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 قسم المنشات الهٌدرولٌكٌة  –مشارٌع تخرج المرحلة الرابعة لكلٌة هندسة الموارد المائٌة 

العلمًمشرف الاسم   اسم المشروع  ت 

عبد المهٌمن ناجً  - تصنٌع جهاز رٌنولد لفحص انماط الجرٌان  
مرتضى صالح محسن  -   
وسام كاظم لفته-   
دمحم حسن عناد -  
زهراء رضا عبد االمٌر -  

 
 

 م.د. زٌد عبد الرضا
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 تصـــــــــــــــــــــــــنٌع جهازلمختبر الموائع

Orfice and Free Jet Flow 
انسام حٌدر سلمان -  
زهراء مهدي ٌوسف -  
جبال واقع شمخً -  
رٌام حسٌن حربً -  
سجى سعود مفتاح -  

 
 

 م.د. فاطمة حمٌد ناصر

ومة مختبرٌة لمعالجة المٌاه باالمتزاز ظمن صنٌعت
واستخدامها الجراء تجارب تنقٌة المٌاه باستخدام 

 الفحم المنشط كمادة ممتزة

علً عبد الرحٌم خفٌف -  
مصطفى قابل كرٌم -  
قٌصر ناصر جبار -  
حسن خالد رزاق -  

 
 م.م. اٌة عبد زٌد عكاب

Electronic and Digital irrigation 

system by using Arduino  

زهراء عباس عبد االمٌر -  
سجى محسن عزٌز -  
مروة داخل عباس -  
منى عبد الكرٌم لفته -  

 
 م.د. حٌدر عبد الرزاق عبد دبس
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Studying the effect of new concrete 

with silica fume of mini-pile under 

different environmental conditions 

اسراء مازن ٌاسٌن -  
االء حسٌن عبد االمٌر -  
نبأ جواد قاسم -  

 
 م.د. فاطمة حمٌد ناصر

 تصــــــــــــنٌع جهاز الطاولة الهٌدرولٌكٌة

 
 

 

حسٌن علً كامل -  
دمحم رسول ناصر -  
سجاد خلٌل طاهر -  
طٌف حامد حسٌن -  
علً خلٌل جبر -  

 
 

 نادر نجمم. وسام 

Assessment of the Irrigation Water 

Quality for Therama  River in Kut 

City     

زٌنة لطٌف باذور -  
زهراء احمد عٌدان -  
زهراء رٌاض عبد االمٌر -  

 
 م. رنا عبد الهادي
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علً شاكرعبد االمٌر - تصــنٌع جهاز لحساب الخسائر عبر االنابٌب  
نور خطار طرٌب  -  
االء ماجد مردان -  
بنٌن حسن حمزة -  

 

 
 

 م. رنا عبد الهادي

تأثٌر االنضاج المعجل على الخرسانة عالٌة االداء 
 بمحتوىرماد متطاٌر اعلى

نهى باقر مجبل -  
بنٌن عبد زٌد محسن -  
سرى خالد عبد الحسن -  

 
 م. اٌمان كطوف حارث

 


