جامعة بغداد  -كلية اهلندسة  -قسم اهلندسة املدنية
مقرتحات املشاريع اهلندسية يف قسم اهلندسة املدنية للعام الدراسي 2021/2020
ت

اسم التدريسي

الشهادة

التخصص

اللقــب
العلمــي

1

د .ندى مهدي فوزي
علوان الجيالوي

دكتوراه

تكنولوجيا
المواد

أستاذ

اسم المشروع المقترح باللغة االنكليزية

اسم المشروع المقترح
باللغة العربية

Mechanical properties of sustainable
concrete with plastic properties

الخواص الميكانيكية
للخرسانة المستدامة مع
خواص البالستك

Behavior of high performance
lightweight concrete reinforced by
sustainable fibers

تصرف الخرسانة خفيفة
الوزن عالية االداء
المسلحة بااللياف
المستدامة

2

د .عامر فاروق عزت

دكتوراه

انشاءات

استاذ

Types of Joints in Concrete
Construction

انواع المفاصل في
المنشاءات الكونكريتيه

3

د .خالد عادل عبدالرزاق
العبيدي

دكتوراه

موارد
مائية

أستاذ
مساعد

Hydraulic Design of Water Treatment
Plant

التصميم الهيدروليكي
لمحطة تصفية مياه
الشرب

4

د .عالء حسين علوان
حميد الزهيري

دكتوراه

إنشاءات

أستاذ
مساعد

5

د .باسم حسين خضير
عباس العبيدي

دكتوراه

صحيات

أستاذ
مساعد

Design of RC Chimney Subjected to
Wind Loads
Strengthening of Circular RC Columns
Using CFRP Composites
Design a Water Network for a
Residential Project Using the EPANET
Program

صفحة  1من 10

تصميم مدخنة خرسانية
مسلحة تحت تأثير أحمال
الرياح

اسم الطالب
محمد ابراهيم محمد زكي
علي تحسين عبدالستار

B
B

فرات صبحي نجم
فاطمه عبد الحليم

A
A

زهراء هادي صدام عبد

A

يحيى نزار عبد األمير

B

علي محمد نافع حسن
امان أيهم عبد العزيز
يحيى
النة محمد رافع
محمد علي خالد عبد
أنور سلمان جابر
قتيبة رعد صداع

تصميم شبكة توزيع الماء
الصافي لمشروع سكني
باستخدام برنامج
()EPANET

الشعبة

لبنى محمد ستار
هدى ماجد خالد

A
C
B
B
B
A
C
C

جامعة بغداد  -كلية اهلندسة  -قسم اهلندسة املدنية
مقرتحات املشاريع اهلندسية يف قسم اهلندسة املدنية للعام الدراسي 2021/2020
ت

اسم التدريسي

الشهادة

التخصص

اللقــب
العلمــي

6

محمود ذياب احمد

دكتوراه

تربة
واسس

أستاذ
مساعد

7

د .مهدي عبيد كركوش
محمد الجميلي

دكتوراه

تربة
واسس

أستاذ
مساعد

8

د .كاظم رحيم ارزيج

دكتوراه

إدارة
مشاريع

أستاذ
مساعد

اسم المشروع المقترح باللغة االنكليزية

Designing the water sedimentation
tank using different turbidity of the
Tigris River
Vertical stress distribution in soil
using MATLAB software
Applications of Sustainability in
Geotechnical Engineering-Case Study
Applications of Geophysical Tests in
Geotechnical Engineering
Study the causes of delay
construction projects in Iraq
Preparing a scheduling for a
construction project at the University
of Baghdad using Primavera

صفحة  2من 10

اسم المشروع المقترح
باللغة العربية
تصميم خزان ترسيب
الماء باستخدام عكورة
ماء مختلفة لنهر دجلة
توزيع االجهادات
العمودية في الترية
باستخدام برنامج الماتالب
تطبيقات االستدامة في
الهندسة الجيوتقنية-دراسة
حالة
تطبيقات الفحوصات
الجيوفيزيائية في الهندسة
الجيوتقنية
دراسة أسباب تأخير
مشاريع البناء في العراق
اعداد جدول زمني
لمشروع انشاءات في
جامعة بغداد باستخدام
بريمافيرا

