
اسم الباحثاسم االطروحةالتصنيفالسنةالتسلسل

خالد احمد صالح دراسة إمكانية استخدام المخلفات الصلبة المنزلية لمدينة تكريت في إنتاج الطاقة الكهربائية مدني12014

مروة فدوري مجييدتحليل استقراريه سدود االنضاب الخلوية ذات شكل ورقة البرسيممدني22015

محمد جياد لجي عليتصرف االساس المستطيل المستند على تربه جبسية تحت االحمال العمودية الالمركزية باتجاهين-مدني32015

سليمان محسن عبد العزيزدراسة عملية لترابط العناصر الفيروسمنتية باستخدام روابط القصمدني42014

عبد الحميد عبد الرحمن محموداستخدام المرشح الرملي البطيء في ازالة العكورة من مياه نهر دجلة في مدينة تكريتمدني52014

مصطفى انيس صادقاستخدام برنامج اوديسك الند دسكتوب في تحليل بيانات تقاطعمدني62014

احمد عاشور عناد الفاعوريدراسة سلوك الترب االنتفاخية المشبعة بالمياه الممغنطةمدني72014

مصطفى نجدة قاسممشكلة الرسوبيات في خزان خاصة جي وطرق التصدي لهامدني82014

صالح خلف محمودالخصائص الميكانيكية لمونة السمنت عالية االداءمدني92015

عبدهللا صاحب طايساداء البالطات الخرسانية الذاتية الرص المعرضة الى درجات العالية تحت تاثير االحمال الساكنة والحركيةمدني102014

عائشة فالح عمر محمداستعمال تقنيتي االستخالص بالمذيبات وكواسر االستحالب لمعالجة الخبث الناتج من مصفى بيجي مدني112015

انسام احمد جواد الكرويسلوكية الركائز الدفيفة في الترب الضعيفة مدني122014

وليد عبد جاسم حماديالمقواة بالصفائح الحديدية-1- دراسة سلوك القص للعتبات الخرانية ذاتية الرص المسلحة والمعززة بااللياف الهجينة ذات المقطع مدني132015

سعد مولود صعب حسنخصائص المياه الجوفية في منطقة الضباعي جنوب  غرب تكريتمدني142015

بنار نصر الدين محمودتقييم قابلية تحمل الركئز بوجود طبقة تربة ضعيفةمدني152015

صفا ابراهيم علي الجبوريدراسة سلوك العتبات الخرسانية المسلحة بالحبال الفوالذية تحت تاثير االحمال الساكنة والحركيةمديي162014

ادريس عبدهللا  عبد الجبوريتاثير اضافة خليط الكثبان الرملية ومستحلب االسفلت على الخواص الهندسية للتربة الجبسيةمدني172014

اسراء حسين صالح التكريتيقابلية تحمل التربة آلساسين شريطيين متفاربين على ربه رملية مسلحةمدني182008

محمد فخر الدين احمدمعالجة المخلفات السائلة لبعض وحدات معمل البان تكريت باستخدام المفاعل الهجيني المكون من المرشح الالهوائي وغطاء الحمآةمدني192008

فراس حازم جاسمتحليل االجهادات والتشويهات للسدود غي المتجانسةمدني202004

عبد الرحمن عيادة ابراهيمالتحليل الالخطي للصفائح والقشريات الخرسانية المسلحة باستخدام العناصر ذات االنفعال المفروضمدني212006

زينو خالد محمدتاثير بعض  العناصر الثقيلة الموجودة في ترب متطورة من السربيتين في منطقة بنجوين على قدلرة نباتات الحنطة والعشب لالمتصاص مدني222011

ايمان لفتة سلمانالتصرف المختبري آلساس مستطيل على تربة رملية مسلحة بالمشبكات الصناعيةمدني 232014

رؤى نوفل سعيدSEEP/Wدراسة خصائص الترسب اسفل المنشآت الهيدروليكية باستخدام برنامج  مدني242013

هند جمال مولود ذيبانالهبوط لالساسيات المربعة باستخدام طريقة العناصر المحددة- خصائص الضغط مدني252013

حنين احمد خضير القرة غوليتركيبة ومعدل نشوء النفايات الصلبة المنزلية لمركز تكريت وناحية العلم وتحديد موقع الطمر الصحي االمثلمدني262011

شنو مصطفى علي محمدداسة نوعية مياه االمطار وتاثيرها على بعض خصائص التربة في قضاء الطوزمدني272008

