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                                          جامعة الكوفة 

 قسم الهندسة المدنية                                                                                                            كلية الهندسة           

 2020-2019مشاريع التخرج للعام الدراسي  توزيع الطلبة على

 المشرف عنوان المشروع  ت
االختصاص 

 الدقيق للمشرف 
 اسماء الطلبة

1 
Analysis and design steel structure using SAP2000 program   ا.م.د. مسلم عبد االمير

 خضير 
 انشاءات 

عقيل محمد طالب+هاشم  

 2000تحليل وتصميم منشأ فوالذي باستخدام برنامج الساب  عبد الهادي محسون 

2 

Engineering surveying with modern techniques 
أ.م.د. حسن عبد  

 الحسين الحسيني 
 هندسة مساحة 

احمد خالد حميد+ابراهيم 

حيدر محسن+الحسين علي  

 عبد الحسين 
 المسح الهندسي بتقنيات حديثة

3 

A review in developments of surface treatment- the economic solution   

 م.د. منار حمزة حرز
طرق 

 ومواصالت 

 انتظار  فرحان حسوني  

 +اسراء حمزه هندول عبود  

 +ايات يوسف كريم 
الحل االقتصادي  -مراجعة التطورات في معالجة سطح الطرق  

4 

Enhancement of mechanical properties of self-compacted concrete by 

adding nano materials .مواد بناء  امير غايب د.  م.ا 

كرار حيدر جبار+حميد 

علي كاظم+علي احمد 

 تحسين الخواص الميكانيكية للخرسانة ذاتية الرص باضافة المواد النانوية  حسن 

5 

Adding agricultural waste to the structural materials to reduce weights, 

improving strength, or thermal insulation with the proper mix design.  
م.د. احمد عبد  أ. 

 الجليل المدني
 انشاءات 

عباس خضير  

حمدان+حيدر جرود  

 +حميد حمزة ظاهر دندول
الزراعية للمواد االنشائية لتخفيف االوزان او تحسين المقاومة الغراض اضافة المخلفات 

ضمن متقرح مشاريع حل   3العزل الحراري وتحديد نسب الخلط المناسبة )المشروع ذو تسلسل 

 المشكالت(

6 

Effect of soil gradation on properties of soil 

ا. م.د. اسامة مهدي 

عبد الحسين +م. وسيم  

 رشيد حليم 

 جيوتكنيك 
محمد ابراهيم محمد+مختار  

 حسن حمود 

 تأثير تدرج التربة على خواصها 
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7 

Design the super-structure for a two spans bridge using prestressed 

concrete girders  انشاءات  م. د. عبد االمام مهدي 
 نحس  جاسم مرتضى

 ويد ع  هادي نحس+
 باستخدام الروافد الخرسانية المسبقة الجهد تصميم جسر ذو فضائين 

8 
Effect of fire mechanical properties of concrete 

 مواد بناء  جاسم ا. د. علي طالب 
+سمية  اسراء عدنان هاشم

 تاثير الحريق على الخواص الميكانيكة للخرسانة  جاسم محمد حسن 

9 
Testing of solid masonry columns strengthened by advanced materials   م.د. حيدر حسين

 عويز 
 انشاءات 

محمد قحطان عدنان+حسن  

 فحص االعمدة الطابوقية المقواة باستخدام مواد متطورة   حيدر حاتم 

10 
Soil problems under dams (theoretical study) 

 جيوتكنيك  م. رشا علي كامل 
 +محمد  حسن  فالح عباس
 مشاكل التربة اسفل السدود )دراسة نظرية(  سدخان  محمد  جاسم 

11 

Effect of temperature loads on reinforced concrete structures in Iraq. 

 انشاءات  ا.م.د علي ناجي  

علي حسين حميد محسن  

زهراء احمد  الحكيم +

 عزيز محمد 
 تاثير االحمال الحرارية على المنشآت الخرسانية المسلحة في العراق 

12 
Geometric and structural design of urban residential area streets  ا.د. محمد عباس

 الجميلي 

طرق 

 ومطارات 

  +كاظم عباس فراس شهد 

 التصميم الهندسي واالنشائي لشوارع في منطقة خضرية سكنية   مكاظ راشد  سالم رسل

13 
Study the effect of some parameters on the stability of finite slope   ا.م.د. حسين علي عبد

 الحسين 
 جيوتكنيك 

  +زيد  عبد  حسين نبأ

 دراسة تأثير بعض العوامل على استقرارية المنحدرات المحددة   عبادي  ثامر ضرغام

14 
Estimate the actual evapotranspiration of Najaf government by GIS 

 موارد مائية  م.د. علي حسين جابر 
 .+كاظم خطار عباس آمنة

 المعلومات الجغرافية تخمين النتح لمحافظة النجف االشرف بواسطة نظم  عبود  مردان عامر فاطمة