اسم الطالب

الشعبة

فاطمة طالب فرحان
ريام عبدهللا يحيى علي

C
D

هبة فراس زامل
ياسين رعد حسين

C
C

حسين قاسم سلمان زناد

B

مصطفى طارق أمين
سوادي

B

عبد الواحد اسعد ناجي
يسر كريم شاكر

B
B

علي كاظم جبر
محسن علي سليمان

C
C

جامعة بغداد  -كلية اهلندسة  -قسم اهلندسة املدنية
مقرتحات املشاريع اهلندسية يف قسم اهلندسة املدنية للعام الدراسي 2021/2020
ت

اسم التدريسي

الشهادة

التخصص

اللقــب
العلمــي

اسم المشروع المقترح باللغة االنكليزية

اسم المشروع المقترح
باللغة العربية

9

د .محمد قادر اسماعيل
عيسى البياتي

دكتوراه

طرق
ومواصال
ت

أستاذ
مساعد

Analysis of Rigid Pavement Using
KENPAVE Program

10

د .زينه خضير عباس

دكتوراه

تكنولوجيا
المواد

أستاذ
مساعد

External sulfate attack- A review

11

د .عذراء هاشم محمد
مال هللا الهبش

دكتوراه

مساحة

أستاذ
مساعد

12

د .علي حسين علي
كاظم آل احمد

دكتوراه

إنشاءات

أستاذ
مساعد

Accelerated curing – A review
GIS applications in Transportation
Engineering
Presentation of Engineering college
buildings using Total station and GIS
Techniques
Analysis and Design of Multi-Story
Car Parking
Analysis and Design of Industrial
Building

صفحة  3من 10

اسم الطالب

الشعبة

حسين أحمد مطر حميدي

A

تحليل التبليط الجاسئ
باستخدام برنامج
KENPAVE

إبراهيم محمد نعيم علوان

D

مهاجمة الكبريتات
الخارجي – مراجعة

مؤمل عبد األمير عودة
بهاء الدين جابر

A
A

االنضاج المعجل -
مراجعة
تطبيقات النظام الجغرافي
للمعلومات في هندسة
المواصالت

زهراء علي عبد الباري
زهراء محمد عباس

A
C

زين العابدين علي هاشم
البراء احمد محمد

A
A

تمثيل أبنية كلية الهندسة
باستخدام جهاز المحطة
الكاملة والنظام الجغرافي
للمعلومات
تحليل وتصميم مرآب
للسيارات متعدد الطوابق
تحليل وتصميم بناية
صناعية

رائد فائق خاشع
عمر صفاء نوري

D
D

رغد جميل رشيد

B

موسى حنش شوكان
ايالف عبد الرسول داغر

B
B

جامعة بغداد  -كلية اهلندسة  -قسم اهلندسة املدنية
مقرتحات املشاريع اهلندسية يف قسم اهلندسة املدنية للعام الدراسي 2021/2020
ت

اسم التدريسي

الشهادة

التخصص

اللقــب
العلمــي

اسم المشروع المقترح باللغة االنكليزية

13

د .نوار عمران علي
ناصر

دكتوراه

هندسة بيئية

أستاذ
مساعد

Monitoring Tigris river recession
during the period 1970-2020 through
satllite images

14

د .أحمد جبار حسين
علي الشمري

دكتوراه

إنشاءات

أستاذ
مساعد

15

د .شذى ضياء محمد

دكتوراه

إنشاءات

أستاذ
مساعد

16

د .صالح رحيمة عبيد
الزيدي

دكتوراه

إنشاءات

أستاذ
مساعد

Design of Non-Composite
Castellated Steel Beam.

اسم المشروع المقترح
باللغة العربية
((متابعه تراجع نهر دجله
خالل الفترات من
 2020-1970من خالل
صور االقمار الفضائية))
تصميم العتبات القلعوية
غير المركبة.

Design of Composite
Castellated Steel Beam

تصميم العتبات القلعوية
المركبة.

Numerical Analysis of Flat Plate
under the Effect of Heat Flow

التحليل العددي للصفائح
تحت تاثير الحرارة

Using Revit and Robot Software for
Analysis and Design of Reinforced
Concrete Tanks with Emphasis on
Seismic Forces.
Using Revit and Robot Software for
Analysis and Design of Reinforced
Concrete Arches and Shell Roofs.