ريم سهام توفيق نجمتحليل اترب الجبسية باستخدام العناصر المحددةمدني282010

سيروان خورشيد رفيق الزهاويمقاومة القص وسلوك االكتاف الخرسانية المسلحة بوجود ام عدم وجود االلياف الكاربونيةمدني292011

فادية سعدي كالك التكريتيالتحليل المرن للخزانات الحديدية المستطيلة المضلعة بطريقة تشابه المشبكاتمدني302002

ارجان فخر الدين عبدهللا والمعززة باالليافTدراسة عملية ونظرية للعتبات الخرسانية ذاتية الرص المقطع مدني312013

واصف خضير مجيدسلوك البالطات الخرسانية المسلحة المجوفة احادية االتجاه والمعززة باالليافمدني322014

عالء توفيق احمد حسن السامرائيالتحليل االخطي للسقوف الكونكريتية المسلحة باستخدام طريقة العناصر المحددةمدني332005

عيدان ابراهيم غضبان السبعاوياالداء الهيدروليكي الحواض التسكين ذات الملحقات غير التقليديةمدني342002

هدى كرم جميل الدوريالخصائص الهندسية للترب الجبسية باستخدام قاعدة البياناتمدني352004

مازن برهان الدين عبد الرحمنتحليل ثنائي البعد للخرسانة المسلحة باالعتماد على نموذج التصلب اللدنمدني361997

مريوان رضا فارس اغامعالجة الفضالت المتخلفة عن االنتاج في حوض التعادل في معمل ادوية سامراءمدني371999

ياسر خالد محمد العانينمذجة الترب الجبسية الحاوية على تكهفاتمدني382013

ياسين علي صالح القيسيالتصميم االمثل الرضية ناظم قاطع باستخام ارمجة الالخطيةمدني392001

هدى وجود الرفيعيدراسة معامالت مقاومة التربة الجبسية غير المشعةمدني402011

عار سليم خزعلدراسة الخصائص المجهرية للخرسانة ذاتية الرص المسلحة بااللياف والمعرضة الى ارتفاع في درجات الحرارةمدني412013

مهند محسن عبد العزيز سعودسلوك الخرسانة المسلحة تحت االحمال االكنه واحمال الصدمةمدني422010

عباس علي كنوش حمد الجبوريازالة بعض العناصر الثفيلة من الملخلفات السائلة باستخدام الكاربون المنشط الحبيبيمدني432012



محمد عبد الجبار حسن السامرائيتصميم االعمدة الخرسانسة البوبة بداخل االعمدة الصندوقية الفيروسمنتية مسبقة الصبمدني442013

وجان ماجد  يونس الصابونجيتأير اضافة مخلفات السيراميك على خواص الترب الطينيةمدني452013

هديل رياض خطابسلوك البالطات الفيروسمنتية الحاوية علة طبقة وسطية من مونة فتات المطاط لمخلفات االطاراتمدني462012

محمد خيرهللا احمد الدوريقابلية التحمل لالساس الحلقي المسند  على تربة رملية مسلحةمدني472012

وسام صفاء عبد اللطيف خلفدراسة تأثير اضافة المواد النانوية ودرجات الحرق العالية على الخواص الميكانيكية لمونة السمنت المعززة بالياف البوليمرمدني482014

هاشم ياسين صالح السامرائياداء الفيروسمنت باستخدام الحجر الجيري المكسر كركام ناعممدني492012

محمد عبد السالم عبد الكريم الزنديدراسة مختبرية لتصرف اساس شريطي تحت حمل مائل وال مركزي مسند على تربة رملية مسلحة بالمشبكات الصناعيةمدني502013

ابتهال حمادة سالم المفرجيدراسة الهبوط  واالنهيار للترب الجبسيةمدني512009

ناهل كامل فياضالخصائص الميكانيكية للفيروسمنت الحاوية على مواد متناهية النعومهمدني522013

افنان صالح اميننمذجة الجريان فوق المسيل المائي المدرج باستخدام ديناميكية الموائع الحسابيةمدني532014

رائد مزبان عبدهللاالتحليل الديناميكي لالبراج الخرسانية العاليةمدني542000

عمر طاهر نافع التكريتيدراسة مختبرية لتاثير مغنطة الماء المجهز من مصدر تنقيط خطي على حركة وتوزيع الرطوبة في تربة مزيجيةمدني552014

احمد حماد حسين الدليميتاثير طريقة التغذية والحمل العضوي على استقرارية الحماة المنشطة ذات الجريان السدادي المستمر والمتقطعمدني562014

مسعود محسن هزاع اللهيبيتاثر بعض المؤشرات التشغيلية على اداء وحدة الحماة المنشطة ذات التهوية المطولة مدني572012

