
اسم البحث باللغة العربيةالدراسةاسم الطالباسم االستاذ المشرف

 نظام إدارة الرعاية الصحية      الصباحيةاحمد داود جاسم حمدامجد عباس احمد. م

نظام ادارة خدمة الزبون عن بعدالصباحيةاحمد سعد خلفامجد عباس احمد. م

مراجعة لمفهوم أنظمة الزمن الحقيقيالصباحيةاالء كامل عبد الرحيمحسن بخيت جاسم.د. م

نموذج لمصعد الكترونيالصباحيةراسب/ الحسين عدنان محسنباسم عبد الكريم فرحان. م.م

نموذج لمصعد الكترونيالصباحيةراسب/ الحسين علي كاظم باسم عبد الكريم فرحان. م.م

دراسة وبرمجة أجهزة التوجيه في االتصاالت الصباحيةاية جعفر الصادق مسلمحسن بخيت جاسم.د. م

القبعة الذكيةالصباحيةاية مقداد جاسم محمدسيف عامر فاضل. م. م

تطبيق ارشفة المستندات الصباحيةايثار مهدي صالحنوار بنوان حسن. م.م

نقل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائيةالصباحيةايمان صادق عيسىسيف عامر فاضل. م. م

الذراع االلية المتحركةالصباحيةبراء محمد ناصر حسينحسين حمة علي. م.م

قفل الباب بالنقر السريالصباحيةتقى جمعه محبس عبدسيف عامر فاضل. م. م

استخدام جهاز الرازبيري كجهاز الكمبيوتر الصباحيةحيدر نصرت عبد عونحسين حمة علي. م.م

ازالة الضوضاء من صورالصباحيةدعاء علي حسين عدنانحسين حمة علي. م.م

تقنية ذكية لتحسين االداء في  الروبوتات االصطناعيةالصباحيةدنيا سعد فالح فهدعقيل كامل كاظم.م

نظام الكتروني لالعمال الخيريةالصباحيةرسل عدنان فليحلبنى عماد كاظم. م.م

 التحكم يف سفينة عرب البلوتوثالصباحيةزهراء جعفر عبد الرحمنلبنى عماد كاظم. م.م

نظام متابعة دخول المركباتالصباحيةساره عماد عبود حسنزينب كاظم جبل. م.م

تطبيق متجر الكترونيالصباحيةسجاد عبد الرضا ثامرسيل غني عبد الرزاق. م.م

تقنيات نقل البيانات واالتصاالت الصباحيةغفران مهدي فهدمؤيد حنون سلمان.د. م

مكتبة الكترونية على شبكة االنترنيتالصباحيةمحمد السجاد عادل نصيفهادي رحيم علي. د. م

نظام إدارة مستشفىالصباحيةراسب/ محمد رحيم محمد هادي رحيم علي. د. م

نظام اردوينوا امن   المنزلالصباحيةمحمد صادق محمد حسننوار بنوان حسن. م.م

راديو باستخدام  االردوينوالصباحيةمحمد علي عبد المجيد حسننوار بنوان حسن. م.م

طابعة ثالثية االبعادالصباحيةمحمد ماجد محمد عبد الحسنهدى حمدان علي. م.م

ليزر CNCالصباحيةمحمود مدحت عليسيل غني عبد الرزاق. م.م

التحكم باالجهزة الكهربائية عن طريق البلوتوثالصباحيةنور الهدى محمد ماهودزينب كاظم جبل. م.م

روبوت متفادي العوائق باستخدام االردوينو ومتحسس الموجات الفوق صوتيةالصباحيةيوسف مهدي فالحعباس خليفة نوار. م.م

تصميم  وتنفيذ  محول األشارة التماثلية  الى  األشارة الرقمية المسائيةاحمد اسعد رحيمحسن بخيت جاسم.د. م

الة قطع االسالك مزاردوينوالمسائيةاحمد عباس خيونحسين حمة علي. م.م

دراسة  في  اتصاالت  تكنولوجيا  النانو المسائيةاحمد عبد الصمد حسنحسن بخيت جاسم.د. م