15 

Assessment and determination physical and chemical properties of 

expensive soil 
أ.م.د. محمد كاظم 

محيي الدين+ م. وسيم  

 حليم رشيد 

 عباس فاضل +محمد غني  جيوتكنيك 

 تقييم وتحديد الخواص الفيزياوية والكيميائية للتربة التوسعية 

16 
Identification of standard specifications for soil under foundations    م.د. نصر نوري

 ابراهيم 
 جيوتكنيك 

.نور  +رقيه حيدر موسى 

 تحديد مواصفات التربة القياسية اسفل اسس البنايات  الهدى محمد عبد الرضا 

17 
Rescheduling delay projects due to lack of funding    م.م. ماهر فاروق

 يوسف اللبان 
 ادارة مشاريع

علي اياد جميل +نور  

 اعادة جدولة المشاريع المتأخرة بسبب قلة التموين  فاضل عباس 
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18 

The effect of curing temperature on the compressive strength of 

concrete\second part 

ا. م. د. علي عبد 

 الحسين التميمي 
 مواد انشائية 

  زهراء يونس عبد الكاظم +

 فاطمة فاضل كاظم 

تاثير حرارة االنظاج  على مقاومة انضغاط الخرسانة/ الجزء الثاني )ضمن مساهمة كلية 

 الهندسة في حل مشاكل دوائر المحافظة(

 

 

 

19 

Theoretical study on the causes of cracks in the walls of the social 

welfare authority buildings in Annajaf Alashraf 
ا. م. د. علي عبد 

الحسين التميمي+ م.د. 

 حيدر حسين عويز 

انشاءات 

 ومواد انشائية 

 +  أبو علي  زهراء.
ابنية هيئة الرعاية االجتماعية في النجف )ضمن  دراسة نظرية عن اسباب التشققات في جدران  حميد  الحسين  عبد  زهراء

 مشروع كلية الهندسة لحل المشاكل الفنية لدوائر المحافظة(

20 

improving the Performance of Hot Mix Asphalt using Low Cost 

Additives 
أ.م. زينب حسن عبد  

م.د. منار   +العباس

 حمزه حرز

ء+  مواد بنا

 طرق

داود سلمان عبدالحسين  

كرار عبدالرسول   +سلمان 

دحام منفي +جعفر نصار  

 جعفر احمد 
 تحسين اداء الخلطة االسفلتية الحارة بأستخدام مضافات واطئة الكلفة 

21 

Improving fire resistance for concrete using waste ceramics for fine and 

coarse aggregate  
 مواد بناء  م. قصي عبد الحميد 

علي ناظم عبد الحسن+علي  

تحسين مقاومة الحريق لالبنية الخرسانية باستخدام الكونكريت الحاوي على مخلفات السيراميك   عبد الهادي علي 

 كركاك

22 

Evaluation of thermal properties of cement mortar containing expanded 

polystyrene waste 
م.د. عقيل موسى  

 الموسوي 
 مواد بناء 

محمد كامل مسلم+علي  

 كريم نغماش 
 تقييم العزل الحراري لمونة االسمنت باستخدام مخلفات الفلين 

23 
Study the effect of admixtures on bearing capacity of soil 

 جيوتكنيك  ا.م.د. اسعد محمد باقر 
 +علي  محمد  إبراهيم
 دراسة تأثير المضافات  على قابلية تحمل التربة  الشهيد  عبد  عباس

24 
An experimental behavior of sustainable rubberized concrete mixes   ا.م.د. حسنين محمد

 ذياب 
 انشاءات 

هبة رشيد سعيد+امالمحمود  

 دراسة عملية لسلوك الخلطات الخرسانية المطاطية المستدامة ابو هيلة 

25 Evaluating and improving selected intersection in Al-Najaf city  طرق ومرور  ا. د. حامد عذاب عيدان 
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 تقييم وتحسين التقاطعات المختارة في مدينة النجف االشرف 

 + باقر ل  يخل  مصطفى 

منتظر   +عباس ل  يعق  جعفر

 مهدي احمد 

26 
Effect of waiting time on gap acceptance in left turn movement     أ.م.د. خولة حمودي

 حسان 
 طرق ومرور 

مصطفى عبدهللا هاني+ذو  

 الفراغات لحركة المركبات نحو اليسار تاثير زمن االنتظار على قبول  الفقار حسوني تايه 

27 

Studying the water quality of ground water in Najaf city using water 

quality index 
م. رسل علي عبد 

 الواحد 
 بيئة 

منتظر ارشد محمد 

علي+محمد حسن علي  

 باستخدام مؤشر نوعية المياه دراسة نوعية المياه الجوفية في محافظة النجف االشرف   مرتضى 

28 

Thermal insulation of buildings for suitable and comfortable use in hot 

weather 

 انشاءات  م.د. حيدر حسين عويز 
محمد نجيب نهاب+علي  

 عبد الحسن رجب 
الحرارة  اعداد دراسة لغرض وضع المعايير الصحيحة في تصميم االبنية لتالئم ارتفاع درجات 