عز الدين سليمان نجم البياتي  والمعززة بالياف البولي بروبلين  والحديدي الهجينةTسلوك االنشاء في العتبات الخرسانية المسلحة ذات المقطع مدني582012

سروت صالح كاظمالتحليل بالعناصر المحددة لالقواس المركبة من الكونكريت والفوالذ الى حد الفشلمدني592007

احمد سعدي محمود الفحلدراسة مختبرية لتبديد الطاقة الهيدروليكية باستخدام الجدران المنخلية ذات فتحات دائرية مربعةمدني602012

احمد محمد احمد سكراندراسة عملية لوحدات سقوف فيروسمنتية صندوقية المقطع متعددة الخاليا ومسبقة الصبمدني612014

هلكوت جهاد احمد حسنتصرف العتبات الخرسانية المسلحة المتكونه من طبقتين تحت االحمال الساكنه والصدميةمدني622012

رند رافع احمد حسونمعالجة المخلفات السائلة لمعمل البات تكريت باستخدام مرشح الهوائي متبوع بمعالجة هوائية مدني632008

الحمزة رياض عبدهللا الكواندراسة كفاءة استخدام طرق مختلفة العادة تاهيل العتبات الخرسانية المسلحةمدني642012

كارزان محمد صديق حبيبتصرف االنحناء ومقاومة الشقوق للتراكيب  االسمنتية الخفيفة المسلحة بحبال من الياف الجوتمدني652011

سفق نوري حسن البرزنجيتخمين الفيضانات التصميمية لسد  مكحول على نهر دجلةمدني662002

عصام محمد عزيزمقاومة القص المباشر لخرسانة مسلحة بااللياف الحديديةمدني672002

اكرم حسن عبد الطائيقابلية التحمل الساس شريطي محمل ال مركزيا على تربة رملية مسلحةمدني682006

معتز ابراهيم علي الجبوريدراسة عملية لسلوكية العتبات الخرسانية المسلحة والمقواة تحت تاثير االحمال الساكنة والصدميةمدني692012

عبد الرزاق حمود البدريتطوير انسيابية المرور في مدينة سامراءمدني701997

وسام ذياب خلف الجبوريحساب قابلية التحمل لالسس على تربة متطبقة باستخدا م طريقة العناصر المحددةمدني712004

موفق عبد الجبار نور الدين كدكتاثير الغسل بمحاليل االمالح في خصائص الترب االنتفاخيةمدني722011

مهند ناطق اسماعيل الشنداحتحليل قابلية التحمل الساس دائري مسند الى تربة رملية مسلحة بالعناصر المحددةمدني732011

منذر راشد عبدتحليل العتبات الخرسانية المقوسة مسبقة الجهد مستطيلة المقطع باستخدام طريقة العناصر المحددةمدني742011

يونس مصطفى علي الشيخانيتوزيع ضغط التربة على خدار ساند مرن بالعاصر المحددةمدني752001

عدنان ابراهيم عبدهللاTسلوك االنثناء للعتبات الخرسانية المسلحة بااللياف ذات مقطع   مدني762013

عاصم محمد لطيف الجبوريالتصميم االمثل لالسس الحصيريةمدني772001

ايمان موسى فرحان الدوريالتصميم االمثل لالسس المشتركة المستطيلةمدني781999

عمر صالح مهدي السامرائيتاثير تدرج مواد القاع على عمق النحر الناتج من البثق الراسيمدني791999

محمد عباس حسين السامرائيالتحليل المرن للسقوف االسطوانية المضلعة من الكونكريت المسلح بطريقة المشبكات المكافاةمدني801999

وسام سمير محمد علي الحمدانياالنشائي المرن للبوابات الخلوية المنزلقة رقيقة الجدران في السداد باستخدام تشابه المشبكات- التحليل الهيدروليكي مدني812002



نعيم محمد علي حنتوشدراسة تحمل الصفائح الفيروسمنتية المركبةمدني822013

 خالد احمد عبدهللا النعيميمقاومة القص للعتبات ىالخرسانية عالية المقاومة ذاتية الرص والمسلحة بااللياف الفوالذية مدني832013

سعد محمود رؤوف الجبوريتخمين قابلية تحمل التربة تحت اسس غير تقليدية الشكلمدني842002

عمار سليم خزعلتاثير صالدة القبعة على اداء مجموعة الركائزمدني851999

اسماء عبد الجبار جميل السامرائيSEEEP/Wشو و - جي هيلي 1التحري المختبري لسطح التسرب الحر خالل السداد الترابية المتجانسة باستخدام نمومدني862013

