب المثالً لصٌانة الطرق
 تصمٌم المفاصل فً رصف الطرق

 عفاف رفٌق حسون  .7

 زٌد علً كرٌم
 زٌنب عالء عبدالرضا

 سارة حسن منسً
 سٌف علً عبدالحسٌن

 البناء

 تأثٌر نوع االطٌان على حدود اتربٌرك
 تأثٌر الحرارة العالٌة على االسفلت

 المختبرٌة والحقلٌة لقٌاس النفاذٌةمقارنة بٌن الطرق 
 تقٌٌم ترب مختارة لمنطقة ابً غرق

 زهٌر ظاهر حبٌب  .8

 ندى حٌدر خضٌر
 هبة نعمة عطٌة
 ولٌد حمزة محمد
 ٌوسف سعد جاسم

 البناء

 تصمٌم االنفاق المفتوحة
 تأثٌر الحرٌق على مقاومة الكونكرٌت

 المٌاة الجوفٌة وبعض اثارها على االسس
 الخرسانة االسفلتٌة العادٌة والحمراءالمقارنة بٌن 

 والء محمد جواد  .9

 عبٌر فارس جودي
 علً عادل حسٌن
 كاظم هزاع محمد
 مرٌم جاسم كاظم

 الطرق

 استخدام التكنلوجٌا الذكٌة فً الطرق
 دراسة الفشل االنشائً للطرق

 استخدام االسمنت الملون فً الطرق
 تقلٌل الزخم المروري فً التقاطعات

 جاسم منار حامد  .01

 اسالم عبدالرزاق عبود
 اٌمان رسول حسٌن
 بالسم محمد محسن
 حسٌن جواد محمد

 البناء

 تصمٌم انشائً لعمارة سكنٌة
 تصمٌم انشائً لمدرسة

 تصمٌم انشائً لمنزل طابقٌن
 تأثٌر الحرارة العالٌة على الخرسانة

 كرٌم فاضل عبود  .00

 ذوالفقار ستار عبود
 ضً عالء عطوان
 علً عداي جاسم

 فاطمة رضا حسٌن

 الطرق

 الخرسانة ذاتٌة الرص
 استخدام االلٌاف فً الخرساتة

 تأثٌر االنضاج على مقاومة الخرسانة
 دراسة االبنٌة الخضراء

 



 عباس احمد حسٌن  .09

 كاظم جاسم  كتاب
 كرار طالب كاظم
 محمد عدي جواد
 هدى باسم غانم

 البناء

 استخدام الرمل النهري فً الخرسانة
 االوتوكاد فً التسقٌط استخدام برنامد

 اضافة مادة النورة لمونة االسمنت
 التحلٌل االنشائً لبناٌة متعددة الطوابق

 ضٌاء نعمة جبار  .03

 سالً عصام محمد
 شمس حٌدر عبعوب
 علً مٌثاق صخٌل
 عمران سعد محمد

 الطرق

 انتاج خرسانة خفٌفة الوزن
 دراسة للمبانً واطئة الكلفة

 لمدرسة حساب كمٌات االعمال االنشائٌة
 حساب كمٌات مواد االنشاء لبناء منزل

 الطرق قمر علً حمزة احمد مهدي حسٌن  .04
 تلوث مٌاة نهر الحلة

 دراسة بٌئٌة لنهر الحلة

 علً محمد علً  .05

 محمد عدنان عباس
 منتظر علً جاسم
 حٌدر حسن صالح

 

 البناء
 تصمٌم تقاطع طرٌق للمرور السرٌع
 كربالءتسقٌط الطرق العمودٌة على طرٌق حلة 
 بناء خارطة لمواقع ابنٌة المهد

 انتاج خرسانة ذاتٌة الرص البناء علً حامد كاظم د.مجمد صالح نصر  .06

 