صفحة  4من 10

اسم الطالب

الشعبة

فاروق ابراهيم مخلف
علي خميس عبد

C
C

أوس حامد حافظ
صالح محمد صالح

B
D

هشام ناصر زهراو
علي غسان فرحان

A
D

علي حسين هادي

B

نور عادل سالم

D

سناء عبد الرب عبد
الحسن

A

علي حسن عباس علوان

A

جامعة بغداد  -كلية اهلندسة  -قسم اهلندسة املدنية
مقرتحات املشاريع اهلندسية يف قسم اهلندسة املدنية للعام الدراسي 2021/2020
ت

اسم التدريسي

الشهادة

التخصص

اللقــب
العلمــي

اسم المشروع المقترح باللغة االنكليزية

اسم المشروع المقترح
باللغة العربية

17

د.صدقي إسماعيل
رزوقي

دكتوراه

إدارة
مشاريع

أستاذ
مساعد

Analyetical study for the effect of
projects stoppage on the condition of
uncompleted Buildings

دراسة تحليلية لتاثير
توقف المشاريع على
واقع المنشات الغير
المنجزة كليا

Properties of self- healing concrete
18

اكرام فرعون احمد المال
حسين

ماجستير

تكنولوجيا
المواد

أستاذ
مساعد

خواص خرسانة االصالح
الذاتي

دكتوراه

إنشاءات

أستاذ
مساعد

دكتوراه

صحيات

أستاذ
مساعد

19

20

د .مهند حسين الشراوي

د .سرى كريم علي
خضير العبيدي

اسم الطالب

الشعبة

مضر دريد فائق علي

A

عبد هللا جمال عبد عليوي

D

جعفر صادق ارحيم
حسين

D

Properties of geo-polymer concrete

خواص الخرسانة
الجيوبوليميرية

عبد الرحمن صباح
حسين

D

Effect of Using Over Strength
Materials on the Flexural Behavior of
a Reinforced Concrete Beam

تأثير إستخدام مواد زائدة
القوة على سلوك االنحناء
لعتب خرساني مسلح

حيدر علي عباس

D

عزام باسم حمزة حسين

Ozonation and biological activated
carbon filtration of wastewater
treatment process effluents

األوزون والترشيح
البيولوجي للكربون النشط
لعملية معالجة مخلفات
مياه الصرف الصحي

إيهاب محمد نعمه
محمد حسن هادي

A review of different methods of
producing fresh water with
desalination techniques

صفحة  5من 10

مراجعة للطرق المختلفة
إلنتاج المياه العذبة
بتقنيات التحلية

حسين حسن عبد

D

A
C

B

جامعة بغداد  -كلية اهلندسة  -قسم اهلندسة املدنية
مقرتحات املشاريع اهلندسية يف قسم اهلندسة املدنية للعام الدراسي 2021/2020
ت

اسم التدريسي

الشهادة

التخصص

اللقــب
العلمــي

اسم المشروع المقترح باللغة االنكليزية

اسم المشروع المقترح
باللغة العربية

21

د .رافع محمود عباس
أمين االمين

دكتوراه

إنشاءات

أستاذ
مساعد

ASSESSMENT OF THE MEMBRANE
THEORY FOR
SHELLS OF REVOLUTION

تقييم نظرية االغشية
للقشريات الناتجة عن
الدوران

A study on soil stabilization by
addition of fly ash and lime
22

د .بلقيس عبدالواحد أحمد
الجنابي

دكتوراه

تربة
واسس

أستاذ
مساعد

دراسة عن تثبيت التربة
بأضافة الرماد المتطاير
والنورة

دكتوراه

ادارة
مشاريع

استاذ
مساعد

دكتوراه

إدارة
مشاريع

أستاذ
مساعد

Study of Geogrid Reinforced
Foundation Systems Supported on
Soil
Improving the implementation
quality of construction projects

23

24

د .ميرفت رزاق ولي
الطائي

د .عباس محمد برهان
مختار

Impact of using Management
Information System in Construction
Projects
Quantity survey for a building using
Rivet software.
Feasibility study of a project to
establish a precast concrete block
factory

صفحة  6من 10

دراسة نظام تسليح
االساس بالشبكات الساندة
للتربة
تحسين جودة تنفيذ
المشاريع االنشائية
أثر استخدام نظام
المعلومات اإلدارية في
المشاريع االنشائية
مسح كمي لمبنى
باستخدام برنامج الريفت.
دراسة جدوى لمشروع
انشاء مصنع الكتل
الخرسانية مسبقة الصب.

