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8108/8109مشارٌع الطلبة للعام الدراسً   

 الخالصة

 ت اسم التدرٌسً اسم المشروع أسماء الطلبة

 الخالصة
 هذا مشروعنا تنفٌذ بعد تعلمنا

 تصمٌم خطوات نتناول لم اننا
 وانما فقط الرقمٌة الساعات

 جمٌع وضع اٌضا حاولنا
 المجال هذا فً الجدٌدة التكنلوجٌا

 العدادات عن فكره اخذنا فقط
 واالنواع المنطقٌة والبوابات
 العرض لوحدات المختلفة

 العناصر هذه وكل والحالالت
 فً فقط لٌس منا االستفادة ٌمكن

 أي فً ولكن الساعةالرقمٌة
جدٌده اخرى تحكم دوائر   

 االلكترونٌات فً مستمر والتطور
 ٌحمل سوف القرٌب والمستقبل

 تكنلوجٌا شك بدون بوابات لنا
تطورا اكثر جدٌده  

 حوراء طالب حسون
 مرٌم صباح طالب

 رقٌة عبد هللا عبد الحسن
 صفاء حمٌد رشٌد

Digital clock circuit 
simulation تصمٌم ساعة رقمٌة

 باستخدام برنامج البروتٌوس

سهام عبد الحسٌن 
 مسان

+ناصر حسن 
 محمد

0 



 الملخص :

َهذف الوشزوع الً تٌفُذ بىرد 

تجارب هختبزٌ َحتىٌ 

بصىرة رئُسُت علً الوتحكن 

الوٌطقٍ الوبزهج ًىع لىكى 

وهكىًاث اخزي هكولت والتٍ 

تستخذم فٍ السُطزة علً 

تشغُل وعكس اتجاٍ دوراى 

الوحزكاث الحثُت ثالثُت 

االطىار باستخذام تقٌُت 

الوتحكن الوٌطقٍ الوبزهج      

حُث َتن تٌفُذ                  

دائزة السُطزة علً جهاس 

الحاسبت باستخذام احذ بزاهج 

التحكن الوٌطقٍ الوبزهج  ثن 

تٌقل الذائزة الوٌفذة هي الحاسبت 

الً وحذة ثن َتن اختبار الذائزة 

 الوٌفذة عولُا.
 

 مرتجى محمد قاسم
 مسلم حمزة محل

 ٌاسر حٌدر عدنان
 أمٌر سالم بناي

 مصطفى عبد هللا خزعل
سف حسٌن عبد العباسٌو  

تشغٌل محرك حثً ثالثً األوجه مع 

PLCعكس الدوران  باستخدام التحكم  

 المنطقً
 8 هالل طالب ٌاسٌن

 مهدي فالح نعمه 
 زهراء خالد عب الحسن

 زٌنب ستار فلٌح
استخدام تقنٌة التحكم المبرمج للسٌطرة 

 على إشارة المرور
 3 هاشم ظاهر محمد



 هدى حاكم كاظم 
راهً حمودروٌده   

 مصطفى لطٌف خلٌف
 كرار جبار مشاي

تولٌد الطاقة الكهربائٌة من الطاقة 
 الشمسٌة

عبد العباس محسن 
 جاسم

4 

 أسٌل حسٌن حمٌد 
 صفا محمد حسٌن

 محمد زهٌر عباس
دور الدولة فً ترشٌد استهالك الطاقة 

 الكهربائٌة
عبد العباس محسن 

 جاسم
 

 محمد ستار جبوري 
 محمد علً بالل

ناجح كنه كمال  
 ٌقٌن جاسم جبار

 فاطمة عبد الرضا

تشغٌل االجهزه المنزلٌة بواسطة 
 الموباٌل

علً عبد ٌاسر 
 كاظم

5 

 

 ت اسم التدرٌسً اسم المشروع أسماء الطلبة

 رحاب فنجان حرب 
 زهراء خلٌل محل

 شٌرٌن تحسٌن كاظم
 علً احمد كاظم

 غالب طالب مجٌد
 كرار حٌدر مكً

الشارع باستخدام السٌطرة على إنارة 

 solar cell خلٌة ضوئٌة
photo cell electrical street 

lighting 

 6 جعفر صادق جعفر

 إٌاد عماد عطٌة 
 فاطمة قاسم كرٌم

 سجاد أمدٌح حسن
 حسٌن فارس محٌسن

ICLM324   تصمٌم مولد ذبذبات

 باستخدام
محسن موسى 

 محمد علً
7 



 رغدة حاتم عبد العظٌم
 بنٌن طارق محمد

 مصطفى محمد عبد فالح 
 كرار علً جبار

 مرتضى عباس تكً
 كرار حٌدر حسٌن

 كرار تاٌه جبٌر
 سٌف عباس كرٌم

السٌطرة على سرعة محرك أحادي 
الطور باستخدام ثاٌروسترٌن على 

 التوازي المتعاكس

رسول شاكر 
 محمود
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 مرتضى فارس تكً 
 علً محمد حمزة

 مصطفى علً حمزة
 عباس فاضل عباس

محسن طاهر عباس  

Automatic stairway lighting 
system using  PLC 

نظام إضاءة السلم أوتوماتٌكٌا باستخدام 

PLCالمتحكم  المنطقً المبرمج   

 9 ثائر معٌن صاحب

 

 

 

رئٌس القسم                     
 سهام عبد الحسٌن      


