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 الخالصة اسماء الطلبة المشرف اسم المشروع ت

تصميم دائرة  1
تحكم آلي في 
شدة انارة 
 الشوارع

أ.جعفر صادق 
 جعفر

 اكرم عقيل خضر جالب
 امير محمد عي محسن
 بنين غانم عبد غالي

تصميم دائرة تحكم اوتوماتيكي وذكي باستخدام 
المايكرو وذلك يعتبر اساس لربط انارة الشوارع 

 فيما بعد بنظام االسكادا 

استخدام  2
االنظمة الذكية 
للسيطرة على 
منظومة التتبع 

 الشمسي

 حسين عبد علي ايوب أ.منذر محمد
حوراء عبد الحسين 

 حبيب
 ختام ميري حسين

الشمس عن طريق  تصميم منظومة متابعة
لتوجيه النظام الى استخدام  معالج االوردوينو 

 نقطة االشعاع الشمسي العظمى 

تحسين معامل  3
القدرة في 
المحركات 
 الكهربائية 

أ.عبد العباس 
 محسن جاسم

 رضا محمد جواد عباس
 سجاد اياد جواد

 سرى عاصم يحيى
 سعد علي عبد الحسين

تحسين معامل القدرة باستخدام المتسعات التي 
هي االكثر استعماالفي االحمال السكنية والخدمية 

 والتي توثر بتقليل استهالك القدرة في  لالحمال 

فرز االلوان  4
بواسطة 
 االردوينو

 ياسر دأ. علي عب

 سيف سعد عبد الرضا
 علي عبد مسلم شاكر

 علياء نجم عبد
 عهود فاهم محمد

االوردوينو وحساس االلوان لفرز استخدام 
االلوان اوتوماتيكيا لمل لها العمل من اهمية في 
الصناعة وفي مجاالت اخرى الختصار الزمن 

 والكلفة 

دراسة النظام  5
العالمي 

لالتصاالت 
المنتقلة 
ومعرفة 
تركيبه 

 وطريقة عمله

الست سهام عبد 
 الحسين

فاطمة الزهراء علي 
 معين

 كرار عبد هللا مجيد
 محمد حسن غالب

للحصول على مقياس   GSMاستخدام نظام 

هاتف خلوي له سعة وقدرة اكبر موحد لنظام 
 وفهم كيفية عمل النظام الخلوي 

 استخدام  6
PLC في اشارة

 المرور

أ.هاشم ظاهر 
 محمد

مصطفى عقيل عبد 
 وناس

 مهدي جبار ابراهيم
 نور مهلهل عزيز
 ياسر منعم ذياب

جديدة للتحكم المبرمج  PLCتصميم خوارزمية 

باشارات المرور حيث تعمل بازمنة متغيرة 
 وتتابع متغير حسب الكثافة المرورية 

تقنية الشحن  7
الالسلكي في 

االجهزة 
 االلكترونية

أ.كرار حمزة 
 حسين

 حسن مازن حسن
 رسول حمزة عبد الحسن

 محمد سعد عبود

تصميم منظومة شحن السلكي لشحن االجهزة 
واالجهزة االخرى لما له من فائدة عملية الخلوية 

 تسهيل عملية شحن اجهزة منظم ضربات القلب

 

 


