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 2020-2019مشاريع طلبة قسم الصناعات الكيمياوية والنفطية  ) تكرير نفط ( 

 

 الفرع االستاذ المشرف اسم المشروع اسم الطالب ت

1  

 رسل اسامة عبد الفتاح حامد

 زينب محمد قاسم محمد علي  -

 عبد الحكيم محمد ذنون يونس  -

 احمد محمد حسين احمد  -

 سعد حسون ابراهيم احمد -

 اشرف محمود خلف محمد - 

 منذر شاكر هللا صالح  -

تحسين مواصفات 

األسفلت بإستخدام 

 البوليمرات

 د.هدى عبد الرزاق

 د.هبة مشعل عواد
 تكرير نفط

2  

 حيدر احمد اسماعيل غني

انس محمد يونس اسماعيل -   

كرار حسين علي  -  

 ريان حازم يونس حسين 

محمود حيدر ابراهيم  -  

 انس طالل سالم صالح-

  عدنان عبد الجبار احمد عمر -

  

دراسة طيفية 

 للمشتقات النفطية

 د.راوية زغلول سعيد

ايمان عبد الغني 

 شندالة

 

 تكرير نفط

3  

 عايد مجبل عواد  حسين 

 عبد هللا ناصر حسين -

 سجى خالد محمد علي - 

 طارق عبد هللا عزيز حسين - 

 عبد هللا محمد تحسين سعيد - 

 زياد خلف فرج يوسف  -

 برزان عبد الوهاب–

تحضير مضافات 

نظيفة واستخدامها 

لتحسين مواصفات 

بنزين السيارات 

gasoline 

 د.أروى محمد عثمان

 ريا دريد محمد
 تكرير نفط

4  

 محمد داؤود سالم محمد

 محمد خلف حسن حسين  -

 مصطفى نبيل محمد  -

 زكريا منهل يحيى محمد  -

 حسين عامر حازم خليل -

 علي عبد المحسن تقي  -

 بكر عبد القهار غانم ايوب -

 فهد مثنى مشهلة قاسم -

 مهند زيدان

تحضير شحوم 

 نفطية )كريز(

 د.علي يونس حامد

 د.حيدر اسماعيل 

 

 تكرير نفط

5  

 محمود يوسف محمد شيبان

 حذيفة نوفل قاسم علي  - 

 مصطفى راضي جمعة خلف -

 نور الهدى بيان لؤي نذير - 

 فائز حميدي ساعد  - 

دراسة تأثير التآكل 

على انابيب 

 المشتقات النفطية

 د.أسماء بكر نايف

 
 تكرير نفط



 محمد قاسم كريم عبد الجبار -

 ريام كفاح ابراهيم معروف -

 مصطفى جمعة -

6  

 عمر فاضل عباس يونس 

 محمد حسين سليمان  -

 عبد هللا فتحي علي سفيح  -

 عز الدين احمد فتحي ياسين  -

 عمر ابراهيم محمد عبد هللا  -

 قيصر ميسر سالم محمد -

 شهد حسين مالو  -

تحسين اوكتان 

النافثا وتحويلها الى 

بنزين سيارات 

 باستخدام الميثانول

 محمود خليل سليم

 يونساوس زاهد 

 

 تكرير نفط

7  

 غيث رعد فاضل علي -

 علي عبد الرزاق يونس محمد  -

 محمد رفعت محمد حسين -

 رقية محمود محمد زكي يحيى -

 ماهر خضر محمد حسن -

 يوسف احمد محمد  - 

 -قاسم محمد فتحي جمعة -

استخدام بعض 

المثبطات لتقليل 

تآكل بعض المعادن 

لبعض المحاليل 

 الكبريتية

 اسماعيلد.حيدر 

 
 تكرير نفط

8  

 عبد الرحمن تمار مشعل  

 ختام احسان غانم حسين -

 مشارق حازم رمزي  -

 اسراء كنعان محمد  -

 عبد العزيز حسين عزيز 

 ونس صميم عماد ي-

  -احمد يوسف عبد هللا خلف -

التقدير الطيفي 

لحامض البارا امينو 

  بنزويك

 د. رنا سامي سعيد 

 كرم صالح الدين
 تكرير نفط

9  

 ل ابراهيم عبد السالم يونس بال

 احمد عبد الصمد محمد حسن  -

 احمد علي عبد هللا     -

 مهند عبدهللا خضر علي -

 علي عصام محمد يحيى -

 -يحيى محمد اسماعيل حامد -

تصنيع كريمات 

 طبية

 ريم طالل نذير 

 
 تكرير نفط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


