
 
 

   6102-6102هشاريع طلبة الورحلة الرابعة للعام الدراسي  

 في قسن الهندسة الكيويائية  

 

 ت االستاذ المشرف اسم المشروع اسماء الطالب

 اهٌح ادوذ-1

 هزٗن صالح-2

 دْراء ثائز-3

 ًذٓ عثذ علٖ-4

 رًذ هذوذ-5

اًتاج داهط تصو٘ن ّدذج 

 الظلفًْ٘ك

 أ.د. عالء عثذ الزساق جاطن 

 +  ا.م.د. د٘ذر ُادٕ جاطن
1 

 ادوذ لاطن -1

 ادوذ عارف -2

 ظذٔ غالة -3

 ّل٘ذ عثذ علٖ -4

 ٌُذ دث٘ة -5

تصو٘ن ّدذج صٌاع٘ح لتذل٘ح الو٘اٍ 

RO 

أ.د.عالء عثذ الزساق جاطن 

 + م.م. ّد خالذ غاًن

  

2 

 ت٘ذاء جْاد -1

 جْاى غالة -2

 رطل صثاح -3

 عل٘اء هذوذ -4

 دظ٘ي هاجذ -5

Production of ethylene 

glygole 

 م.د.صائة عثذ هللا ْٗطف

 د٘ذر ُادٕ جاطن +  ا.م.د.

  

 

3 

 علٖ رٗاض -1

 هذوذ ًاشٖ -2

 دٌ٘ي جو٘ل -3

 اٗواى طالن -4

 سٌٗة رائذ -5

Production of Pul 

 م.د. صائة عثذ هللا ْٗطف

 ا.م.د. صالح عثذ الُْاب

 

4 

 ٗعمْب ْٗطف -1

 هزتعٔ فْسٕ -2

 ّفاء اِٗاب -3

 هزٗن خالذ -4

 دظي هذوذ -5

 اًتاج الٌفثال٘ي

 +. علٖ ًاصز خلف م.د

 ا.م.د. صالح عثذ الُْاب

 

5 

 اتزاُ٘ن اطعذ -1

 الوِذٕ عثذ الكزٗن -2

 هخلذ دو٘ذ -3

 شوض دظي -4

هزتعٔ صث٘خ -5  

Simulation of Basrah 

refinery by aspmen plus 

 +  م.د. علٖ ًاصز خلف

 م.م. ّد خالذ غاًن
6 



 
 

 علٖ رطي -1

 هزتعٔ عصام -2

 هذوذ عم٘ل -3

 طجاد جْاد -4

 ٘يٌُذ ٗاط -5

 غي هي الثزّتل٘٘ي 777777اًتاج 
 د.رطل ًص٘ز هذوذ م.

 + م.م. ادالم عثذ الزظا
7 

 ُالح عثذ الكزٗن -1

 سٌٗة عذًاى -2

 عذراء ادوذ -3

تصو٘ن هذطح هعالجح الو٘اٍ االطٌَ 

 SPR  تطزٗمح  

 د. رطل ًص٘ز هذوذ م.

 + م.م. ادالم عثذ الزظا
8 

 عم٘ل ظاٗف -1

 دْراء سٗذاى -2

 دٌ٘ي عالء -3

 طزٓ غارق -4

 عل٘اء ّعذ -5

 اًتاج التْلْٗي
 د. ُ٘فاء لط٘ف طْادٕم.

 + د. اًْار عثذ الذظي
9 

 دظ٘ي ُاشن -1

 عثاص تاغٖ -2

 دٌ٘ي علٖ شزٗف -3

 هزٗن صالح هذوْد -4

 رفل لاطن -5

 اًتاج الشاٗل٘٘ي
 د. ُ٘فاء لط٘ف طْادٕ م.

 + د. اًْار عثذ الذظي
10 

 اطاهح اطعذ -1

 هذوذ دظ٘ي -2

 ّطام جْدٕ -3

 جعفز عثذ الوج٘ذ -4

 فاغوح كزٗن -5

 دظام علٖ عثذالكزٗن -6

Phenol 
 . هذوذ ًاصز فارصدم.

 + م.م. د٘ذر داهذ
11 

 طارج عثذ الكزٗن -1

 فاغوح صث٘خ -2

 طلؤ عثذ الجثار -3

 رّاء صفاء -4

 اطزاء اتزاُ٘ن -5

Phthalic  anhydride 

 هذوذ ًاصز فارص د.م.

 عثذ الذظ٘ي م.م. رائذ +

 

12 

 اركاى طاهٖ -1

 عواد اتزاُ٘ن -2

 رشذ عثذ الزدوي -3

 رًذ علٖ -4

 توارج علٖ -5

Production of ethyl 

benzene 

 م.م. ادوذ شْلٖ صادق

 + م.م. د٘ذر داهذ
13 

 عثذ الخالك عثذالكزٗن -1

 دظ٘ي ْٗطف -2

 طارج فزٗذ -3

 اطواء كاظن -4

 لماء علٖ -5

Production of cumin 
 م.م. ادوذ شْلٖ صادق

 م.م. رائذ عثذ الذظ٘ي
14 

 


