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د. ماھر حمید

 د. عدي ابراھیم

استاذ مساعد

استاذ مساعد

استاذ مساعد

عقود

د. سناء علي

یتضمن المشروع تصمیم وتصنیع اسطوانة ھوائیة تعمل بأتجاه واحد تستخدم 
الغراض متعددة, والھدف من المشروع تعلیم الطلبة على عملیات التصنیع

قوالب كبس المساحیق ذات اھمیة في دراسة انواع متعددة من المساحیق, 
الغرض من المشروع یتضمن تدریب الطلبة على عملیات التصنیع والتصمیم 

وتعریفھم على ھذه التقنیات

ھدف المشروع االساسي تدریب الطلبة على مكائن CNC بھدف تصنیع ادوات 
مكتبیة

انتصار رشید

حمزة كاظم

تصنیع اسطوانة ھوائیة باتجاه واحد مدرس مساعد

عقود

رضا حمید

زینب عبدالرحیم

تصنیع مادة مركبة مطاطیة تصلح ألنابیب نقل الوقود وفحص الخواص 
المیكانیكیة لھا.

1-دراسة مدى مطابقة مختبر المیكانیك التطبیقي للمعاییر الدولیة
2- دراسة مدى مطابقة مختبر عملیات التصنیع للمعاییر الدولیة

تصنیع توربینھ ھوائیة لتولید الكھرباء

احمد عبداالمیر

جلیل محمد

حسین یونس

1- تصمیم وصناعة قوالب صب معدنیة الستخدامات ھندسیة (خاص 
لمختبر المعادن)

2- تصمیم وصناعة قوالب كبس یدویة لتصنیع عینات لدراسة الخواص 
المیكانیكیة للمواد (خاص لمختبر المعادن)

مدرس مساعد
تعتبر دراسة مدى مطابقة المختبرات للمعاییر الدولیة مھمة جدا في جودة 

المختبرات لذا الھدف من ھذا المشروع تضمین ھذه امعاییر على مختبراتنا 
لغرض تحسینھا ومعایرتھا

نظرا للحاجة الماسة لالتجاه للطاقات النظیفة وبأرخص الكلف والمواد المتوفرة, 
ادعت الحاجة الى تصمیم وتصنیع ھذه التوربینة لغرض تولید الكھرباء محلیا

تصنیع جھاز تقویس األنابیب المربعة والدائریة

المرحلة الثالثة واالخیرة في تطویر السیارة الشمسیة

تصنیع قالب  لدراسة المتغیرات المؤثرة على كبس المساحیق

صناعة ادوات مكتبیة بالستیكیة من مخلفات الورش الھندسیة باستخدام 
CNC جھاز

1- تطبیق اسلوب (5S) لتحسین جودة العمل في مختبر المعادن
2- تطبیق اسلوب (5S) لتحسین جودة العمل في مختبر عملیات التصنیع

دعم السوق المحلي وتطویر المنتجات المراد تصنیعھا بأبسط الطرق, باالضافة 
الى دعم مشاریع الطلبة الحالیة والمستقبلیة وتطویرھا بأقل التكالیف, واالستغناء 

عن التقنیات المستوردة ذات التكالیف العالیة.
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المرحلة االخیرة من تطویر سیارة تعمل على الطاقة الشمسیة, تتضمن ھذه 
المرحلة المراحل النھائیة من تجمیع وتشطیب السیارة رفدا بالمراحل السابقة

یتضمن المشروعان اعداد خطة ومخططات خاصة بالمختبرات یتم فیھا تطبیق 
اسلوب 5S لھذا الغرض, بھدف تحسین جودة المختبرات عملیا ونظریا

یھدف ھذا المشروع اختیار وتصمیع مواد مطاطیة لنقل الوقود وفحص الخواص 
المیكانیكیة لھا بھدف تعلیم الطلبة على عملیات تصنیع المواد المطاطیة وفحص 

خواصھا المیكانیكیة

یتضمن المشروعان تطبیق عملیات التصنیع التي درسھا الطالب وتطبیقھا, 
الھدف من المشروع تصمیم وصناعة ھكذا قوالب وتطبیقھا عملیا وتحسین 

مھاراتھم في الرسم الصناعي
د. رؤى محمد

قائمة بعناوین بحوث تخرج الطلبة لقسم التقنیات المیكانیكیة للعام الدراسي 2019 / 2020 
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احمد سعد ابراھیم شالل
اكرم عبدالزھره حسان جوده