اسم الطالب

الشعبة

ياسين حازم عباس محمد

A

فاطمة علي حسين حمدان

D

علي عبد الرضا عبد
النبي

B

إبراهيم رياض عباس

A

مؤمل باسم محمد عبد
حيدر غازي جاسم

D
B

يوسف فراس صبحي
شمس محمد نصيف

A
D

سجاد محمد جاسم
محمد عدي حاتم
محمد عمار جواد
عبد األمير عبد هللا دلي

C
C
B
D

جامعة بغداد  -كلية اهلندسة  -قسم اهلندسة املدنية
مقرتحات املشاريع اهلندسية يف قسم اهلندسة املدنية للعام الدراسي 2021/2020
ت

اسم التدريسي

الشهادة

التخصص

اللقــب
العلمــي

اسم المشروع المقترح باللغة االنكليزية

اسم المشروع المقترح
باللغة العربية

اسم الطالب

25

رنا محمد الخضار

ماجستير

هندسة تربة
و اسس

مدرس

Numerical Analysis of Footing Shape
Resting on Multilayer Soil

التحليل العددي باختالف
شكل االساس الجالس
على الترب الطبقية

نرمين خالد فائق

A

Conceptual Design and Analysis of
Multi-Story Reinforced Concrete
Structures using ROBOT
26

د.مشرق فؤاد كاظم

دكتوراه

إنشاءات

مدرس

تصميم وتحليل تصوري
متعدد الطوابق للمنشآت
الخرسانية بواسطة
برنامج
الROBOT

عبدالملك اسماعيل خليل
مصطفى رافد زكي

C
C

27

د .حيدر عامر البغدادي

دكتوراه

إنشاءات

مدرس

28

هديل خالد عواد عبد
العبيدي

ماجستير

تكنولوجيا
المواد

مدرس

Fundamental Design and Analysis of
Reinforced Concrete Tall Building
using ETABS

تصميم و تحليل أساسي
البنية الخرسانية المسلحة
العالية بواسطة برنامج
الETABS
تحليل وتصميم السقوف
الحقة الجهد ذات
الفضاءات الكبيرة في
األبنية الخرسانية
المعاصرة

Types of Lightweight Concrete and
the Effect of Different Materials Used
in it

انواع الخرسانة خفيفة
الوزن ودراسة تأثير
المواد المستخدمة فيها

Analysis and Design of PostTensioned Long-Span Slabs in
Modern Concrete Buildings

صفحة  7من 10

محمود حسين عباس
مريم سعد محمود

الشعبة

C
D

رسل مازن عز الدين

A

محمد فالح حسن
علي مشتاق طالب سلمان

B
B

جامعة بغداد  -كلية اهلندسة  -قسم اهلندسة املدنية
مقرتحات املشاريع اهلندسية يف قسم اهلندسة املدنية للعام الدراسي 2021/2020
ت

اسم التدريسي

الشهادة

التخصص

اللقــب
العلمــي

29

د .مهدي حميد محمد

دكتوراه

إنشاءات

مدرس

30

د.ماجد محمد خرنوب

دكتوراه

إنشاءات

مدرس

اسم المشروع المقترح باللغة االنكليزية
Design reinforced concrete multi
story building using Revit and robot
software
Design reinforced concrete multi
story building using STAAD PRO

Behavior to added full story on
existing 12-storey Building with
tunnel form system.

اسم المشروع المقترح
باللغة العربية
تصميم بنايه خرسانيه
مسلحه متعددة الطوابق
باستخدام برنامج الريفت
و الروبوت
تصميم بنايه خرسانيه
مسلحه متعددة الطوابق
باستخدام برنامج الريفت
و الروبوت
السلوك أالنشائي إلضافة
طابق كامل لمبنى مشيد
من  12طابقا بنظام شكل
النفق.

Strength and Serviceability of
Reinforced Concrete Gable Roof
Beam with Opening of Different Sizes

المقاومة واالستثمار
الخدمي للجسور
الخرسانية المسلحة
الجملونية ذات الفتحات
المختلفة االحجام

31

تغريد حسن ابراهيم

ماجستير

انشاءات

مدرس

Design of Composite Steel GirderDeck Bridge

تصميم جسر العوارض
الفوالذية المركبة

32

رغد سمير محمود رشيد

ماجستير

موارد
مائية

مدرس

Flow Analysis of Sharp Crested Weirs

تحليل الجريان فوق
الهدار ذو الحافه الحادة

صفحة  8من 10

اسم الطالب

ياسمين صباح حسين
تبارك حامد مظلوم
مالك قاسم حسن مهدي
اشواق طعمه خليل

يسر محمد حسين
عبدالباري

الشعبة

A
A

A
A

A

هاني خليل محمد

A

دعاء عباس فاضل
يوسف حسين عبد الرزاق

C
C

نمر طه رشيد

D

جامعة بغداد  -كلية اهلندسة  -قسم اهلندسة املدنية
مقرتحات املشاريع اهلندسية يف قسم اهلندسة املدنية للعام الدراسي 2021/2020
ت

