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1 

 علي مراد طه احمد
 الحسين عبد الزهرة عبد الرزاق عبد احمد
 محيسن علوان محسن جاسم
 راضي دوهان مهدي امير
 عباس حمزه حسين بنين

 هللا عبد سنح زهير. د. م.ا صناعي لمنتج اإلنتاجي الخط موازنة

2 

  موسى جاسم كرار
  جبير عباس امير

  جاسم حسن محمد
  شهيب عماد محمد
 ظاهر عماد ياسر

 تصميم وتصنيع ماكينة اعادة تدوير 
 المواد البوليميرية

 م.د. ساجد عبد الخضر عبد هللا

3 

 ماشي هالل كاظم حسن
 هاشم محمد سليم حسين
 جاسم مهدي صالح حسين

 جاسمحسين عبد الرضا عذاب 
 بنين فاضل طالب محمد

 دراسة تأثير درجة حرارة المراجعة 
 على صالدة الفوالذ الكربوني المقسى

 بأوساط تبريد مختلفة 
 سالم كاظم رائدأ.م. 

4 

 حسين عبد الكريم حسين محمد
 طالب علي مزعزل الحمزة

 حمزةتبارك عبد الرزاق كاظم 
 رقيه نصير فالح عبد المهدي

  للصلب التقسية حرارة درجة تعيين
  من الكاربون المتوسط الكربوني

 الميكانيكية خصائصه خالل
 كاظم جواد فائزم. 

5 

 انعباس فارس شيخان صكب
 عباس فارس محمد عبد علي

 علي باسم مكي عبد الحسن
 ينب حسن عباس علوانز

 دراسة الخواص الميكانيكية لسبيكة 
 سليكون المصنعة-مغنيسيوم-االلمنيوم

 من مواد معادة التدوير 
 حمزة جدوع إبراهيمم.م. 

6 

 علي حامد عبد الحميد كسار
 علي حسن علي عبد هللا

 علي عبد الحسين منسي شنيور
 زينب عادل عبد حداوي

 دراسة تأثير وسط التبريد على 
 الخواص الميكانيكية والفجوة 

 سنحا-االنبوبية لسبيكة االلمنيوم
 حمزة جدوع إبراهيم. م.م

7 

 سجى كاظم ناصر محمد
 فضل عامر عبد شاكر

 محمد ابراهيم عبود لفته
 محمد قاسم فليح جاسم

 تصميم وتصنع منظومة طالء
 كيميائي          

 عباس سمير وسيمم. 

8 

 محمد ميثم عبد زيد عبد
 كلثوم محمد عبد الزهره عبد العالي

 مصطفى رحيم فرحان جياد
 مصطفى نزار هاشم فاهم

 تصنيع مركب نانوي هجين ذات 
  ودراسة خواصهأساس معدني 

 الميكانيكية
 جلهام حمود زهرة. م.م

9 

 منتظر احمد جواد كاظم
 منتظر فالح مهدي حسن

 رضا حسين فرهود فاطمة
 مهند عيسى ماضي ذياب

 تصميم وتصنع منظومة طالء
 كيميائي           

 هادي الحص الناصر عبد. م.م

10 

 والء جادر عبيس عبد الكاظم
 فاطمة صالح مهدي

 عبد هللا عالء صاحب كاظم
  علي حيدر محمد علي عبد االخوة

 عزيز شاكر نجالء. م.م تصميم وتصنيع جهاز ثني االنابيب