انفال منصور حميددراسة سلوك االنثناء للعتبات الخرسانية الليفية المسلحةمدني872012

حسام بدهللا دحامتحليل العتبات الخرسانية المسلحة الطرفية ذات المقاطع المختلفةمدني882002

روضان عبدهللا صالح فرج لسبعاويتييم اداء الجانب االيمن لسد القادسيةمدني892000

واثق سعيد جسام الفراجيالتحليل الى الفشل لمنطقة اتصال عمود خرساني ركني مع عتبتين تحت االنحناء وااللتواء باستخدام العنصر الطابوقي و البيئيمدني902003

لياء نجاح سنودي الطائيتخمين قابلية تحمل التربة السس متقاربة باستخدام طريقة العناصر المحددةمدني912005

هاسم غالب رشيد خليل الصميدعيقابلية تحمل االسس الشريطية قرب المنحدرات الرملية المسلحةمدني922008

صفاء ابراهيم حسن عليدراسة مختبرية لصائص الجريان في القنوات المثلثة ذات المساقط الحرةمدني932014

محمد جميل مهديدراسة المياه الجوفية في سامراء ومحاولة تحسين نوعيتها بطريقة الترسيب الكيمياوي  والتبادل االيونيمدني942008

كونول علي مردانالتصرف االنشائي للعتبات المركبة المكونه من بالطه خرسانية مسلحة بااللياف وجذوع فوالذيمدني952011

يمان نشات السعديالتحليل االخطي باستخدام العناصر المحددة للوصلة الرابطة بين العتبة و العمود في الخرسانية المسلحة مع وجود مفصل انشائي تحت تاثير االحمال الديناميكيةمدني962005

مريم حسن احمد سليمان بيكاثر ارتفاعات االبنية وتراصها على تلوث الهواء كمؤشر للسعة البيئيةمدني972010

محمد مثنى نعماناستنباط معامل نوعية المياه لنهر دجلة بين الشرقاط والبوجيلمدني982008

عبدهللا ايوب طريددراسة سلوك البالطات الخرسانية المسلحة ذاتية الرص المعززة بااللياف تحت تاثير االحمال الساكنه واحمال الصدم مدني992014

حسن جاسم محمد السامرائيتحليل االلواح مختلفة الحافاتمدني1002014

حيدر احمد محمد االنصارياستحداث موديالت امنحدرات المنفرجة لتقاطعات الطرق السريعة في مدينة بغدادمدني1011998

عزيز ابراهيم عبدهللاالتحليل بطريقة العناصر المحددة لمنظومة العتبات والسقوف الكونكريتية المركبة تحت تاثير االحمال الديناميكيةمدني1022007

انس يدر حميد السامرائيتحليل الركائز المحملة محوريا بطريقة العناصر المحددةمدني1031999

مهدي عثمان حسنسلوك االنحناء التجريبي والتحليلي لاللواح الخرسانية المسلحة المحشوةمدني1042011

نادية نزهت صبيح الربيعياستخدام مرشحات ثنائية الوسط في ازالة مركبات الفينول والباراكلوروفينول باستخدام كاربون منشط تجاري ومصنع محليا من نوى التمرمدني1052011

جلنك اكرم ارسالندراسة وتحليل التسرب اسفل منشا هيدروليكي باستخدام الركائز غير التقليديةمدني1062001

احمد شهاب احمد الجبوريدراسة مختبرية للجريان فوق الهدارات المقوسة من المنظور العلوي ذات الحافة الحادة او نصف الدائريةمدني1072013

محمد طارق ميل السلمانيالتحليل الى الفشل لمنطة اتصال عمود خرساني مسلح ركني بعتبتين تحت عزوم باستخدام العنصر الطابوقي والبينيمدني1082006

عمر فرني عزيزاستجابة االنحناء لعتبات خرسانية فائقة االداء مسلحة ومسبقة الجهدمدني1092011

سماهر جاسم محمد حوريدراسة تاثير بعض العوامل التشغيلية للخلية الكهروحيوية على قابلية نزع ماء الحمأة المنشطة باستخدام المعالجة الهوائية والالهوائيةمدني1102011

محمد برهان علي البياتيالهوائية التعاقبية لمياه المطروحات المصنعة الحاوية على المركبات الصبغية النتروجينية/المعالجة البايولوجية الالهوائية مدني1112010

عبد الفتاح خلف حسيندراسة احصائية اتدقيق مطابقة الركام في مدينة كركوك لمتطلبات المواصفة القياسية العراقيةمدني1122015