زینب علي حسین علیوي الزركاني
حوراء محمد كاظم عبود العامري

یاسر عامر محسن محمد
علي خضیر ضیدان خضیر

حسام علي كاظم حمود الحصناوي
رایة حیدر كاظم صالح المسفر *
زینب علي مھدي نبخ الكراف

نبأ طالب عبد حسن العزاوي  *
كرار عبد علي حسین مھدي
خدیجة محمد نور خلیل علي

نصیر سعید حنون  **
مرتضى احمد علوان محسن
حسین عماد الدین رشید ذنون
عباس عبداالمیر بریسم وحید

فاطمھ محمد علي ھادي كاظم العنبكي

سؤدد جاسم محمد جامل
میثم عبد نذیر بیري الحساني
مصطفى احمد قاسم عباس

امیر سلیم عبد حسن   (عبور)
بھاء نعمان عطشان عبدهللا

لؤي سامي جلیل *
حیدر خضیر عبیس فرھود العایدي

حسین محمد حسین جواد الغانمي **

مدرس

عقود

مدرس مساعد
استخدام برنامج Solid Work لغرض تدریب الطلبة علیھ الھمیة ھذا البرنامج 

عند تخرجھم , یھدف المشروعان الى تصمیم وحساب االجھادات الحاصلة في 
بكرة نقاللحركة والقارنة المرنة

 نظرا للحاجة الى عینات بولیمریة تستخدم في ورش المكائن المبرمجة ادعت 
 الحاجة الى تصنیع ھكذا مواد, المشروع الثاني یھدف الى اضافة مواد سیرامیكیة
 ودراسة تأثیرھا على الخواص المیكانیكیة للبولیمرات, یھدف المشروع الثالث
 الى تدریب وتعلیم الطلبة على تصنیع وتصمیم جھاز معامل االحتكاك للمواد

نظرا لعدم توفره في مختبراتنا

یعتبر المشروعان ذا بعدین تعلیمیین, االول تدریب الطلبة على فحص الخواص 
المیكانیكیة والحراریة للمواد, والثاني تحصین ھذه الخواص واستخدامھا في 

تصنیع مصابیح السیارات

الھدف من المشروع االول ھو تصمیع مكبس یدوي لتجلید الكتب لغرض تدریب 
الطلبة على عملیات التصنیع واكسابھم مھارات مستقبلیة, والھدف من المشروع 
الثاني ھو دراسة زمن القطع لمكائن القطع التقلیدیة والمبرمجة والمقارنة بینھا

الھدف من المشروع االول ھو تصمیم وتصمیع قابض احتكاكي نموذجي لمادة 
الرسم الھندسي ویھدف الى تدریب الطلبة على عملیة تصنیعھ ورسمھ صناعیا, 
اما المشروع الثاني فیھدف الى تصنیع قارنة جاسئة بھدف تدریب الطلبة على 

عملیات التصنیع

میثاق محسن

1-تصنیع بدائل بولیمیریة(تستخدم كعینات في ورش المكائن المبرمجة)
2-دراسة االضافات السیرامیكیة وتأثیرھا على الخصائص المیكانیكیة 

لراتنجات البولیمر
3- تصنیع جھاز تعلیمي لقیاس معامل االحتكاك للمواد

ضیاء عیسى

محسن عبید

ستار جبار
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1- فحص الخواص المیكانیكیة والحراریة ألغطیة المصابیح الجانبیة 
للسیارات المصنعة من مواد مركبة

2- تصنیع وتحسین الخواص ألغطیة المصابیح الجانبیة للسیارات من مواد 
مركبة

سارة كریم

1- استخدام برنامج SOLID WORK  في حساب االجھادات الحاصلة في 
V بكرة نقل الحركة حرف

2- تصمیم القارنة المرنة بواسطة برنامج SOLID WORK مع الحسابات 
الالزمة

1- تصنیع مكبس میكانیكي یدوي لتجلید الكتب
2- دراسة زمن القطع بین مكائن القطع التقلیدیة ومكائن القطع المبرمجة

1-تصنیع قابض احتكاكي (نموذج توضیحي لمادة الرسم الصناعي)
2-تصنیع قارنھ جاسئة

مدرس مساعد

مدرس 
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