
No.Student Nameاسم المشروعProject Nameالدراسة اسم مشرف المشروع

1Ahmed Nazim Hamdالذكي االمن نظامIntelligent security systemمسائيحسن بنوان نوار. م.م

2Adyan Hazim Abdel Abbasالرقمية للحساسات تدريبية لوحة وتنفيذ تصميم
Design and implementation of a training panel for digital 

sensors
صباحيالكريم عبد باسم. م.م

3Aseel Ghaleb Husseinوالعد القلب ضربات معدل لمراقبة نظام وتنفيذ تصميم
Design and implement a system for monitoring heart rate 

and counting
مسائيجاسم بخيت حسن. د

4Atyaf Ibrahim Hatemلالطفال البرمجةCode For Kidsصباحيسلمان حنون مؤيد. د

5Aya Ahmed Khalafالصور خياطة تقنية تنفيذImplementation of image stitching techniqueصباحيكامل سعدي رؤى. م.م

6Bahaa Jassim Mohammedالصحي الصرف النابيب المستكشف الربوت وتنفيذ تصميم
Design and implementation of explorer robot for sewage 

pipes
مسائيعلي حمه حسين. م.م

7Baha Jawad Kadhimالفضائية المركبة في الكهرباء لتوليد السيليكونية الشمسية الخاليا استخدام
Use silicon solar cells to generate electricity in the 

spacecraft
مسائيعلي حمه حسين. م.م

8Jafar Firas Adilوالضوء والغاز الحريق حساس باستخدام الذكي المنزل تصميمSmart home design using fire, gas and light sensorمسائيعلي حمه حسين. م.م

9Hatim Karim Sydالسيارات لموقف الذكي النظامIntelligent parking systemصباحيعلي حمه حسين. م.م

10Hussein Rasmi Soakerالمياه خزانات مراقبة نظامWater tank monitoring systemصباحيكاظم زينب. م.م

11Haider Taleb Mazloumالصوتية األوامر باستخدام الكهربائية األجهزة في التحكمControl electrical appliances using voice commandsمسائينوار خليفة عباس. م.م

12Zulfiqar Ali Sharifبواسطة السيارة تتبع جهاز تصميم GPSDesign  a Car GPS tracker مسائيحسن بنوان نوار. م.م

13Ruqya Esam Aliالتشفير باستخدام نص اخفاءHide text using encryptionمسائيفاضل عامر سيف. م.م

14Zain El Abidine Riadالكتروني تسويق موقع وتصميم تنفيذImplementation and design of an electronic marketing siteصباحيعباس امجد. م.م

15Zainab Abbas Raheefالتقليدي التشفير باستخدام التشفير طريقةEncryption method using traditional encryptionمسائيفاضل عامر سيف. م.م

16Zainab Ali Abdul Amirالكمبيوتر تقنية قسم موقع وتنفيذ تصميم
Design and implementation of the site of the Department 

of Computer Technology
مسائيفاضل عامر سيف. م.م

17Sajad Kadhim Sabtiالبرمجة لغة باستخدام الفنادق إدارة #CHotel management using the programming language #Cمسائي رحيم هادي.د

18Sorour Shawky Jaberوتطبيقاته الرياضيات برنامجMathematics program and its applicationsصباحيالرازق عبد غني سيل. م.م

19Salam Maddah Karimالعقبة وتجنب لكشف الذكي الروبوتIntelligent robot to detect and avoid obstacleصباحيحسن بنوان نوار. م.م

20Dia Adnan Sahibمستشفى إدارة نظامHospital Management Systemصباحيفاضل عامر سيف. م.م



21Tiyba Ayad Emad Eddinالمنطقي التحكم نظام برنامج باستخدام التلقائي التبديل
Automatic switching using the logical control system 

software
مسائيكامل سعدي رؤى. م.م

22Aqeel Abdul Wahid Karimالشمسية للخلية الشمسية الطاقة متتبعSolar Cell Trackerمسائيكاظم كامل عقيل. م.م

23Ali Jasim MadlomFire Robot controled Remotelyمسائيكامل عقيل.د

24Ali Abdel Karim Taherالبلوتوث عليها يسيطر التي االلكتروني التحكم نظامElectronic control system controlled by Bluetoothمسائيكاظم عماد لبنى. م.م

