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 اسن الوشرف اسن الوشروع اسن الطالب ث

1 
 اساور جاسى يذًذ

 هذي جهاد يانك
Preparation and characterization of 

ZnO nanoparticles 
 أ.د. عذَاٌ شًخٍ جثز

2 

 يذًذ عثذ انزضا نغُىٌ 

 َىر شاكز يذًذ 

 َذي عثذ انُاصزصانخ 

stress and thermal distortion studies at 

welding heat zone for joining carbon-

steel 

 أ.و.د. سعذ يتٍ

3 

 دسٍُ جىاد كاظى 

 سهزاء عثذ انزساق 

 االء يزتضً يىدٍ 

corrosion rates measurements at 

welding heat zone by the effect of 

various environments 

 أ.و.د. سعذ يتٍ

4 

 دسٍ جثار يذسٍ 

 سزي عثذ انزساق كاطع 

 اسزاء عثذ انزسىل عزَثٍ

study the welding of Al-Fe metals by the 

electrical resistance method 
 أ.و.د. سعذ يتٍ

5 

 ياهز هاشى دثش 

 يذًذ ايٍُ عثذ انىادذ 

عثذ  فاطًح صكثاٌ 

 انصادة

measurement of the thermal insulated 

factor for different types of artificial 

thermal insulator 

أ.و.د. صفاء عثذ انقادر 

 صانخ

6 

 تشائز َذَز َعًه

 يزوج يذًذ عهٍ 

 شهذ ونُذ يذًذ 

Electrical and Mechanical Properties of 

Sintered Ternary Copper Alloys 
 و.د. خهىد اتزاهُى داود

7 

 عثاص كزَىعهٍ 

 سارج ادًذ عثذ انشهزج 

 سهزاء يذًذ عهٍ 

التاثٍر الوشترك لالهتساز والحاهض على ظاهرة التاكل 

 الًابٍب الورجل البخاري عٌذ درجاث حرارة هختلفت
 و.د. خهىد اتزاهُى داود

8 

 سَُة اَاد جعفز

 سهزاء اَاد دُىٌ

 فزح جعفز شًخٍ

Calculation of Carbon content of Steel 

using Metallographical Technique 
 و.د. خهىد اتزاهُى داود

9 

 يذًذ اَاد عثذ انجثار 

 عثذ انىهاب عثذ انصًذ 

 ضذً عثذ انشهُذ يشعم

Manufacturing of soundproof and heat 

isolation material 

 و.د. اسايح جاسى َعُى

انقادر أ.و.د. صفاء عثذ 

 صانخ

11 
 اغصاٌ دسٍُ عهٍ

 سهزاء كزَى كشُش
Manufacturing of electrical isolation 

material 

 و.د. اسايح جاسى َعُى

 و.د. اسزاء دثُة كاظى

11 
 رسم عثاص عثُذ

 َذي عثذ انستار عثذ انجثار

Theoretical and experimental model to 

estimation of Mixed-Mode Fracture 

Properties of Steel Weld. 

 

 و.د. عًاد عثُذ تاجٍ

12 

 شهذ يذًذ السو

 يُار ستار عثذ انعانٍ

 سهزاء ادًذ يصطفً

Experimental and numerical study of 

the effect of drilling process on the 

vibrational characteristics of metal 

plates 

 و.د. عًاد عثُذ تاجٍ



13 

 االيُز يذسٍتتىل عثذ 

 اسزاء يذًذ داود

 سًز عثذ انجثار َاصز 

Characterization of mechanical 

properties and formability of cry-rolled 

Al alloy sheets 

 

 و.د. عًاد عثُذ تاجٍ

14 

 يىاهة عهٍ عثذ انذسٍُ

 نُهً فضم عثذ انهطُف 

 يُساء كايم تطزص 
فً بذى السفي استخذام هواد بولوورٌت لتقلٍل التآكل  

 و.د. اسعذ عثذ انسُذ

 أ.و.د. دُذر عثذ انذسٍ

15 

 يزوج قاسى عثذ انعثاص

 سًُح يذًذ يشَذ 

 َصز عايز اتزاهُى 

Prediction of flow stress at high 

temperature and strain rate using 

Zener-Holomon parameter 

 و.د. عشاو داود دسٍ

16 

 تًارا عهٍ عثذ انذسٍُ

 عهٍ َذَز هاشى  

 يذًذ سعذ ادًذ 

Study the effect of spot welding 

parameters on steel sheets 
 و.د. عاطف َعًح

17 

 تتىل خانذ عهىاٌ

 دَُا ثائز نفته 

 يذًذ َاهض دًىدٌ 

Study the effect of heat treatment on the 

creep behavior of carbon steel 
 و.د. عاطف َعًح

18 

 فارص طاهز غفزاٌ

 اًَاٌ دًُذ ادًذ 

 رَذ َجى فاضم 

Study the effect of investment casting on 

the properties of Al-alloy 
 و.د. ادًذ جاسى

19 

يصطفً عثذ انكزَى عثذ 

 انشهزج

 ادًذ سعذ عثذ انكزَى 

 يصطفً ايٍُ ريضاٌ 

Recycling of polystyrene waste material و.د. ادًذ جاسى 

                                                   

 