حفر وتصميم الدوائر الكترونية بواسطة تحكم الحاسوبالمسائيةراسب/ امير علي حمود عباسسيف عامر فاضل. م. م



البرمجيات في العلوم األخرى و أحدى تطبيقات الفيزياء أنموذجاالمسائيةحسام ابو الليل غضبانسيل غني عبد الرزاق. م.م

العجلة الذكيةالمسائيةحسين علي حسين عبدعقيل كامل كاظم.م

GSMنظام تعقب الي بإستخدام االردوينو و المسائيةحسين كامل محمد مروحعقيل كامل كاظم.م

تطبيق حقيبة تعليمية الكترونية المسائيةذوالفقار علي سعدونمؤيد حنون سلمان.د. م

نقل الصوت عبر الليزرالمسائيةسجاد علي عبد الرضالبنى عماد كاظم. م.م

19- تصميم وتنفيذ جهاز تنفس سريع للتحكم لمرضى فيروس كوفيد المسائيةعامر كمر صيهود غويسمؤيد حنون سلمان.د. م

قاعدة بيانات لمختبر طبيالمسائيةعلياء عبد الستار زاير الزملبنى عماد كاظم. م.م

التحكم بواسطة الموبايلالمسائيةكرار حيدر حسيننوار بنوان حسن. م.م

محطة الرادار بأستخدم االردوينواالمسائيةكرار علي جمعةنوار بنوان حسن. م.م

تصميم نظام تحكم عن بعد لتشغيل األجهزة باستخدام التردد الراديويالمسائيةراسب/ مالك محمد عبد هللا كسار هادي رحيم علي. د. م

بناء حاسوب تعليمي بواسطة متحكم الرازبيريالمسائيةمجتبى احمد نوريهادي رحيم علي. د. م

قائمة طعام ذكيةالمسائيةمحمد سالم محمدهدى حمدان علي. م.م

تشفير الصورة باستخدام دالة هاشالمسائيةمصطفى جواد كاظم  جودههدى حمدان علي. م.م

نظام جذولة خذهة الوركباتالمسائية2راسب/ مصطفى حسن شبل امجد عباس احمد. م

نظام تطبيق التعلم العالميالمسائيةنوره لهيب عبد الرضا حسينامجد عباس احمد. م

التحكم بقياسات مستوى المياه المسائيةنوري عامر نوري محمدنوار بنوان حسن. م.م

التحكم في ذراع الروبوت بواسطة بلوتوثالمسائيةيقين عقيل جبرسيف عامر فاضل. م. م



اسم البحث باللغة االنكليزية

Health Care Management System

Remote Customer Care Management System 

Review for The  Concept of Real Time Systems

Electronics Elevator Model

Electronics Elevator Model

Study with programming for the Routers in communications 

Smart Hat

Document Archiving Application

Transfer kinetic Energy into Electric Energy

Mobile robotic Arm

Lock Door with Secret Nocking

Raspberry Pi like a Desktop PC

Image De-Nosing

Intelligent Technology to Improve the Performance of Artificial Robots

Electronic System For Charity

Ship control via Bluetooth

Vichicle Entry Tracting System

Online Store Application

Data T ransmission and c ommunication technologies

A Web-based e-library for eBooks

Hospital Management System

Arduino home security system

FM Radio by Arduino

3D printer

CNC Laser

Control electrical appliances via Bluetooth

Obstacles Avoiding Robot Using Arduino and Ultrasonic Sensor

Design and Implementation Analog To Digital Converter 

Wire cutting machine by Arduino

Study for Nanotechnology Communications 

CNC 3018 for Electronic Circuit



Software In Other Sciences And One Of Physics Applications As a Model

Smart Car

GPS Tracking System using Arduino and GSM 

Electronic bag application

Voice Transmission via Las Laser

Design and implementation of a fast-controlled ventilator for covid-19 virus patients

Data Base of medical labories

Control by phone

Radar Station With Arduino

Designing a Remote Control System for Operating Devices Using Radio Frequency

Constructing a Learning Computer Based on Raspberry Controller

Smart Food Menu

Image Encryption Using Hash Function

Vehicle Service Scheduling System 

Global Learning Application System 

Water level Measurements Control

Control The Robot Arm by Bluetooth