عمر مهند مهديالسلوك الترابطي لعنصر السمنت الحديدي الحاوي على النانو والمايكرو سليكامدني1132015

ميسر محمد جمعة ال عبد المظيمالتحليل بالحاسبة للقباب المضلعة الكروية من الكونكريت المسلح بطريقة المشبكات المتكافئةمدني1141997

معتصم محمد فياض الجنابيالتحليل الى الفشل لمنطقة اتصال عمود خرساني مسلح بعتبة تحت االنحناء وااللتواء باستخدام العنصر الطابوقي والبينيمدني1152005

هيفاء مهدي صالحالتحليل الالخطي بالعناصر المحددة لالنابيب الخرسانية المسلحة تحت تاثير احمال خارجية الى حد الفشلمدني1162006

نور عبد الرزاق عباسSEEPl W/  دراسة خصائص التسرب اسفل منشا هيدروليكي ذو ركائز شريطية مائلة باستخدام برنامج مدني1172015

دلف شاكر محموددراسة تجريبيه لتاثير عمق الماء على انتقال الكتلة لمقطر شمسي سلبي باضافة محاليل كيميائيةمدني1182015

ريبوار ناصر داراشمال شرق العراق- هايدروجيولوجية و هايدروكيميائية حوض كالر مدني1192011

اكرم خلف محمد الجبوريدراسة مختبرية لتقليل تكدس الرسوبيات مقدم السدود الغاطسة باستخدام المنافذ السفليةمدني1202013

مازن علي حسين العزاويتصرف االساس  المستطيل المستند على تربه جبسية تحت االحمال المائلة الالمركزية مدني1212010

محمد صباح ارحيم مرزوك العلكاويالخصائص الميكانيكية والفيزيائية للبالطات الخرسانية المسامية تحت االحمال الساكنةمدني1222016

ياسر مطلك عبدهللاالمدخل االبتكاري في احالة العقود االنشائية لبعض شركات وزارة االعمار واالسكانمدني1232015

احمد خليل ابراهيمدراسة نوعية للمياه الجوفية لمناطق مختارة من محافظة نينوىمدني1242010

خالد جمال احمد علوان السامرائيتصرف البالطات الخرسانية ذاتية الرص المسلحة والمعززة بالياف المخلفات البالستيكية والمعدنية تحت الحمل الساكن والصدمي مدني1252016



بنان مجيد حسندراسة تاثير تغيير الحرارة العالية على مونة السمنت الحاوية على ميتاكاؤولينمدني1262014

يوسف حسن نجم الجبوريانتاج وقود الديزل الحيوي من زيت الخروع ودراسة تاثير نسب المزج عاى االنبعاثات الناتجة عن محرك احتراق داخلي صغيرمدني1272015

هنادي عبد الحكيم عبد العزيزالخصائص الميكانيكية لخرسانة خفيفة الوزن حاوية على نفايات طبية صلبةمدني1282015

مأمون فيصل عبد الوهابالعلم في العراق- لتحديد المواقع الواعدة لحصاد مياه المطر في حوض الدور  ( GIS )ونظم المعلومات الجغرافية  ( RS )تطبيق التحس النائي مدني1292015

محمد نزهان مهدي غثيث الصميدعي تاثيرالغمر واالرتشاح بمياه المخلفات للصناعات الغذائية على الخصائص الهندسيةمدني1302016

حارث سعدي ايوب(من سد القادسية الى سدة الرمادي )نموذج هيدروديناميكي نوع لنهر الفرات مدني1312003

رائد مخلف رديفدراسة تاثير درجات الحرارة العالية على مونة السمنت خفيفة الوزنمدني1322015

محمد عيسى صالح الراويسلوك العتبات الخرسانية المسلحة والمعززة بألياف الفضالت البالستيكية تحت تاثير حمل االنشاءمدني1332015

محمد صالح محمدتقييم قابلية تحمل االساس الضحل على الترب الجبسية من الفحوص الحقليةمدني1342016

مروان حازم احمد عليتصرف القص لعتبات خرسانة المساحيق الفعالة المسلحة تحت ظروف معالجة مختلفةمدني1352016

عماد خلف احمد الجبوريالتصرف العملي لاللواح الخرسانية الخفيفة المسلحة باستخدام الركام الخشن خفيف الوزنمدني1362016

رحمن حمود مضحي محمد الجنابيمقترح انشاء قناة اروائية في منطقة الجزيرة ضمن محافظة صالح الدين باستخدام معطيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيةمدني1372016


