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شورش خان محمد احمددراسة تحليلية لتقييم اداء وحدة تشغيل كابسات الغاز لشركة غاز الشمالميكانيك12015

كمال مصطفى حسين عماشالمحضرة بتقانة ميتالورجيا المساحيق ( CU-SIC  )دراسة تاثير نسبة االضافة ونسبة االرتفاع الى القطر على بعض الخواص الميتالورجية والميكانيكية لمتراكبات ميكانيك22015

جالل خورشيد عليان المفرجيدراسة تجريبية لعملية التةسيع المستمر القطار االنابيب باستخدام قوالب مخروطيةميكانيك32014

علي خلف احمد الجبوري( H34-5052 )تاثير السفع بالكريات على سلوك الكالل لسبيكة االلمنيوم ميكانيك42014

مصعب عبد الفتاح عباسدراسة تاثير التزييت الهيدروديناميكي في المساند المتدحرجة االسطوانيةميكانيك52014

احمد محمد خضر الجبوريعلى الخواص الميتالورجية والميكانيكية لملحومات الصلب منخفض الكربون  ( MIG )و  ( TIG )دراسة مقارنة متغيرات اللحام بطريقتي  الحام ميكانيك62014

مقداد حسن محي الديندراسة الخواص االهتزازية لصفيحة مثقبة مغمورة داخل مائعميكانيك72014

باسل عبد هللا احمدتصميم امثل لمنظومة تبريد امتصاصية تعمل بالطاقة الشمسية باتخدام نظام المحاكاةميكانيك82015

عماد احمد صالحانتقال الحرارة بالحمل الطبيعي داخل تجويف مغلق متوازي االضالع مسخن جزئيا من االسفلميكانيك92014

حسام سامي ذياب الجنابيدراسة وتحليل نظام شمسي من نوع القطع المكافئ باستخدام المحاكاة واالسلوب العملي وبالتتبع التلقائيميكانيك102015

مروان عبدهللا ابراهيمتحليل وتقييم االتاحية لمحطة قدرة بخاريةميكانيك112014

منصور حماد عبد العكيديتحليل اساليب االدارة الهندسية وتطبيقاتها في صيانة محطة كهرباء بيجي الحراريةميكانيك122014

عباس عبد الكريم حسينكرافيت المنتجة بطريقة ميتالورجيا المساحيق- دراسة تاثير التوزيع الحجمي والشكل الحبيبي ومحتوى الفضة على خواص متراكبات النحاس ميكانيك132014

علي مجيد مرشد دراسة اداء االستخدام الفعال للطاقة الشمسية في التدفئة باستخدام مادة الفرشة المساميةميكانيك142005

اسيل ناظم فتحي عبدهللا البياتيدراسة تاثير متغيرات عملية البثق المباشر على ضغط الذروةميكانيك152012

كزنكة فريق عبدهللا الرزنجيدراسة نظرية النتقال الحرارة بالحمل المختلط خالل قناة مثلثة موضوعة  بشكل افقيميكانيك162005

وضاح حسين عبد الرزاق الدوريدراسة اداء محطة كهرباء بيجي الحرارية من خالل التحليل الثرموديناميكي للحدة التوليدية  الثالثةميكانيك172001

علي مهنا متعب العزاويA319دراسة تاثير نتغيرات السباكة بطريقتي ابلعصر ولضغط  والمعاملة الحرارية  التقليدية وااليزوثيرمية على خواص سبيكة االلمنيوم  ميكانيك182013

حسن حمد عليتاثير جدار متموج جيبيا على الحرارة المنتقلة من مصادر حراية ثابتة درجة الحرارة في قناة ثنائية البعدميكانيك192010

خضر زيدان زراك فياض الدليميدراسة عملية ونظرية الداء مجمع شمسي نوع قطع مكافء بدون نظام تعقب اتوماتيكيميكانيك202013

اوميد اكبر عباس البياتيدراسة نظرية وعملية لتاثير االرضية على انتقال الحرارة بالحمل الحر من ضف من االسطوانات االفقية المسخنةميكانيك212004

محسن علي مرعي الجبوري تحديد السرعة الحرجة للمركبات اثناء السير على الطرق المبتلةميكانيك222011

سناء خضير سلمانمتباعد- محاكاة عددية ودراسة عملية لجريان ثنائي الطور في نفاث متقارب ميكانيك232012

محمود حسين علي الداووديدراسة تكسرات دافعات هواء الطرد المركزي لمراجل الضغط العالي في شركة غاز الشمال وامكانية معالجتهاميكانيك242000

احمد فؤاد محمود النعمةدراسة نظرية وعملية الداء برج التبريد ذو الجريان المتعاكسميكانيك252003

رياض منور مطني الجنابي( A380 )دراسة عملية ونظرية لتاثير ظروف الصب التجمد على سالمة مسبوكة االلمنيوم ميكانيك262006

