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  أسماء الطالب   اسم التدريسي  اسم المشروع   ت 

1   Design of Treated Water Distribution Network  أ.د. رياض زهير الزبيدي 
  م.م. أيمان عبدالسالم 

 زهراء يوسف باقر مراد 
 

 نبأ قاسم فوزي حسن 

2  

Design of Concrete Gravity Dam by Considering Seismic 

Effect    أ.د. ثامر أحمد محمد  
 ليث محمد عبد األمير  

 رسل مظهر حسوني جويد 

 ضرغام حيدر عبد الحميد    ا.م.د.حيدر عبداالمير الثامري  تصميم شبكة بزل لمشروع اروائي  3
 رسل مخلص حسين جبارة 

4  Hydraulic design of culvert by HEC-RAS   أ.م.د. باسم شبع عبد  
 م.م. رسل أحسان عبدالرضا 

 محمد عبد هللا حميد عبد هللا 
 حيدر جاسم صالل إبراهيم 

 كرار أحمد قاسم عطية 

5  
المناطق   سد  تصميم  في  البرنامج  شديدة  ترابي  بأستخدام  -Geo    الحاسوبي  االنحدار 

Slope 

  أ.م.د.ميسون بشير عبد 
 عبداالله غضبان م.م. زينب 

 صائب سعد إبراهيم رجب 
 سعد طه مخلف فجر 

6  

 Trickling ة لمياه الصرف الصحي بأستخدام طريقة جتصميم محطة معال

filter 

 رسل أياد نايف مهدي   أ.م.جنان نعمة حمزة
  ابرار محمد عبد العالي طاهر 

 تبارك علي حمزة عبد   أ.م.ميسم ثامر مطشر التربة لتحمل ملح  اقصى حسابل جمبرنا تصميم  7
 مريم حيدرصالح عبد الحسن 

8  
 تصميم شيكة لمياه االسالة (مياه صالحة للشرب) في حي سكني

Design a Potable Water Network in Residential Section 
 سديم فريد عبد العزيز جار هللا   م.د.أبراهيم فاضل محسن 

د نور الدين احمد حماد عوا   

9 
  Structural Design of Reinforced Concrete Bridge piers   أيه خالد محمود   م.د. حيدر قيس مجيد 

 مالك رزاق هميم الزم 

10  

Design of retaining wall including wet and dry condition of 

the soil under Cyclic loading effect 

 علي شاكر ناجي دخيل   م.د زهير كاظم جهان كير 
يحيى حميد رفل فراس   

11  
 تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي

Design of Wastewater Treatment Plant (WWTP) 

 عدنان صالح يونس دهموش   م.د. علي عمران محسن
  سرى محمد عيال هزاع 

12       
CONCRETE DESIGN OF SLAB AND DECK GIRDER 

BRIDGES 

 نور الحسين رحيم خضير   م.د. أمين محمد صالح      
 شيماء علي محمد سعيد امين 

 محمد قاسم علي دعدوش 

13  Residential sewerage networks design   م.د. محمد راشد ظاهر  
 طه بالل نصيف محمد 

 نبأ عبد األمير حمود تريجي 

14  

Geographic Information System and Remote Sensing for 

Water Resources Planning and Management in Iraq 
  م.هشام عبد مناف عطا 

  م.م.آالء عبدالهادي عباس 

 ايناس عبد علي عودة جبر 
 سارة عدنان جاسم خليفة

15  Design of a Reinforced Concrete Deck-Girder Bridge       م.م.حسين فاضل حسين  
 زهراء اركان شاكر 

 محمد قاسم نفل سمير 

 أحمد يحيى عبد كاطع   م.م.علي خيري أبراهيم    تصميم قناة فرعية مع بعض المنشات الواقعة عليها  16
 عباس علي جاسم مطيلج 

  تصميم منظومة ري بالرش     17
 عذراء سلمان مجبل عبد   مصحب  م.م. فاطمة سعدون

 جنان صباح حسب هللا 


