
 

 

 كـلـيــة الـهـنـدســة –جـامــعــة بــغـــداد 

 قـسـم الـهــنـدســة الـمـيـكـانـيــكـيــة
 

 (1029 -1028)للعام الدراسي (  الرابع ) المشاريع المقترحة لطلبة الصف ( :  1) القائمة رقم 
 

 أسم الطالب رفاألستاذ المش عنوان المشروع باللغة االنكليزية عنوان المشروع باللغة العربية ت

1 
حساب معامالت الخسائر الثانوية 

 ألنواع مختلفة من التوصيالت

Calculation of secondary losses factors for 

various fittings 
 رانية أحمد محمد مهدي أحسان يحيى حسين خلف. د

 محمد عالء جواد ساجدة لفته غشيم .د Experimental study of heat flux types دراسة عملية ألنواع التدفق الحراري 2

3 
دراسة تأثير الشكل على التردد 

 الطبيعي لصفيحة مدعمة

Study the effect of shape on the natural 

frequency of a cantilever composite plate. 
 سندس قاسم ناكود عبد بان حسين كصاب

4 
قياس اللزوجة باستخدام طريقة 

 ةالجريان في انابيب شعري

Measurements of Viscosity by using Capillary 

Flow Method 
 أحسان يحيى حسين خلف. د

حنان عامر محمد علي 

 حميد

5 
توليد وقود حيوي من النفايات 

 الحيوية
Biofuel generation from bio-waste سارة عدي عدنان يحيى كريمة اسماعيل عموري. د 

6 
دراسة لمجمع شمسي واطئ درجة 

 ارةالحر
Investigation of low temperature solar collector عبد هللا رعد رحيم باسم كريمة اسماعيل عموري. د 

7 
دراسة ظاهرة التكهف في المضخات 

 الطاردة المركزية

Study of Cavitation Phenomenon in Centrifugal 

Pumps 
 هديل أسعد مكي عباس وائل سامي بديع. د

 عبد العزيز حمودي كاظم أحمد عبد الرسول. د Test of production lines balancing methods وازنة خطوط االنتاجاختبار اساليب م 8

 ريام رحيم جبار شمخي أحمد عبد الرسول. د Replacement and Maintenance Models نماذج الصيانة و اإلستبدال 9

10 

تصنيع مبادل حراري ذو انبوبين و 

ر التدفق الحجمي على دراسة تإثير تغي

 معدل انتقال الحرارة

Constructing a double pipe heat exchanger and 

study the effect of flow rate variation on heat 

transfer 

 تبارك مهند شكر لمى فاضل علي هالل. د



11 
اعادة تاهيل مبادل حراري متقاطع 

 الجريان
Rehabilitation of cross-flow heat exchanger حسن فريد غربي ناصر رائد كاطع صيهود. د 

12 
دراسة عملية لتكثيف البخار باستخدام 

 مبادل حراري نوع انبوب وقشرة

Experimental study of steam condensation using 

shell and tube heat exchanger 
 اية عالء محمد أيسر منير فليح. د

13 
للتحكم دراسة تأثير استخدام البندول 

 في اهتزاز  الهياكل الميكانيكي

Study the Effect of Using Pendulum on 

Controlling the Vibration of Mechanical 

Structure 

 وليد خالد خيري محمد. د
قمر مظفر عبد الرزاق 

 أحمد

14 
تقييم مشروع باستخدام تحليل 

 المخططات الشبكية

Project Assessment by Using Network Planning 

Analysis 
 أيمان قاسم عبد الحسين

ريام عبد الرزاق سلمان 

 فرحان

15 
تصميم وتصنيع ناقل زنجيري 

 صفائحي

Design and manufacturing of a slat chain 

conveyor 
 سعد باقر صالح

صافي رمزي صافي 

 اسحق

16 

تقييم األداء الديناميكي لمسننات عدلة 

ر ذات اسنان متناظرة واخرى غي

متناظرة مصنوعة من مواد بوليمرية 

 مركبة مختلفة

Dynamic performance evaluation for symmetric 

and asymmetric spur gear teeth made of 

different composite polymer materials 

محمد قاسم عبد هللا عبد . د

 الكريم

أستبرق عقيل شنيخ 

 شعالن

17 

 استخدام جهاز مقياس االنفعال

المتعدد القنوات بانواع الربع 

والنصف والكلي لقياس 

األجهادات في الواح ذو شق 

 معرض لقوة شد

Using strain meter with multi channel quarter, 

half and full bridge configuration for measuring 

the stresses in a  simply supported plate  with 

crack under tension loading. 

