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كامل محمد سجاد  

بريدي حيدر حسين  

حسن ماجد سوسن  

 1 تحريات تربة لبناية متعددة الطوابق م. سرى علي سعدون

 

عبد منشد مصطفى  

حاتم احسان حارث  

رشاد امنة  

 م.م أسامة حسن جفات
Evaluation the characteristics of HAM contain micro 

silica filler 
2 

 

جحيل عواد نور  

جبار هاتف حنين  

رضا نافع محمد  

 ا.م.د علي هادي غاوي
تقييم والتصميم األمثل للطرق المجاورة لكليه الهندسه لتحقيق افضل مؤشر 

 لجودة الهواء
3 

 

غنام باسم الهدى نور  

عواد عليوي عباس  

غضبان ناصر ايات  

حيدر محمد كاظمم.د   Design bridges under military loads 4 

كريم ازهر احمد  

مزهر حسن عايد  

عبد احمد وسام  

 م.د سيف عماد عكوبي

Evaluation of the accuracy of the available empirical 

correlations to predict the compressive strength of north 

of Iraq limestone rocks 

5 

عبيس محمد حيدر  

هاشم نعمه فاطمة  

 نور رشيد عبيد

 م.د عبير سعيد زبالة
Effect of using fiber to enhance the mechanical properties 

of pervious concrete 
6 

 

نعمان محمد فاطمة  

حولي رعد حوراء  

 حنين غالب خليل

 7 كيفية تقليل نسبة االمالح في التربة م. صبا محمد شهيد

حرب حسن علي  

الحسين عبد نجاح سجاد  

غازي موجد مصطفى  

علي جعفر داخلم.  
ايجاد افضل معيار في توزيع المدارس االبتدائية و المتوسطة في مدينة 

 GISالديوانية باستخدام تقنية 
8 

 

موسى حسين قاسم  

سمير فاطمة  

عزال فاطمة  

األساسدراسة نظرية لتأثير سمك طبقة الحصى الخابط اسفل  م. عامر غني جهاد  9 

صباح حوراء  

حيدر حوراء  

 

.م ايالف ضياء عبد 

 الرضا
 10 دور هندسة القيمة في إدارة  جودة المختبرات الهندسية

كاظم عامر هالة  

كاظم كريم حوراء  

شاهين جاسم حسين  

 

 

 ا.م.د باسم حسن شناوة
Assessment of permeant deformation of HMA contain 

micro silica filler 
11 

حسين علي حسين  

عبد كاظم امير  

ساجت صالح عدنان  

 

م.م خولة عباس 

 فرحان
Concrete filled steel tube with recycled plastic waste 12 

عزيز ناجي مهدي  

 فراس حمد جايش

محمد ازهر عمر  

 م.م سحر باسم جواد
Evaluation of resistance of moisture damage of HMA 

contain micro silica filler 
13 



 

كاظم عماد موسى  

جاسم محمد ياسر  

جميل سعد منار  

 

 م.د حيدر محمد كاظم
Effect of steel fiber and silica fume content on the 

properties of reactive powder mix 
14 

مسلم عبد سجاد  

مسلم عبد مرتضى  

فاضل حامد نور  

 

 د. همسة عباس نايف
Create Safety Indices Criteria for Al Diwaniyah City 

Roadways 
15 

صالح صاحب فاطمة  

صالح مهدي ميس  

حسن محمود زهراء  

 

 د. احسان علي عبيد
The effect of fiber reinforcement on asphalt mixture 

performance 
16 

علي احمد حسين  

مجيد معن مجيد  

جميل ماجد عباس  

 

 17 تصميم ارصفة خضراء باستخدام خرسانة مستدامة احمد هاشم حسين

 


