
 
  

 المعهد التقني / كوفة 

المرحلة الثانية / مـشروع بحث التخرج                     اإلنتاج قسم التقنيات الميكانيكية/ 

9102-9191 

 اســـــــــــم المشروع اســــــــم المـــدرس المشرف اســـــــــــــم الطــــــــــالب ت

  غسان رحيم عباس 1
 
 

 منير ناجي وحيد

 
 

وتصنيع مكانة يدوية ميكانيكية تصميم 
 لتنظيف الطرقات واألروقة

 حيدر عبد ألزهره 2

 حيدر أمير شاكر 3

 محمد رضا هادي 4

  كرار حيدر عباس 1

 محمد حميد جعفر
 

 

دراسة تأثير ظروف القطع على 

درجة خشونة األسطح المشمولة 

 بعملية الخراطة

 ختام كريم احمد 2

 رحمن صاحب أمنه 3

  وناس محمد وناس 1
 

 فاضل ضياع بدر
 

 

 

 تصنيع ماكنة اللحام النقطي
 

 عبد هللا سعد علي 2

 عباس عقيل مهدي 3
 

 عباس جاسم حسن 4

  زهراء عباس طربال 1
 
 

 د.حيدر عباس صالل

 
 

دراسة الخواص الميكانيكية لمادة هندسية 
مركبة محضرة يدويا تستخدم للتطبيقات 

  بيةالهندسية والط
 

 كرار علي فخري 2

3 

 

 هدى مجلي جاهل

 علي محمد عبد ألزهره 4

  محمد صاحب إبراهيم 1

 

 

 فاضل حسين علي

 

 

 

 تصنيع ماكنة ثني الصفائح
 

 حسنين جاسم عزيز 2

3 

 

 علي جبار عبد الحسن 

 حمزة ستار سعيد 4

 

 منير ناجي وحيد  

 



 
  

 ةرئيس قسم التقنيات الميكانيكي                                                                                                                     

 المعهد التقني / كوفة 

 9191 -9102مـشروع بحث التخرج         المرحلة الثانية /   قسم التقنيات الميكانيكية/ اإلنتاج 

 

 : فاضل حسين عليفالمـــدرس المشر             يع ماكنة ثني الصفائحتصن :اســـــــــــم المشروع

         اسم الطالب ت

محمد صاحب  1
 إبراهيم

        

         حسنين جاسم عزيز 2

علي جبار عبد  3
 الحسن 

        

         حمزة ستار سعيد 4

 

 

 

 فاضل حسين علي :المـــدرس المشرف             تصنيع ماكنة ثني الصفائح: اســـــــــــم المشروع

 

         اسم الطالب ت

محمد صاحب  1
 إبراهيم

        

         حسنين جاسم عزيز 2

علي جبار عبد  3
 الحسن 

        

         حمزة ستار سعيد 4

 

 

 



 
  

 

 المعهد التقني / كوفة 

 9191 -9102المرحلة الثانية /                   مـشروع بحث التخرج    قسم التقنيات الميكانيكية/ اإلنتاج 

 

دراسة الخواص الميكانيكية لمادة هندسية مركبة محضرة يدويا تستخدم   م المشروع:اســـــــــــ

  للتطبيقات الهندسية والطبية

                      د.حيدر عباس صالل   المـــدرس المشرف:

         اسم الطالب ت

 زهراء عباس 1
 طربال

        

         كرار علي فخري 2

         هدى مجلي جاهل 3

علي محمد عبد  4
 ألزهره

        

 

 

دراسة الخواص الميكانيكية لمادة هندسية مركبة محضرة يدويا تستخدم      اســـــــــــم المشروع:

 للتطبيقات الهندسية والطبية 

                      د.حيدر عباس صالل    المـــدرس المشرف: 

         اسم الطالب ت

زهراء عباس  1
 طربال

        

         كرار علي فخري 2

         هدى مجلي جاهل 3

علي محمد عبد  4
 ألزهره

        

 



 
  

 

 المعهد التقني / كوفة 

 9191 -9102ة الثانية / المرحل        مـشروع بحث التخرج              قسم التقنيات الميكانيكية/ اإلنتاج 

  

 

                                              تصنيع ماكنة اللحام النقطي  : اســـــــــــم المشروع

 فاضل ضياع بدر : المشرف لمـــدرسا  

         اسم الطالب ت

         وناس محمد وناس 1

         عبد هللا سعد علي 2

 عباس عقيل مهدي 3
 

        

         عباس جاسم حسن 4

 

 

                                             تصنيع ماكنة اللحام النقطي  اســـــــــــم المشروع :

 فاضل ضياع بدر :المشرف  المـــدرس 

         اسم الطالب ت

         وناس محمد وناس 1

         عبد هللا سعد علي 2

 عباس عقيل مهدي 3
 

        

         عباس جاسم حسن 4

 



 
  

 

 المعهد التقني / كوفة 

 9191 -9102المرحلة الثانية /         مـشروع بحث التخرج              قسم التقنيات الميكانيكية/ اإلنتاج 

 

                                                     تصميم وتصنيع مكانة يدوية ميكانيكية لتنظيف الطرقات واألروقة : اســـــــــــم المشروع

 منير ناجي وحيد : المـــدرس المشرف

         اسم الطالب ت

         غسان رحيم عباس 1

         حيدر عبد ألزهره 2

         حيدر أمير شاكر 3

         محمد رضا هادي 4

 

 

 

                                                     كانيكية لتنظيف الطرقات واألروقةتصميم وتصنيع مكانة يدوية مي اســـــــــــم المشروع :

 منير ناجي وحيد المـــدرس المشرف :

         اسم الطالب ت

         غسان رحيم عباس 1

         حيدر عبد ألزهره 2

         حيدر أمير شاكر 3

         محمد رضا هادي 4

 

 



 
  

 

 تقني / كوفة المعهد ال

 9191 -9102المرحلة الثانية /         مـشروع بحث التخرج              قسم التقنيات الميكانيكية/ اإلنتاج 

 

دراسة تأثير ظروف القطع على درجة خشونة األسطح المشمولة بعملية  اســـــــــــم المشروع :

 الخراطة

 محمد حميد جعفر المـــدرس المشرف :

         اسم الطالب ت

         كرار حيدر عباس 1

         ختام كريم احمد 2

         أمنه رحمن صاحب 3

 

 

 

دراسة تأثير ظروف القطع على درجة خشونة األسطح المشمولة بعملية  اســـــــــــم المشروع :

 الخراطة

 : محمد حميد جعفرالمـــدرس المشرف 

         اسم الطالب ت

         سكرار حيدر عبا 1

         ختام كريم احمد 2

         أمنه رحمن صاحب 3

 

 


