
 ْـ 1331انفصم األٔل    ME 498(  1ج )يشزٔع تخز

 المشرف على المشروع المشروع عنوان اسن الطالب رقن الطالب م

 تاطى تٍ خانذ تٍ سٚذاٌ انزٔٚهٙ 351100212 1
Developpent of Micro – Vertical Axis Wind 

Turbine with Wind Deflector 

 

 د. أنطاف رجثار دظٍٛ
 تٍ دمحم تٍ راشذ انزاشذدمحم  261111431 2

 ػثذ اإلنّ تٍ دمحم تٍ َشال انؼُش٘ 371100748 2

 ٔضاح تٍ ػهٙ تٍ رشٕد انزٔٚهٙ 261111111 3

 ػثذ اإلنّ تٍ ػثذ انكزٚى تٍ يطز انؼُشٖ 261111511 4

 د. يذًٕد ػثذ انفتاح دراطح ػًهٛح نُظاو ادتزاق ٔلٕد غاس٘
 ْذنٕل انٓذنٕلدًذاٌ تٍ طانى تٍ  261111651 5

 خانذ تٍ طؼٕد تٍ يطز انؼُش٘ 261111725 6

 دمحم تٍ َاٚف تٍ دمحم انظزداَٙ 271111654 7

 ػثذ انؼشٚش تٍ يًذٔح تٍ فانخ انظزداَٙ 261111556 9

 د. أدًذ طهًٛاٌ تصًٛى ٔتصُٛغ َظاو جذٚذ نتكٛف ْٕاء انظٛاراخ
 انذاسيٙفٓذ تٍ ػثذ هللا تٍ انصخُٙ  261111558 11

 طانى تٍ خٕٚطز تٍ طانى انشًز٘ 261111667 11

 ػثذ انؼشٚش دمحم أدًذ انكثٛز٘ 2611111253 11

 فارص تٍ أدًذ تٍ ػثذ انزدًٍ انذنثح 261111518 13

تصًٛى ٔتصُٛغ َظاو دزار٘ يٍ خالٚا شًظٛح ٔٔدذج تذهٛح تانتزطٛة ٔإسانح 

 غاس٘د. أدًذ  انزطٕتح
 تٍ َاصز تٍ دْاو انًزخاٌياجذ  261111641 14

 ػثذ انؼشٚش تٍ غاس٘ تٍ َغًٛش انؼُش٘ 261111111 15

 يزجٙ تٍ دٔٚالٌ تٍ يزجٙ انؼُش٘ 261111174 15

 فزاص تٍ فاٚش تٍ طًذاٌ انذٛشاٌ 251111218 17

Savonius vertical axis wind turbine .تشٛز دمحم د 
 انزٔٚهٗطؼٕد تٍ ػارف تٍ دػاص  261111551 18

 دًذ تٍ صانخ تٍ ػهٗ انؼمم 261111711 19

 يُٓذ تٍ يطهك تٍ يفضٙ انشزار٘ 261111655 20



 ْـ 1331انفصم األٔل    ME 499(  2ج )يشزٔع تخز

 المشرف على المشروع المشروع عنوان اسن الطالب رقن الطالب م

   يؤٚذ تٍ خانذ تٍ ػثذهللا انمذٛصاٌ 361100092 1

Design and Manufacturing of Thermoelectric System for 

Cold and Hot Water Supply 

 

 راكاٌ تٍ طارق تٍ ػثذانكزٚى انذرٔٚش 251111267 2 ٔنٛذ ػثذ انظًٛغد. 

 خانذ تٍ ػثذهللا تٍ انؼفٍٛ انصٛذالَٙ 251111852 2

 رػذ تٍ راشذ تٍ ػثذ انًصهخ انماٚذ 241111186 3

 تاطم تٍ َٕفم تٍ َٔٛض انزتٛغ 251111181 4 د. أدًذ طهًٛاٌ يجفف شًظٙيذاكاج نٕدذج 

 ٕٚطف تٍ ياجذ تٍ ػثذانزدًٍ انغُاو 251111242 5

 َاصز تٍ تاد٘ تٍ تشٛز انشًز٘ 261111117 6

تصًٛى ٔتصُٛغ ٔدذج تذهٛح يٛاِ شًظٛح يٍ يمطز شًظٙ ٔٔدذج تذهٛح 

 غاس٘د. أدًذ  تانتزطٛة ٔإسانح انزطٕتح
 َٕاف تٍ ٔارد تٍ ػثذهللا انٓذنٕل 261111171 7

8 261111172 
ػثذ انًذظٍ تٍ ػثذهللا تٍ ػثذ انًذظٍ 

 انًٕٚشٛز

 َاٚف تٍ تزكٙ تٍ َاٚف انذغًٙ 251111571 11
Fabricating and Enhancing a Wind Turbine using an 