25Ali Kadhim dakhilالذكية المزرعةSmart Electronic Farmمسائيكاظم عماد لبنى. م.م

26Ali Kamel Fragالمعدل السكوترModified scooterصباحيمحسن علي. م.م

27Fatima Allawi Hassounالسيارة سرعة قياسMeasure vehicle speedمسائيكاظم عماد لبنى. م.م

28Fayha'a Karim Kadhimالبيانات اخفاء علم باستخدام النصوص اخفاءHide texts using the science of data maskingصباحيسلمان كامل وفاء. م.م

29Qasim Refaat Habibااللكتروني االمتحان برنامجElectronic Exam Programمسائيسلمان حنون مؤيد. د

30`Qasim Abdul Kadhim Turkiاالنترنت استخدام دون الملفات ومشاركة لالتصال تطبيق
Application to connect and share files without using 

internet
مسائيسلمان حنون مؤيد. د

31Karar Basim Abdelkrim
 الوقت الى نسبة الوسيطة للذاكرة االستبدال تقنيات بين وتحليل مقارنة

المستغرق

Comparison and analysis of cache replacement 

techniques relative to time spent
مسائيحسن بنوان نوار. م.م

32Karar Abdel Sattar Mohsenهرتز ميغا 3 من اكثر الترددي النطاق عرض مع والتنفيذ والتصميم الهوائيات
Antennas design and implementation with a bandwidth of 

more than 3 MHz
مسائيجاسم بخيت حسن. د

33Kawther Moqbil Sabriالمخازن ادارة بيانات قاعدةA store managetment systemصباحيحسن بنوان نوار. م.م

34Laith Basman Khairyكوقود الهيدروجين غاز استخدامUse hydrogen gas as fuelمسائي رحيم هادي.د

35Laith Abdul Rahman Tarafاالردوينو  بواسطة رادارRadar by Arduinoمسائي رحيم هادي.د

36Mohammed Taqi Naimااللية السيارةThe robot carصباحيحسن بنوان نوار. م.م

37Mohammed Abd Qasimاالردوينو باستخدام البلوتوث طريق عن عليه المسيطر المركزي التبريد نظام
Bluetooth-controlled central cooling system using 

Arduino
مسائي رحيم هادي.د

38Mohammed Kadhim Aleweالتنبيه مع بذكاء الطفل حمى قياسMeasure baby fever intelligently with alarmمسائيحمدان هدى. م.م

39Mohammed Latif Khalfتقنية ومحاكاة تصميم (SLM) لتقليل (PAPR) نظام في (OFDM)
Design and simulation of SLM technology to reduce 

(PAPR) in OFDM system
مسائيحمدان هدى. م.م

40Murtaza Salman Jassimالطلبة حضور نظامStudent attendance systemصباحي رحيم هادي.د

41Mostafa Said Abdel Moeedخارجية تحكم بوحدة جسرية رافعةGantry crane with external controllerمسائيمحسن علي. م.م



42Mostafa Sabah Hassanكهربائية تجارب لوحة وتنفيذ تصميمDesign and implementation of electrical test panelمسائيالكريم عبد باسم. م.م

43Mufeed Ahmed Obaidالفالتر باستخدام تاك-تيك لعبةGame Tic-tac using filtersصباحيحمدان هدى. م.م

44Montazer Mahdi Abdel Hussein
 قياس جهاز في وبالعكس رقمية اشارة الى التماثلية االشارة تحويل كيفية

القلب نبضات

How to convert an analogue signal into a digital signal 

and vice versa in a heart rate monitor
مسائيكاظم زينب. م.م

45Noureddine Zidane Mouzanالمحمول للهاتف مكتبة تطبيقMobile library applicationمسائيعباس امجد. م.م

46Waseem Ali Oraibiاالردوينو باستخدام االلوان فرز الة وتنفيذ تصميم
Design and implementation of color sorting machine 

using Arduino
مسائيحمدان هدى. م.م

47Wasfi Ahmed Ibrahimأندرويد بنظام المهام مجدولAndroid Task Schedulerمسائيحمدان هدى. م.م


