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7/12/2021  Urban transportation planning  مدني دكتوراه 

models for Tikrit city 

أ.م.د عبدالرحمن 

 عدنان ابراهيم

أ.م.د محمد احمد 

 حمودي

 1 عدي عبد اله اسماعيل 

ت كلية مناقشاقاعة 

 الهندسة

 

 

8/12/2021 اهردكتو   Experimental and theoretical مدني 

stability investigstion of gravity 

dam under different seismic action 

أ.د رعد هوبي 

 رزوقي

أ.م.د احمد عبدالحميد 

 احمد

اسماء عبد الجبار جميل  

     

2 

قسم قاعة مناقشات 

 الهندسة المدنية

19/12/2021 اهردكتو   Study the flow pattern over ogee مدني 

spillway using computation fliud 

dynamic (CFD):Haditha dam case 

study  

أ.م.د عاصم محمد 

 لطيف

 أ.د عمار حاتم كامل

 3 اثير سليم عبيد

قاعة مناقشات كلية 

 الهندسة

6/12/2021  Design and development of LiFi كهرباء ماجستير 

communication system 

أ.م.د اياد عطية عبد 

 الكافي

 4 عبدالرحمن يحيى عمر

قاعة مناقشات كلية 

 الهندسة

8/12/2021  Performance evaluation of  هرباءك ماجستير 

WCDMA communication system 

أ.م.د شاهر فليح 

 نواف

 5 مروان ابراهيم احمد

مناقشات قسم قاعة 

 الهندسة المدنية

12/12/2021  Steel beams subjected to different مدني ماجستير 

loading cases 

أ.م.د عمر فاروق 

 ابراهيم

 6 حفصة علي عبد هللا 

 

 

 

 



 

 

قاعة مناقشات كلية 

 الهندسة

14/12/2021      Controlling the costs of  مدني ماجستير 

implementing health clinics 

projects during the design by 

adopting the value engineering  

salah aldin governorate a case 

study 

أ.م.د عبد الرحمن 

 عدنان ابراهيم

 7         نوران فيصل شريف

قاعة مناقشات كلية 

 الهندسة

15/12/2021  Strength of ferrocement one-way مدني ماجستير 

ribbed slabs contains SIFCON 

matrix 

أ.د مازن برهان 

 الدين عبد الرحمن 

 8 محمد مصطفى قاسم

قاعة مناقشات كلية 

 الهندسة 

16/12/2021  An integrated framework for مدني ماجستير 

measuring construction project 

performance success 

أ.م.د ميسون عبدهللا 

 منصور

 9 نورس فارس علي

قاعة مناقشات قسم 

 الهندسة الكيمياوية

16/12/2021  Oily sludge treatment by fourth كيمياوي ماجستير 

flotation 

أ.م.د حارث نوري 

 محمد

أ.م.د رافع جمال 

 يعقوب 

 10 فاطمة اسماعيل خليل 

قاعة مناقشات قسم 

 الهندسة الكيمياوية

20/12/2021  A hydrodynamic study of an كيمياوي  ماجستير 

internal recycle cup fitted within 

ebullated bed reactor 

أ.م.د سعد ناهي 

 صالح

 11 محمد عبد هللا صالح 

قاعة مناقشات قسم 

 الهندسة المدنية

21/12/2021  Demolition waste aggregate with مدني  ماجستير 

treated by multi-methods uses in 

RC beams 

أ.م.د حسن جاسم 

 محمد

 12 سفاانة قحطان رجب

ة مناقشات قسم قاع

هندسة المدنيةال  

22/2/2021  Adopting risk management مدني ماجستير 

principles in evaluating investment 

projects in projects in Kirkuk 

governorate  

أ.م.د نزار نعمان 

 اسماعيل 

 13 صالح حميد احمد

مناقشات قسم  ةقاع

 الهندسة المدنية

30/12/2021  Structural performance of RPRC مدني ماجستير 

slender columns exposed to fire 

أ.د ميسر محمد 

 جمعة

م.د علي احسان 

 صالح الدين

 14 قحطان عدنان صابر

 


