مشاريع التخرج للعام الدراسي 1028-1027

جامعة القاسم الخضراء
كلية هندسة الموارد المائية
قسم هندسة ادارة الموارد المائية
اسماء الطلبة
صفا حٌدر
زٌنب رضا
حنٌن علً
اخالص جاسم
سرور فائز
جعفر صباح
حسن هادي
حسٌن احمد
رٌام كاظم
سارة عبد الكرٌم

زمن علً
مصطفى بجاي
علً مهدي
سارة داخل
مالك حٌدر
هدٌل ماجد
رواء دمحم
زهراء حسن
افنان اسماعٌل
ضحى قاسم
عمر حازم
قاسم مظهر
نور مهند
اسعد كاظم
حسٌن عباس
احسان عبد هللا

مشروع التخرج
تأثير سمية المياه الملوثة بالمبيدات السراعية على نوعية المياه

م.د حٌدر دمحم
أ.م .ضرغام علً

Effect gypsum soil on stability hydraulic structures

م.م دمحم حامد

Water Resources in Iraq challenges and future

م.م دمحم كرٌم

دراسة بعض خصائص المونة االسمنتية الحاوية على مواد بالستيكية
()Study some properties of mortar contained plastic material
Mutual interference piles on uplift pressure under hydraulic
structures.
المعالجة االحٌائٌة للمٌاه الملوثة بالمبٌدات الزراعٌة باستخدام فالتر من نبات
البامٌا.
Evaluation of water quality Index of Al-Hilla river
Generating Digital surface Model by using satellite imagery
&spatial dataset.
Study using of waste material in concrete.

امٌر معٌن
عباس فاضل
حنٌن نبٌل

Study of the influence of complex organo mineral additives
on the mechanical properties of the hardened concrete.

دمحم عامر
اٌمن ضٌاء
كوثر احمد

Renewable Energy in water Resources.

لقاء ماجد
ٌقٌن مجٌد
رنٌن حمزة

االستاذ المشرف

استخدام الطاقة المتجددة فً تشغٌل منظومات الري بالتنقٌط

م.م ذوالفقار حبٌب
م.م دمحم حامد
م.د حٌدر دمحم
أ.م ضرغام علً
م .رشا علً
م.د حيدر عبد الرزاق

م.م زٌنب هاشم

م.د قصً صاحب

م.م نورا سالم

م.م مناف ذٌاب

جامعة القاسم الخضراء

مشاريع التخرج للعام الدراسي 8102-8102

كلٌة هندسة الموارد المائٌة
قسم هندسة ادارة الموارد المائٌة
ت

اسم التدرٌسً

مشروع التخرج

اسماء الطلبة

1

أ.م.د رعد دمحم وفر

معالجة مٌاه الشرب لقضاء القاسم

2

م.د حٌدر دمحم نعمة

االدارة المستدامة للموارد المائٌة فً العراق

3

م.د حٌدر عبدالرزاق عبد

استخدام بٌانات ونظام المعلومات الجغرافٌة فً

 .1بنٌن ساجد خضٌر جابر
 .2رسل دمحم ظاهر ٌوسف
 .3زٌنب دمحم

4

م .ضرغام علً عباس

تقدٌر التلوث بالعناصر الثقٌلة للمٌاه من جراء
السدود المنشأة

 .1تبارك هاشم دمحم سلمان
 .2زٌنب رزاق جبار كاظم
 .3مرٌم عامر جاسم دمحم

5

م.م نورا سالم علوان

رصد وتدهور تغٌر االراضً الرطبة .

Arduino Water Flow control
using Ultrasonic Sensor

1

 .1زٌنب عباس عبد السادة
 .2حسٌن فالح صالح مهدي
 .3غدٌر عادل كرٌم
نور
السادةم
جاسم دمحم
عباس عبد
زٌنب .4احمد
 .5دمحم حسن طعمة كمر
 .6مهند كاظم حمزة جاسم

 .1اصالة احسان هادي سعٌد
 .2زٌنب ثامر جواد جاسم
 .3ضٌاء غانم نعمة كاظم

6

م.م مناف ذٌاب فندي

معالجة المٌاه باستخدام الطاقة المتجددة

 .1زهراء تحسٌن نعٌم حسن
 .2زٌنب علً عواد كاظم
 .3نورة طارق حمود حسن

7

م.م دمحم كرٌم ظاهر

8

م.م دمحم حامد رسول

Influence of soil liquefaction on the
structural performance of bridges
during earthquakes
Simulation of seepage phenomena

 .1نبأ اسماعٌل ماٌع فاضل
 .2هبة عبدالسادة عفن عسل
ٌ .3ونس ابراهٌم علً صالح

9

م.م زٌنب هاشم عباس

under hydraulic structures
Study the effect of curing methods
on properties of concrete

 .1ام البنٌن ٌوسف عبد الهادي
 .2رؤى فاضل عباس حسٌن
 .3زٌنب خطاب عبد الجلٌل
 .1زٌنة مالك صاحب حسن
 .2علً انعاس جفات عداي
 .3مصطفى حامد مهدي صالح

 11م.م احالم حامد جاسم

ازالة الشمبالن من المجرى المائً واستخدامه
فً استصالح األراضً القاحلة

 .1احسان سهٌل عبد هللا
 .2احمد حٌدر رسول محسن
 .3سالم عالوي جواد محسن

 11م.م اثٌر سعد هاشم

تصمٌم جهاز هندسً مختبري لحساب تصرٌف
الموائع

 .1حازم مٌثم نعمة ابراهٌم
 .2حنٌن مهدي صالح عبد علً
 .3قاسم عبد المنعم عبد االمٌر احمد

2