عادل محمود االنتاج+ قحطان خلف الجنابي مبادىء عمليات االنتاجميكانيك270

فتاح حمد حسن الجبوريتاثير تشوه االطار على السرعة الحرجة للمركبات  اثناء السير على الطرق المبتلةميكانيك282013

مصطفى زكي عبودانتقال الحرارة بالحمل الطبيعي من مصادر حرارية مقطعة موضوعة في تجويف مغلق متموجميكانيك292013

عمار خليل ابراهيم الجبوريتحسين انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي من كرة موضوعة في مجرى عمودي دائريميكانيك301996

موسى مصطفى ويس كهية دراسة تاثير درجة حرارة الشحنة الداخلة على اداء وملوثات محرك اختزال داخلي يعمل يالشرارة ميكانيك312005

ابراهيم ثامر نزالدراسة امكانية رفع كفاءة مسخن هواء االحتراق المستخدم في محطات الطاقة الكهربائيةميكانيك322004

هاشم شكر حمود القرة غولي( AL-AL2O3-SIC )دراسة تاثير المعاملة الحرارية على الخواص الميتالوريجية والميكانيكية لمتراكبات ميكانيك332013

عمار حازم صابر العنازدراسة عملية الستقصاء اداء ناشرة ثنائية البعد مقوسةميكانيك342003



لطيف عيادة ابراهيمدراسة عملية ونظرية النتقال الحرارة بالحمل القسري داخل انبوب لمائع موصل للكهرباء ضمن مجال مغناطيسي مواز التجاه الجريانميكانيك352006

نصير ضامن مخلف الناصريدراسة اداء المكثف االفقي  ذي االسطوانه واالنابيب في منظومة التثليج الخاصة بوحدة ازالة الشمعميكانيك362003

باسل عبد الحميد محمد سعيد الكميتدراسة نظرية وعملية النتقال الحرارة بالحمل المختلط خالل مقطع افقي محشو بوسط مسامي ميكانيك372013

سيف مدحت عبد الستار الدليميدراسة نظام التعليق لالنموذج مركبة ثنائية البعد وتاثير االهتزازات على كرسي السائق باستخدام تقنية العناصر المحددةميكانيك382013

المقواه بدقائق االلومينيا (A308 )دراسة تاثير متغيرات عملية السباكة بالقوة الطائردة المركزية االفقية على الخواص الميكانيكية والميتالورجية لالسطوانات المجوفة  لسبيكة المنيوم ميكانيك392012 مهند عبد الخالق حميد الخزرجي

غزوان سعود علواندراسة الخصائص السكونية والحركية للصفائح بواسطة طريقة التراكب بين طرق المصفوفة االنتقالية والعناصر المحددةميكانيك402011

محمد كريم عبد الحسيندراسة تاثير العوامل التصميمية والتشغيلية على اداء  وملوثات محرك احتراق داخلي يعمل بالشرارةميكانيك412006

عدنان محمد حسن العبيديتحليل اداء جدار الخزن الحراري المسامي لغرض التدفئة باالستخدام السلبي للطاقة الشمسيةميكانيك422002

خلف ابراهيم حمادة الجميليدراسة نظرية وعملية النتقال الحرارة بالحمل الحر خالل فجوة بين اسطوانتين افقيتين غير متحدتي المركزميكانيك432005

عمر جبر خليل الجبوريدراسة نظرية وعملية النتقال الحرارة بالحمل المختلط خالل  مقطع لمبادل حراري دوارميكانيك442011

علي خالد محمد عليدراسة تاثير خشونة سطح الطريق المغمور بالماء على السرعة القصوى االمنة للمركبةميكانيك452014

مكي حاج زيدانExperimental and Theoretical Models of Iraqi Solar Houseesميكانيك461997

باسم محمد معجلدراسة عددية لمعامل انتقال الحرارة خالل قناة مستطيلة متناهية الصغر ثالثية االبعاد مبددة للحرارة باستخدام جسيمات النانو اوكسيد االلمنيوم واوكسيد النحاس مع الماءميكانيك472013

هاجر عامر صادق عبد الرزاقتاثير وجود انصاف اسطوانات دائرية على انتقال الحرارة من مصادر حرارية موضوعة في قناة ثنائية االبعادميكانيك482011

عرب حمادي حسبن الجنابيدراسة تاثير التشوه الحراري و المرن على اداء المسند الهيدروديناميكيميكانيك492011

عمار يونس ابراهيم الراويدراسة عملية لتاثير صفيحة مستوية على القوى االيروديناميكية حول اسوانة موضوعة في جريان متعامدميكانيك502001

منار صالح مهدي الشمريدراسة نظرية وعملية النتقال الحرارة بالحمل الحر خالل فجوة بين اسطوانتين متحدتي المركز  مائلة ميكانيك512005

