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 2020-2019) فرع تشغيل وحدات( مشاريع طلبة قسم الصناعات الكيمياوية والنفطية 
 

 الفرع المشرف االستاذ اسم المشروع اسم الطالب ت

1  

  عمر منعم فتحي عبد هللا - 

  ايالف اايد هاشم طه -

 معن حممد ذنون يونس -

 نورا لؤي علي -

 رسول رشيد -

تحضير ودراسة بعض 

 اللواصق

 د.هدى عبد الرزاق

 د.هبة مشعل عواد
 تشغيل وحدات

2  

 انيف عماش محيد انيف
 رانيا امري هبنام ميت  -
 رائد موفق ابراهيم خضر -
 ريم فتحي شامي - 

 مصطفى علي حممود  -
 الياس حسن -

تصميم وحدة مغنطة 

الماء واستخدامها 

لدراسة تأثير المغنطة 

على طبيعة ماء 

 الشرب والماء الملوث

 د.أروى محمد عثمان

 ريا دريد محمد
 تشغيل وحدات

3  

 سعد شكر حممود حممد
 سعدون خليل بشري كرمي -
 ليث شيحان سامل مشوح  -
  رسول رشيد مضحي جاسم  -

  محمد ابراهيم-

تحضير محاليل لمنع 

االنظمة التآكل في 

 المغلقة

 د.علي يونس حامد

 اوس زاهد يونس

 

 تشغيل وحدات

4  

 امحد عدانن مصطفى ابراهيم
 عمر هاشم يونس صالح -
 نبيل ثامر سالم -
 علي احمد علي حسين -
 نور عبد علي مديد -
 حممد طارق ذنون  -
 ابراهيم حسن شاهني -

تحسين مواصفات 

 الكبريت
 تشغيل وحدات محمود خليل سليم

5  

 ادم اايد عبد الفتاح عبد اجلبار 
 اية وليد حممد خليل -
 رمحة موفق طه جاسم -
 اآلء ابراهيم شكر حممود-
 امحد حسني علي-

تصنيع جهاز قياس 

 درجة الليونة

 د.وجدان محمد

 
 تشغيل وحدات



6  

 حازم امحد عبد هللا ابراهيم
 مهند عقيل عزيز مال هللا -
 مجيلة علي االصغر - 
 محمد طاهرنور ضياء  - 

 فاطمة سليمان داوود صالح - 

 شكر  مهند جاسم حممد- 
 نشوان مصطفى سليمان حيو  -

التقدير الطيفي 

 لليدوكايين

 سعيد د.رنا سامي

 كرم صالح الدين 
 تشغيل وحدات

7  

 ابراهيم خالد طه حممد  
 سارة رايض شفيق كامل -
 زهراء عمر عبد الغين -
 عمر عبد اللطيف عويد  -

 صاحل شيخو صاحلامحد  -
  -احمد حسين -

  امنار محيد ابراهيم سهو

تحضير البوليمرات 

بطريقة كيميائية 

ودراسة بعض 

الخواص الفيزياوية 

 لها

 د.راوية زغلول سعيد

 ايمان عبد الغني

 

 تشغيل وحدات

8  

 امحد حسني عزيز شيخو
امحد عبد هللا داود سليمان -   
لينا شامل ايليا هبنام -   

علوان حممدموسى عبد  -  
ضحى حممد امحد -  

ابراهيم حسن ابراهيم -  

اختيار مواد صديقة 

 للبيئة لمثبطات التآكل
 تشغيل وحدات بكر نايف أسماء د.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