ضمن متقرح   13العالية وتكون درجة الحرارة داخلها معتدلة ومريحة )المشروع ذو تسلسل 

 مشاريع حل المشكالت( 

29 
study of improving the properties of granular soils using powdered glass  أ.م.د. محمد كاظم

 محيي الدين  
 جيوتكنيك 

احمد مجمد علي 

 دراسة تحسين خواص التربة الحبيبية باستخدام مسحوق الزجاج كريم+حيدر منذر محمد 

30 

Developing  a model for predicting F.F.S (free flow speed) in arterial 

highway in Najaf city   أ.م.د. خولة حمودي

 حسان 
 طرق ومرور 

. هديل اياد غازي خلف  

تطوير موديل لتخمين السرعة الحرة )سرعة الجريان الحرة( لعدد من الشوارع الرئيسة في  الكاظم هدى بشار عبد +

 النجف

31 
Measuring air quality index for some regions of Al-Najaf governorate   أ.م.د. حسين شاكر

 البحراني
 بيئة 

+ فاطمة عادل  سارة سالم جاسم

 الجودة لهواء بعض مناطق محافظة النجفقياس مؤشر  عبد الجبار 

32 
Water pollution index of groundwater in Najaf wells  أ.م.د. حسين شاكر

 البحراني
 بيئة 

ي + حرب يعل محمد مجتبى

 مؤشر تلوث المياه الجوفية آلبار محافظة النجف  رضا عباس رزاق 

33 
Analysis and design of base plates under axial and moment loadings 

 انشاءات أ. م.د. فارس عباس  
 +غميس حسين علي حسين

 تحليل وتصميم قواعد االعمدة الحديدية تحت االحمال المحورية والعزوم شاكر  عالء بنين

 م.د. عبير ابراهيم يحيى قابلة للمعالجةتقديم دراسة البيان الخطوات العملية لمد هيكل واطالة الممصات بما يضمن سحب مياه خام  34
منشآت  

 هيدروليكية 

احمد عالوي غني محمد 

حيدر احمد زعيج  . +رضا

 معارج 

35 
Design of grid foundation for multistory building 

 حسنين باقر ناجي  جيوتكنيك  م. ناظر حسن جواد
 تصميم اساس شبكي لبناية متعددة الطوابق
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36 

Comparison of punching shear design provisions in different building codes  

ا. م.د. حيدر علي عبد  

 الحسين 
 انشاءات

 نعمان  محمد نعمان
 حسين محمد +أزهر

 كاظم الرضا عبد حسن +علي
 السوداني 

 مقارنة بين اشتراطات تصميم القص الثاقب في مواصفات بناء مختلفة

37 
Developing a public transportation plan for the University of Kufa  ا. د. حامد عذاب عيدان 

 
 طرق ومرور 

محمد جواد رائد محمد 

 )يحتاج ثالثة طالب( )الموقع الرئيسي( تطوير خطة نقل عام لجامعة الكوفة جواد+حيدر فرحان  

38 

Analysis and design of a multistory building by computer 
صالح طالب   أ.م.د.

 الدامرجي 
 انشاءات

كامل يوسف+ منتظر  كرار 

 شاكر جاسم
 متعددة الطوابق باستخدام الحاسبة  تحليل وتصميم بناية

 

39 

 

Developing a model to predict FFS in two-way two-lane highways 

 ا.م.د. احالم خضير 
طرق 

 ومواصالت 

محمد محسن عبد 

+احمد نبيل فليح  الحسين

 +شبر تركي خشان 
 في الطرق ذات مسارين وباتجاهين  FFSتخمين موديل رياضي اليجاد 

40 

Analysis and Evaluation of sewer network in AnNajaf city by utilizing a 

professional program\  quarter No.(1) 
 هادي صاحب   ةم. جمان

ت منشآ

 هيدروليكية 

زيد ثائر رؤوف+ ليث 

تحليل وتقييم شبكة المجاري في مدينة النجف باستخدام برنامج متخصص بتحليل شبكات  حسان حميد 

 ( 1المجاري/حي رقم ) 

41 

Applicability of build-operate-transfer (BOT) contract for infrastructure 

development in Iraq   
م.م. منتظر كريم عبد 

 الزهرة
 ادارة مشاريع

علي سمير عبد  

 الشهيد+امير عباس كاظم 
 نقل ملكية لتطوير مشاريع البنى التحتية في العراق-تشغيل - قابلية تطبيق عقد بناء

42 

Laboratory measurement of undrained shear strength for clayey soils 

using different techniques   م.د. اسعد عبد الخالق

 خضير 
 تربة 

غازي حسنين سعد+احمد 

قياس مقاومة القص غير المبزول )غير المتصرف( للترب الطينية مختبريا باستخدام اساليب  حامد جهاد 

 مختلفة 

43 
Geotechnical mapping of Al-Najaf city 

 جيوتكنيك  م. ناظر حسن جواد 
سرى صالح حسن+سجى  

 انشاء خارطة جيوتقنية لمدينة النجف باسم عبد العباس 

 

 

 مشاريع التخرج  لجنة