اسم التدريسي

الشهادة

التخصص

اللقــب
العلمــي

اسم المشروع المقترح باللغة االنكليزية

اسم المشروع المقترح
باللغة العربية

اسم الطالب

الشعبة

33

علياء فالح حمد ضائع

ماجستير

مواصالت

مدرس

Using fly ash as a substitute for filler
to improve asphalt concrete mixes

استخدام الرماد المتطاير
كبديل عن الفلر لتحسين
الخلطات االسفلتية

حنان يحيى
مريم صالح

B
B

34

بان فاضل سلمان حسون
المكصوصي

حيدر عبد المطلب حمود

C

ماجستير

إنشاءات

مدرس

35

رواء خالد عبود

ماجستير

تكنولوجيا
المواد

مدرس

Effect of fire on the building
Effect of steel fiber type on the
)reactive powder concrete (RPC
The effect of different types of fibers
on the properties of lightweight
concrete

تاثير الحرائق على االبنيه
تاثيرانواع الياف الحديد
على خرسانه العناصر
الفعاله
تاثير االنواع المختلفة من
االلياف على خواص
الخرسانه خفيفة الوزن

علي محمد باقر

C

اية وليد حميد
محمود نزار عدنان

A
B

دراسة خواص الخرسانه
الهجينة المسلحه بانواع
مختلفة من االلياف

عثمان عقيل نوري
سيف هيثم خليل

A
A

36

آمال مهدي علي

ماجستير

هندسة
المساحة

مدرس

Presentation of University of
Baghdad features using Integration
of AutoCAD and GIS

تمثيل معالم جامعة بغداد
بأستخدام برنامج
االوتوكاد وبرنامج نظم
المعلومات

حسين كامل لفته
حسين محمود عبيد

C
C

37

مصطفى مالك جاسم
التميمي

ماجستير

تربة
واسس

مدرس

Chemical Properties and leveling of
Groundwater in Baghdad City

الخواص الكيمائية للمياه
الجوفية ومناسيبها في
مدينة بغداد

أحمد عبد هللا صكبان عبد
الكريم

B

Study the properties of hybrid
concrete reinforced with different
of fibers types

صفحة  9من 10

جامعة بغداد  -كلية اهلندسة  -قسم اهلندسة املدنية
مقرتحات املشاريع اهلندسية يف قسم اهلندسة املدنية للعام الدراسي 2021/2020
ت

اسم التدريسي

الشهادة

التخصص

اللقــب
العلمــي

اسم المشروع المقترح باللغة االنكليزية

اسم المشروع المقترح
باللغة العربية

اسم الطالب

الشعبة

38

د.عمار عبد الحسن
شيخة

دكتوراه

تربة و
اسس

مدرس

NC Clay Consolidation Settlement
Estimation

تخمين هطول االنضمام
الترب الطينية الطبيعية

تارة عالء جليل
اسمى حسن علي

B
B

39

د.مصطفى عبد هللا هالل

دكتوراه

إدارة
المشاريع
االنشائية

مدرس

40

نور سمير صادق

ماجستير

مساحة

مدرس

41

حيدر علوان مهدي

ماجستير

تربة
واسس

مدرس

Bibliometric analysis of Building
Information Modelling studies in the
construction industry.

زينب زهير كريم حسن

Barriers factors to Building
Information Modelling adoption in
the construction industry.
Methods of measuring the distance
and the standard between them

طرق قياس المسافة
والمقارنة بينها

Create new vertical control points

استحداث نقاط ضبط
ارضي راسية جديدة

The Design and important for filters
in earth dams

تصميم واهمية الفالتر في
السدود الترابية

A study in soil depressions, their
causes and methods of treatment

صفحة  10من 10

دراسة في التخسفات
الحاصلة في الترب
اسلتلها وطرق معالجتها

B

سلطان مزاحم نعمة
حمزة

B

منذر حامد عطا هللا
محمد مسلم سوادي

D
D

حسيب حسام الدين محمد
احمد عبد الكريم عامر

D
D

زياد دريد سامي
طارق زياد محمد

D
D

مرتضى عبد جواد كاظم
سجاد حسين عباس

C
A

