هشاريع تخرج طلبة قسن االلكترونيك
للعام الدراسي
ت
1

اسم المجموعـــــــــــــــة
احمد نزار خضٌر
احمد محمد جواد
احمد دروٌش حسٌن
علً بشار بالسم
اسعد عاٌد حسٌن
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اسم المشــــــــــــــروع المدرس المشــرف
تصمٌم وتنفٌذ بورد تعلٌمً السٌدة منى عبد حسن
لمكونات الحاسوب

2

اكرم قحطان عبد الواحد
احمد حسن جعفر
حسٌن سلمان لفته
برٌر حسٌن سمٌر
احسان سعدي طالب

برمجة المعالج 8085
باستخدام visual
Basic

السٌدة افراح عبد
الصاحب

3

اسالم صالح سعد
اسماء كاظم جبار
بتول حسام علً
امٌر عبد هللا طالب

مولد اشارة متناوبة
باستخدام 741

السٌدة ظفار محمد علً
رشٌد

4

ابراهٌم فاهم داخل
آجام كرٌم مهدي
اسامة محمد عبد هللا
جواد كاظم جواد
حسٌن حٌدر حسن

مقارنة بٌن نظام
التشغٌل windows
ونظام التشغٌل Linux

السٌدة بشرى خضٌر
عباس

5

خضٌر كاظم خضٌر
حٌدر سلمان علً
زٌد علً حسٌن
حٌدر توفٌق ناصر
حمزة منٌجل عطشان

برمجة بلغة C++

السٌدة بشرى خضٌر
عباس

6

سٌف علً عبد المنعم
سٌف نوفل رومٌل
علً حٌدر جبار
قحطان عدنان شمخً
دعاء علً ثوٌنً

تصمٌم جهاز انذار
باستخدام بورد
االردوٌنو

السٌد محمد عبد العباس

7

طارق نائل حسن
حسٌن هادي كاظم
زهراء اسماعٌل محسن
سعٌد حسون عبد الرضا

تصمٌم وتنفٌذ بورد تعلٌمً السٌدة منى عبد حسن

لمكونات الحاسوب

ت
8

اسم المجموعـــــــــــــــة
سجاد محمد طالب
رسل حبٌب خواف
حوراء حسٌن جبر
دنٌا انمار هادي
حمود عامر جاسم

اسم المشــــــــــــــروع المدرس المشــرف
فاحص جهاز الرٌموت
السٌدة انعام عبد
كونترول
المحسن

9

صدٌق اٌاد حسون
علً رضا كاظم
شهد محسن حسٌن
زٌنب رائد هاتف
زمن نجم عبد ناصر

التحكم بتشغٌل االجهزة
باستخدام الرٌموت
كونترول

السٌد ٌوسف جواد كاظم

11

محمد فارس محسن
محمد فٌصل علً
ورود كرٌم محمد
مصطفى جواد حسٌن

تصمٌم جهاز D.C ( D.c
)Power suply(5-12V

السٌدة انتصار صادق
حسون

11

لٌث محمد تعٌب
مرٌم احمد شالكه
مٌعاد جاسم ناصر
منتظر عبد الكرٌم محً
محمد رسول عبد الحسن

نفل الصوت عبر اللٌزر

السٌدة انعام عبد
المحسن

12

منتظر هاشم مصطفى
منتظر هادي عبد الحسٌن
كرار علً عاجل
كرار حلٌم عطا هللا
محمد صادق عبٌد

المكتبة االلكترونٌة
باستخدام visual

السٌدة افراح عبد
الصاحب جواد

Basic

13

ٌوسف احمد علوان
محمد ذٌبان عباس
وسناء تركً عبد الستار
نورا حلٌم عباس
محمد علً جودة

مقٌاس مستوى السائل فً
الخزان

السٌد ٌوسف جواد كاظم

14

مسلم عقٌل مسلم
نور حمزة شمخً
كرار خضٌر كاظم
كرار حسٌن داهً
كرار حامد عبد

تصمٌم عداد باستخدام
بورد االردونٌو

السٌد محمد عبد العباس

ت
15

اسم المجموعـــــــــــــــة
حٌدر سالم عمران
زهراء علً عبد الحسٌن
رائد رحمن عبد نور
عباس فاضل عباس
حسٌن علً نصٌف

اسم المشــــــــــــــروع المدرس المشــرف
مجهز قدرة مستمرة بدون السٌدة ظفار محمد علً
محولة
رشٌد
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زهراء غازي كرٌم
خدٌجة عبد السادة كاظم
مسلم عبد االمٌر كرٌم
محمد سمٌر سلمان
امٌر صبري ٌاسٌن

تصنٌع قنطرة ماكسوٌل

السٌدة عفاف محسن
سوادي

وفاء خضٌر عباس
زهراء ناهً رٌكان
عباس رزاق مصارع
محمد نعمة ناصر
احمد عماد عبد الرزاق

دراسة حول استخدام
الدوائر المنطقٌة فً دوائر
السٌطرة

السٌد فارس عطٌة محمد

علً عبد الحسٌن مجٌد
علً ثائر هادي
علً رٌاض حاتم
عباس مظفر حسٌن
حسٌن علً جبٌر

تصنٌع قنطرة ماكسوٌل

السٌدة عفاف محسن
سوادي

حٌدر محمد جواد
مصطفى حسن عبد الكاظم
فاطمة رسول حسٌن
ضرغام جمٌل رحٌم

تصمٌم وتنفٌذ مجهز
مستمرة ()10A, 12v

السٌد فارس عطٌة محمد

