
 

 التدرٌسٌنندرج لكم ادناه مجامٌع مادة المشروع للمرحلة الثانٌة نرجو من السادة 

ٌمات االخٌرة مع متطلبات المشروع وحسب التعل كمالالمتابعة طلبتهم والتواصل 

 الشكر والتقدٌر.

رقم 
 المجموعة

 اسماء طالب          
 المجموعة

اسم التدرٌسً 
 المشرف

 عنوان المشروع المقترح

 ابراهٌم سلٌم دخٌل-1 1

 تبارك فاضل حسن -2

 جعفر صادق عبد الباقر -3

 رند رٌاض عبدالملك – 4

ا.م.د. عصام 
 محً محمد

اوساط التقسٌة على  تأثٌر
الخواص المٌكانٌكٌة ) الشد 
 والمتانة ( للفوالذ الكربونً

 طه فاضل جابر – 1 2

 غفران موحان خزعل – 2

 عزٌز كرٌم هالل -3

 كرار سامً عمارة – 4

م. م. ابراهٌم 
 جدوع حمزة

 

 احمد رزاق عبد كاظم – 1 3

 حسٌن عالء حمٌد جاسم -2

 حٌدر فالح حسن -3

 رشٌد محمود عبدحٌدر  – 4

م. م . 
عبدالناصر 
 صالح هادي

تصمٌم وتصنٌع طاولة لحام 
 نموذجٌة

 عب الرضاعلً  اٌات غانم-1 4

 بالحسٌنسجاد حٌدر  -2

 محمد جالل عبد -3

 مثنى كرٌم هاشم -4

م. د. ساجد 
عبد 

 الخضرعبدهللا

تصمٌم وتصنٌع ماكنة اعادة 
 المواد البالستٌكٌة

 اركان فرٌق طه-1 5

 كرار رٌاض اسماعٌل -2

 محمد جاسم محمد جاسم -3

 مهٌمن رحٌم عبد ثجٌل -4

ا. م. راقٌة 
 جواد كاظم

تصنٌع انموذج تشكٌل و اعادة 
 تدوٌر البالستك بطرٌقة البثق

 زٌن العابدٌن هٌثم جواد-1 6

محسن محمد محسن – 2

 فرمان
 محمد شاكر موسى جابر – 3

 هادي عمران هادي– 4

ا. م . را ئد 
 كاظم سالم

 تصنٌع ماكنة حنً المعادن

 زٌن العابدٌن فالح-1 7

 حسٌن احمد طالب -2

 امنه حسن علٌوي -3

 ادرٌس حسن عمران -4

م. م. زهرة 
 حمود

 

 محروسارشد علً محسن -1 8

 اسعد صبحً حسن عبود -2

 حسٌن حٌدر جابر امانة -3

م. فائز جواد 
 كاظم

تعٌن معدل التبرٌد الحرج 
للصلب الكربونً المتحقق من 

خالل معرفة بعض خواصه 



 المٌكانٌكٌة رعد كرٌم كاظم ماشً -4

 سٌف حسن ناٌف-1 9

 ضٌاء عاشور عبٌس -2

 عباس سعد فاضل -3

 علً عباس كاظم حمزة -4

وسٌم م.م. 
 سمٌر عباس

استخدام مستخلص السلٌكا من 
الرز لربط سبٌكة مادة قشور 

 6061االلمنٌوم 

 علً غالب عبد رشٌد-1 11

 عباس جاسم جابر -2

 ماجد علً حسن علوان -3

ماهر ناجح علً  -4

 عبدالرضا

م.م. نجالء 
 شاكر عزٌز

تصنٌع طوبة سنتر متحركة ذات 
 باقطار مختلفة بولبرن

 

 

 

 

 

 ا . م . رائد سالم كاظم 

 رئٌس لجنة المشارٌع

 


