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 الدرجة النهائية  اسم المشرف اسم المشروع اسماء الطلبة 

 المشهداني احمد محمد طالل اسماء  1
 العمري علي جيبو حسن اشكان
 ججاوي جاسم حميد حازم مروه
 العبيدي احمد محمد باسم هاجر

 

التشخيص الكيميائي والفيزيائي 
البتروغرافي للبوليمرات 

 المستعملة من اجل اعادة تدويرها
 د. اروى محمد عثمان

 

 السلمان عبو خلف حسن فاطمة  2
 اللهيبي عجاج سلطان السالم عبد امجد
  تيسير محمد الرزاق عبد ذنون هبة

 المعاضيدي حسين علي لؤي نورا
 الحشماوي هللا عطا طه احمد الرحمن عبد
 

استخدام بعض البوليمرات التي 
تزيد من العزل الحراري 

 للخرسانة

 هدى عبد الرزاق يونس

 

  صاروخان سمو تحسين شيماء  3
 محمد ناظم محمد مروه

 الشيكي سلطان حميد ثائر ياسمين

تحضير قواعد شيف جديدة 
ودراسة دورها في عملية تاكل 

 المعادن
 د اسماء بكر نايف

 

 دييالحد محمد احمد سعيد خالد  4
 المسقوري شمو مراد حجي هيفاء
 البدراني محمد مصطفى هاشم وسن

 المسقوري بكر يوسف سمو سعدون
 

حصاد مياه الغيث وبيان مدى 
صالحيته ومعالجته الستخدامه 

في الغسل وسقي المزروعات من 
اجل المساهمة في ترشيد 

 استهالك الماء

 د. اروى محمد عثمان

 

  السبعاوي هللا عبد محمد ابراهيم صدام  5
 السلطان سلطان حماد محمد إيناس
 الراوي محمد سند عامر غسق
 الحنوق رفو ابراهيم صباح ريتا

 الجباري محمد كريم اسعد سوسن
 

حماية المعادن من التاكل 
 باستخدام مواد عضوية جديدة

 وسن شاكر

 



  كوران اسماعيل حسن ادهم ايمان  6
 الدليمي مخلف الكريم عبد اياد مخلد
 الشمري منوخ عيفان طالب خالد

اعادة تاهيل وتشغيل جهاز 
 سائل -موازنة غاز

 د.حيدر اسماعيل
 

  الجبوري علي خليفة هللا عبد اسعد  7
  الجبوري فرج احمد عطية  انفال
الجبوري  جاسم صالح شعبان الوهاب عبد
 اللهيبي محمد اسماعيل صالح علي
   سليمان حسين علي محمد بشار

المنظفات وتحضير جل  صناعة
الصبار ومنظفات متعدد 

 االستعماالت
 د. علي يونس حامد

 

  الجبوري نجم محمود شكر سجى  8
 الجحيشي جاسم حامد رعد ايهاب
  العبيدي محمود مهنا نمير علي

اعادة تصنيع جهاز معامل 
 التوصيل الحراري للمواد الصلبة

 محمود خليل سليم
 

 وليد حكمت ضعين  9
 الشمري نطاح حسن مرعي نايف

 المنصور حبيب محمد هللا مال محمود
 الرحمن عبد هادي رياض  االء

 االحمد حسين جاسم محمد ميالد
 الجبوري هللا عبد علي حسن حسين

تصنيع جهاز دين ستارك لحساب 
 نسبة الماء للمشتق النفطي

 
 د. وجدان محمد صالح

 

 العبيدي جاسم عزو ابراهيم ليث  11
  بيثان عبد محمد نوفل محمد
   الطائي  امين زينل عزام مروة

 سارة فارس كاظم

اعادة تاهيل وتشغيل جهاز 
 المفاعل الكيمياوي

 بيريفان عبد الجبار

 

  الحسين حسن محمود اسماعيل ريسان  11
  الحميد عبد الكريم عبد سلوان اية

 الحرباوي داؤود ذنون رعد اطياف
  كسو مناع حازم حازم نور
 العكيدي كنو عاكوب هللا عبد عمر

 الكريم عبد طارق الكريم عبد رقية
 الجميلي عطية نامس لقمان الحكيم عبد

تحضير مستحضرات تنظيف 
 صناعية

 محمود خليل سليم
 

 



 العبيدي هللا عبد احمد خالد وسام  12
  الراشدي اعبيد حسن زيدان ابوبكر

 الفخري نعمان طالل علي مصطفى
 عمر احمد عبور

جديدة  تحضير اوكزيمات
ودراسة دورها في عملية تاكل 

 المعادن

 د. اسماء بكر نايف
 

 

  الجبوري سعيد عودة خميس علي  13
 الزياتي ايوب نجم سليمان صالح
  الجدوع هللا عبد حسين محمد يوسف
  المعاضيدي هللا عبد حامد محمد نجمة
 العكيدي خلف حمادي جمعة ماهر
 العكيدي خلف سلطان محمد احمد محمد

جهاز لتعيين نقطة الدخان تصنيع 
 للمنتجات النفطية

 د. وجدان محمد صالح
 

 

 المعماري اسماعيل صالح رمضان محمد  14
 علوش احمد علي سالم واثق تمارة
  صفو ابراهيم ذنون احمد الدين سيف
 الحمداني احمد محفوظ محمد لبنى

تحضير االصباغ بطريقة 
 االقتران االيزوي

 د.رنا سعيد سامي
 

 

 ياسين حسن محمد  15
 احمد محمد عبدهللا

 عمر احمد سعيد
  غربي الرحمن عبد حردان حسين

 الطائي سليم احمد سالم انس

 لؤي محمد فاضل 

 

 


