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اسم المشرف

د.باسم عبد الحسن عبد الحي
د.احمــد كاظـــم جاســــم
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اسم الطالب
سٌف اٌوب كاظم
فرح باسى عبدانرسٕل
جلنار اركان ٌعقوب

عنوان البحث

Improving the rheological of
water based mud with addition
of locally starch from yellow
corn.

د.باسم عبد الحسن عبد الحي

حسنٌن هاشم سالم
احمد محمد مشجل
حمزه عبدالكرٌم شنبارة

Effect calcium salt
contamination on the behavior
of drilling mud.

د.باسم عبد الحسن عبد الحي

فاطمه ارشد عبدالحسن
حسٍ اسعد عبٕد
محمد عالءالدٌن طاهر
امنه ولٌد خلف
علً عبدهللا عزٌز
مها عبدالكرٌم راضً
زٌد وصفً سالم
مصطفى قصً مسلم

Study effects molasses from
sugarcane on rheological
properties of drilling mud.
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د.احمـــد كاظــــم جاســـم

كرار شاكر عبد انرحًٍ
يحًد رياض عكهّ
جعفر عبد عهي يحسٍ

Study the methods of cleaning
oil storage tanks.
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د.حكمت عبد الرحيم علي

7

د.حكمت عبد الرحيم علي

8

م.م احمـــد خضر احمـــد
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م.م احمـــد خضر احمـــد

يصطفى خاند طانب
احًد عصاو عبد فٓد
يحًد احساٌ عبد انكريى
زْراء خيرهللا عطيّ
حسيٍ جبار خشاٌ
حسيٍ رحيى يإْد
يحًد اياد عبدانجهيم
بٓيّ عدَاٌ جعفر
عبد انحًيد حًسِ حًيد
يريى حًسِ حًيد
يأيٌٕ فراش خاند
عهي صادق يحيى
سيف عدَاٌ جعفر
ياسر عبد انكريى ْاَي

Evaluation polymeric
compounds as oil spill clean up

م.م احمـــد خضر احمــد

سراج انديٍ بركات زيداٌ

د.احمـــد كاظـــم جاســـم
3

د.احمــد كاظـــم جاســــم
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د.باسم عبد الحسن عبد الحي
د.احمـــد كاظــــم جاســـم

د.عمـــار علي عجيمي
11

Study comparison between
barite and the locally hematite
on rheological properties of
drilling mud.

Evaluation polymeric
compounds as corrosion
inhibitors
PVT Data Analyses

Flaring Smoke Collector

Lab. Work 1

رسم حسٍ يحًد
سًاء يحًد ابراْيى
جعفر صادق يجيد
سجاد عدَاٌ عبد االيير
Lab. Work 2
يالك سهيى عبد عهي
احًد دأٔد سهًاٌ
احًد اياد احًد
ايات عبد انستار جبار
Electrical submersible pump
زيُب عضيد حبيب
optimization
غدير حايد عبد انٕاحد
زٌنه علً مكنس
Horizontal well technology
زٌنب حسٌن محٌسن
مرتضى غانم محمد
احًد عبد انكاظى
ركباٌ عهي عبدانحسيٍ
Study of wet oil reservoir
سارِ جبار عباش
ايالف اياد جهيم
يحًد يجيد عدَاٌ
زٌنب امجد عوده
EPT log analysis
مسره موفق فاضل
سمر منذر طه
ٌسرى عبد الرزاق
منصور حمزه جابر
Study of behavior of cement
حسن احمد باهض
slurry as non Newtonian fluid of
ملكوت عبداالمٌر عباس
328 WQ oil well
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م.م احمــد خضر احمـــد
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م.م .علي نور الديــن
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م.م .علي نور الديــن
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م.م .علي نور الديــن
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م.م .علي نور الديــن
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م.م.علي عاشـــور

17

م.م احمـــد راضي
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م.م احمـــد راضي

مٌاده حسن علً
زٌنب كاظم قاسم
مرٌم عبد علً حاجم
اٌمان فٌصل عبدالحمٌد
محمد رحٌم سعٌد
سٌف علً عبد الكاظم
احمد عامر حمودي

19

م.م احمـــد راضي

محمد عبدالهادي رضا
اسراء اٌوب عبد الباري
رضاب علً عبد الحسن
زٌنب عبد الزهرة
حٌدر هوبً حوش
محمد اسماعٌل عبٌد
احمد حمٌد محسن
مرٌم عالء الدٌن

م.م علي عبد الكريم
21

م.م احمـــد راضي
م.م علي عبد الكريم

2

Study the effect of grid size on
IIOP calculation
Enhance oil recovery using
water injection technique in
Mishrif formation/Buzergan oil
field
Effect of drilling mud rheology
on cuttings transport
-Factors affecting change in
petro physical parameters

21

م.م علي عاشور

زٌاد قاسم درٌول
ساجده عواد فرج
كرار عبد الرزاق خلف
مروان صائب عبدهللا

3

Gas well cementing in siba field