فتحي عبد الصاحب عبد . د

 الحسين
 زيد باسم عباس

18 
تخمين القوى وسرعة الرفرفة لجناح 

 .طائرة

Estimation of forces and flutter speed on 

aircraft wing 
 سعد طالل أبراهيم حميد أحمد عبد الحسين علي. د

19 
تصميم وتنفيذ لمنظومة سيطرة 

 لتكييف بيئة النباتات

Design and Implementation of Control System 

Used for Conditioning the Environment of 

Plants 

 شهد طعمة عبد المهدي وليد خالد خيري. د

20 

تزاز الحر لصفيحة مواصفات اإله

مصنعة ومعالجة  0001المنيوم 

 بواسطة اللحام بالمزج

Free vibration characteristics of friction stir 

welded Al- alloy 6062 plate structure 

محسن عبدهللا عبد . د

 الحسين
 جاسم أحمد عباس دلي



21 

تأثير اضافة أشرطة ملتوية مثقبة 

شمسي  على االداء الحراري لمجمع

 ذو سطح مستوي

Effect of Perforated Twisted-Tapes Insertion on 

the Thermal Performance of a Flat Plate Solar 

Collector 

 محمد عبد الرؤوف نعمة. د
أسامة قاسم محمد 

 مشوح

22 
الخواص الميكانيكية للمواد المركبة 

 تحت ظروف حرارية

Mechanical properties of composite material 

under thermal condition 

أبتهال عباس صادق عبد . د

 الرضا

 سحر عماد عبدهللا

 ميس حميد عودة

23 

دراسة عوامل الخلط الميكانيكي على 

البنية المجهرية والخصائص 

-رصاص-الميكانيكية لسبيكة المنيوم

 نحاس

Study the effect of mechanical alloying 

parameters on microstructure and mechanical 

properties of Al-Pb-Cu alloy 

 مصطفى يحيى زكي سهير غازي حسين

24 
تاثير شكل وموقع المصدات على أداء 

 مبادل حراري نوع ثنائي االنبوب

Effect of baffles geometry and location on the 

thermal performance of double pipe heat 

exchanger 

 حوراء سالم حميد علي بدسرمد عزيز ع

25 
تحليل اإلنبعاج لعتبة مصنعة من 

 المواد المركبة المحاكة
Buckling analysis of woven composite beam وداد أبراهيم مجيد. د 

زينة سعدون حسن 

 علوان

26 
االداء الحراري لمسخن هواء شمسي 

 ذو وسط مسامي
Thermal performance of porous solar air heater ليث ستار حنون غافل عبد جاسم نجم. د 

27 
تصميم وتصنيع جهاز فحص 

 االنحناءالثنائي المتعامد للعينات

Design and manufacturing the mutually 

perpendicular bending test for specimens 
 مجيد حبيب فيض هللا. د

عالء عبد الحسين قاسم 

 رسن

28 
تصميم وتطوير يد روبوتية باربع 

 ستخدام متحكم دقيقاصابع با

Design  and  Development  of  a  Four  Fingered 

 Robotic  Hand (FFRH) using  Microcontroller 

. م+  ثائر جبار نتيش. د

 خولة عبد الحسين سوبر
 أحمد ضياء عيدان

29 
تصنيع جهاز قياس البليان لمعادن 

 مختلفة

Manufacturing  a pin on disc tribometer to 

characterize the sliding wear of different 

materials 

 أثير نوري حسين حمزة عبد الرسول حسين. د

30 
بناء جهاز لدراسة منحنيات األداء 

 للمضخات

Construction of a device to study pump  

performance curves 
 منذر عبد هللا موسى. د

أسراء كمال رمضان 

 أبراهيم
 