Attainable Materials .خانذ تٍ َاصز انذثالَٙيانك تٍ  261111111 11 تشٛز دمحم د 

 أدْى أطايح خانذ انغثاَٙ 261111244 11

 ػثذ انؼشٚش تٍ يًذٔح تٍ فانخ انظزداَٙ 261111556 13

 د. أدًذ طهًٛاٌ تصًٛى ٔتصُٛغ َظاو جذٚذ نتكٛف ْٕاء انظٛاراخ
 فٓذ تٍ ػثذ هللا تٍ انصخُٙ انذاسيٙ 261111558 14

 طانى انشًز٘طانى تٍ خٕٚطز تٍ  261111667 15

 ػثذ انؼشٚش دمحم أدًذ انكثٛز٘ 2611111253 15

 

 

 



 

 ْـ 1331انفصم انثاَٙ    ME 498(  1ج )يشزٔع تخز

 المشرف على المشروع المشروع عنوان اسن الطالب رقن الطالب م

 يزٔاٌ تٍ َٕاف تٍ يٓذب انزٔٚهٙ 371100799 1

 د. أدًذ طهًٛاٌ تصًٛى ٔتصُٛغ يجفف شًظٙ
 دمحم تٍ َاٚف تٍ دمحم انظزداَٙ 381100765 2

 َٕاف تٍ دمحم تٍ طًذاٌ انذٛشاٌ 381100854 2

 يزٔاٌ تٍ دمحم تٍ اتزاْٛى انؼظٛز٘ 381110132 3

 يُٓذ تٍ دمحم تٍ تاطم انظٕٚهى 371100788 4

Solar Energy Utilization for Residential Heating  .خانذ تٍ طهًٛاٌ تٍ يذًٕد انزشٛذ 381101447 5 ٔنٛذ ػثذ انظًٛغد 

 ػثذانؼشٚش تٍ َٕاف تٍ يطهة انذاسيٙ 381101543 6

 راكاٌ تٍ فٕاس تٍ صانخ انثذٕٚ٘ 371100691 8
Performance Evaluation of Thermoelectric System for Cold 

and Hot Water Supply  .فاٚش تٍ دًذاٌ انذاسيٙدمحم تٍ  371101504 9 ٔنٛذ ػثذ انظًٛغد 

 فٛصم تٍ دمحم تٍ تظتاٌ انؼُش٘ 381100745 11

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ْـ 1331انفصم انثاَٙ    ME 499(  1ج )يشزٔع تخز

 المشرف على المشروع المشروع عنوان اسن الطالب رقن الطالب م

 تاطى تٍ خانذ تٍ سٚذاٌ انزٔٚهٙ 351100212 1
Developpent of Micro – Vertical Axis Wind 

Turbine with Wind Deflector 

 

 د. أنطاف رجثار دظٍٛ
 دمحم تٍ دمحم تٍ راشذ انزاشذ 261111431 2

 ػثذ اإلنّ تٍ دمحم تٍ َشال انؼُش٘ 371100748 2

 ٔضاح تٍ ػهٙ تٍ رشٕد انزٔٚهٙ 261111111 3

 ػثذ اإلنّ تٍ ػثذ انكزٚى تٍ يطز انؼُشٖ 261111511 4

 دًذاٌ تٍ طانى تٍ ْذنٕل انٓذنٕل 261111651 5 د. يذًٕد ػثذ انفتاح دراطح ػًهٛح نُظاو ادتزاق ٔلٕد غاس٘

 خانذ تٍ طؼٕد تٍ يطز انؼُش٘ 261111725 6

 فارص تٍ أدًذ تٍ ػثذ انزدًٍ انذنثح 261111518 7

 تصًٛى ٔتصُٛغ َظاو دزار٘ يٍ خالٚا شًظٛح ٔٔدذج تذهٛح تانتزطٛة ٔإسانح

 غاس٘د. أدًذ  انزطٕتح
 ياجذ تٍ َاصز تٍ دْاو انًزخاٌ 261111641 9

 ػثذ انؼشٚش تٍ غاس٘ تٍ َغًٛش انؼُش٘ 261111111 11

 يزجٙ تٍ دٔٚالٌ تٍ يزجٙ انؼُش٘ 261111174 11

 فزاص تٍ فاٚش تٍ طًذاٌ انذٛشاٌ 251111218 11

Savonius vertical axis wind turbine .تشٛز دمحم د 
 طؼٕد تٍ ػارف تٍ دػاص انزٔٚهٗ 261111551 13

 دًذ تٍ صانخ تٍ ػهٗ انؼمم 261111711 14

 يُٓذ تٍ يطهك تٍ يفضٙ انشزار٘ 261111655 15

 

 

 

 


