قائمة توزٌع المشارٌع لطالب السنة الثانٌة لقسم الكهرباء للعام الدراسً 1027-1026
._._._.__._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
ت

أسم الطالب

2

أثار وفً شهٌد
احمد رٌاض حسن كاظم

احمد زهٌر منجً كاظم
احمد عبد الكرٌم مسلم
1

احمد محمد خضر عباس
أسامة رٌاض جلهام
أفراح كاظم رزاق راضً
أمٌر رعد جلٌل خشان

3

أمٌر محمد جواد كاظم
أنور كاظم حنطً عبٌد
جعفر عبد الزهرة عبد

4

حسام رزاق عنون مهدي
حسن فاضل حٌدر

حسنٌن علً حمٌد باقر
حسٌن اكرم خلٌل فلٌح
5

حسٌن فاضل عباس
حسٌن محمد حسن حسٌن
حمزة حازم محمد هالل
حٌدر عباس حسن حسٌن

6

حٌدر محسن عباس جبار
خالد جواد كاظم طعمه
رزاق عبد الكاظم ابو عبد

7

زٌنب عبد العباس محمود

سجاد عكاب حسن محمد
سٌف عادل سعٌد جبار
صادق عماد حسٌن علً

8

صفاء سالم عطٌة محٌسن
ضرغام رحمن عاجل عبٌد
ضٌاء إبراهٌم خلٌل
طٌف طالب كاظم حسٌن

9

عباس محمود مصطفى
علً سعد جفات سلمان
علً عباس جواد كاظم
علً وصفً عبد الهادي

المشرف
وأسم المشروع
ا لمشرف  :إٌمان حسن علً

عمل لوحة ضوئٌة لقسم تقنٌات الكهرباء
المشرف  :إٌمان حسن علً

تصنٌع نموذج لعمل االشارت الضوئٌة
المشرف  :إٌمان حسن علً

تصنٌع جهاز فحص استمرارٌة التوصٌل
المشرف  :أزهار كاظم ٌوسف

تصمٌم وعمل مصدر قدرة مستمر D.c power
Supply
المشرف  :أزهار كاظم ٌوسف

دائرة فحص للعناصر االلكترونٌة كافة
المشرف  :نوري موسى عبد
عمل محاكات لتجارب مختبر إاللكترونٌك باستخدام
برنامج ملتً سٌم MUITISIM
المشرف  :لطٌف مطشر حمود

عمل لوحة سٌطرة لتشغٌل محرك ثالثً الوجه
مع مقارنة ذلك باستخدام المنطقً المبرمج
PLC
المشرف  :لطٌف مطشر حمود

نظم اإلضاءة المستخدمة وحسابات االضاءة
للمبانً مع استخدام برنامج (دٌا لوكس )
Dialux
المشرف  :لطٌف مطشر حمود

حسابات األحمال الكهربائٌة وتوزٌعها حسب
نوع المبنى (دراسة مقارنة )

ت

9

20

أسم طالب
عمر غانم طالل راضً
كاظم كرٌم خبط بلبل
كرار مجٌد عباس علً
لؤي نوري عبد الباري
لٌث علً جاهل حمزة
مرتضى عبد هللا غازي
مصطفى زكً صالح بهجت

منار خضٌر عبد زٌد
22

منتظر حمٌد جواد
منتظر سامً رحمن
نزار ثامر عبٌس
وسام شاكر محسن فٌلً
ٌوسف حسٌن مرعً

المشرف
وأسم الشروع

المشرف  :عالوي محمد رضا

عمل محاكات  SImulationلتجارب مختبر الشبكات
باستخدام برنامج ملتً سٌم  MultiSimمن تجربة
() 25-2
المشرف  :عالوي محمد رضا

عمل محاكات  Slmulationلتجارب مختبر الشبكات
باستخدام برنامج ملتً سٌم  MultIsIMمن تجربة
() 30-25
المشرف  :عالوي محمد رضا

تصمٌم برنامج حاسوبً لحساب األحمال
الكهربائٌة للمشارٌع