سعد رمضان احمد الطيف المعاد صهرهاA380دراسة تاثير متغيرات عملية السباكة بالعصر على بعض الخواص والبنية المجهرية لسبيكة المنيوم ميكانيك522011

رائد رشاد جاسم الدوريالتحسين الكمي والنوعي لهواء االحترق في محطة بيجيميكانيك532001

عطاهلل حسين جاسم المتيوتيدراسة نظرية وعملية للحمل القسري الطباقي خالل انبوب افقي مملوء بوسط مسامي مشبعميكانيك542000

تحسين احمد تحسين العمري وبنيتها المجهريةAL-4.5%CUدراسة نظرية وعملية لتاثير ظروف التجمد الحرارية على دفة سبيكة ميكانيك552002

احمد توفيق احمد السامرائيدراسة عملية النتقال الحرارة بالحمل القسري من اسطوانه مسخنة في صف من االسطوانات االفقية الطليقة والمغموسة في وسط مسامي في جريان متعامدميكانيك562002

عمر خليل احمد الجبوريدراسة اسباب تكسرريش المراحل االخيرة للتوربينات البخارية في محطة بيجي الحراريةميكانيك572001

سيف صباح ارحيم مرزوك العلكاويكرافيت- دراسة تاثير متغيرات ميتالورجيا المساحيق على الخواص الميكانيكية والميتالورجيه لمتراكبات النحاس ميكانيك582013

احمد حسن احمد ابراهيمايجاد مواد عازلة لجدران وسقوف المخازن المبردة باستخدام بدائل محليةميكانيك592001

رفل محمد حسن السامرائيامكانية استخدام جدار ترمب في تدفئة بناية الحبوب في معمل ادوية سامراءميكانيك601999

رياض جواد مطر العبيديتحت بعض متغيرات وسط االستخدام ( FTTH )دراسة معولية ليف ضوئي ملحوم في شبكات ميكانيك612013

ثامر خليل ابراهيم الحديثيدراسة عملية االحتراق في فرن المرجل في محطة كهرباء بيجي الحراريةميكانيك622001

احمد امين حسيندراسة تاثير الزاوية النصفية للقالب المخروطي على عملية تشكيل االنابيب بضغط السائل باستخدام العناصر المحددةميكانيك632015

دلف شاكر محموج حسندراسة تجريبية لتاثير عمق الماء على انتقال الكتلة لمقطر شمسي سلبي باضافة محاليل كيمياويةميكانيك642015

يسرى عبدهللا جاسم الدوريدراسة نظرية لعملية توسيع اقطار االنابيب باستعمال قوالب مقوسةميكانيك652015

مها رحمن راهيتحسين اداء مقطر شمسي سلبي متعدد الطبقات باستخدام مركز شمسي نوع مكافىءميكانيك662016

مجيد محمد حديد ايجاد االتجاه المناسب للحمل الخارجي في مسند هيدروديناميكي ذي ثالث وسائدميكانيك672016

احمد محمد شاكرتصميم مجمع شمسي نوع القطع المكافئ بطريقة تحليل الطاقة المتاحةميكانيك682016

محمد اسماعيل عليويمجمع شمسي ذو انبوب حراري مع منظومة تعقب ذاتيميكانيك692016



انمار ضيف مهدي المحضرة بتقانة ميتالورجيا المساحيق6063دراسة تاثير التدعيم بجسيمات كاربيد السليكون والزركونيا على خواص سبيكة االلمنيوم  ميكانيك702016

فؤاد رمضان محي الدينالكرافيت المقواة بجسيمات اليتريا والقصدير والمحضرة بتقانة ميتالورجيا المساحيق- سلوك الخواص الميكانيكية والفيزياوية لمتراكب هجين ذات اساس من النحاس ميكانيك712016

عاصم محمد عبد الوهابتكييف االبنية عن طريق استخالص الحرارة الالزمة لمولد دورة التبريد االمتصاصية من البرك الشمسيةميكانيك722016

احمد عماد احمددراسة عملية ونظرية لتاثير مساحة النوافذ على التوزيع الحراري لغرفة في مدينة كركوكميكانيك732016

عمر عبد الكريم محمد الفالحياثر سياسات الصيانة التنبؤية واساليب محاكاتها في اداء النظم االنتاجية دراسة تحليلية في محطة كهرباء بيجيميكانيك742016

مهند خليل صقر محود الجبوريية لنهر دجلة شمال بغداد\تكييف المنازل باستخدام تقنية التاثير السلبي وااليجابي للمنطقة المحاميكانيك752016

عمر حمه صالح رحمن الجافتصميم وتحسين االداء لمقطر ماء شمسي سلبي متعدد المراحل مع استخدام مجموعة لواقط شمسيةميكانيك762016

محمد مدحت محمدالعددي للجريان الطباقي عبر حزمة انابيب مسطحة- التحليل بطريقة النمذجة الهجينة ميكانيك772016



عادل محمود االنتاج+ قحطان خلف الجنابي 


