
 قسم هندسة تقنيات الحاسوب 

 0202- 0202للعام الدراسي  الدراسة الصباحية/مشاريع طلبة المرحلة الرابعة

 لجنة المناقشة  اسماء الطلبة االستاذ المشرف اسم المشروع ت

2  

Arduino Sound Machine 

 محمد ابراهيم شجاع. د

 عمار عالء الدين. م.م

 منتظر نبراس-2

 زياد طارق -0

 مجتبى رحيم-3

 حسن قاسم -4

 

 

 

 جودة  دمحم. د

 حامد محمد. د

 ريم جمال.م

 عمر ابراهيم . م.م

 شيرين عبد الكاظم .م.م
0 Line follower robot using Arduino اسيل حميد. د 

   سراج قيس .م.ا

 مها خضر عباس-2

 هديل مازن عدنان-0

 هبه طه جواد-3

نور الهدى خالد  -4

 عاصي

3 Translation the sign language  into 

text using Arduino 

   سراج قيس .م.ا

   عمر نمير. م.ا

 جمال علي زين الدين -2

 اوروك قاسم حمود -0

 فاطمه علي غني-3

 

4 T-Store: Affordable Cloud based 

Storage-Service 

 اسامه عباس. د

 

 فاطمة فراس محسن-2

 يحيى  محمد حسن-0

 ضياء حميد هاشم -3

 محمد عالء عيدان -4

5 Arduino Indoor  Garden لؤي الصفار . د 

 رواء داود .م.م

 انوار احمد عوض-2

 عبدهللا عقيل نجم -0
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6 Pet Feeder Station 

 

 لؤي الصفار . د

 رواء داود. م.م

 مالذ وسام محمد-2

 فاطمة راضي جبر-0

رسل محمد عبد -3

 الحسين

 تبارك عظيم حسين -4

 

 

 

 

 الحمزة طاهر محمد.م.ا

 اسامه عباس.د

 سراج قيس.م.ا

 هديل شاكر.م.م

 رواء عبد الرضا.م
7 Passive filter implementation  

under coliptts  and hartley 

Oscillator designer  

 

 

 حمود شهاب. د

 عمار عالء الدين. م.م 

 علي احمد غازي-2

 علي خالد سهيل-0

 طه فيصل رفعت-3

 نبراس خالد مالك -4

 

 

8 Design and implementation of 

Fractal micro strip patch antenna 

for 

Recent wireless applications 

 

 حامد محمد. د

 شيرين عبد الكاظم. م.م

 هاله محمد هراط-2

 صفا كامل محمود-0

 منى ثامرشخاط -3

 نبأ طالب سلمان-4

9 Pulse width modulation and 

Demodulation trainer kit 

 محمد جودة. د

 عمر ابراهيم م.م

 علي رياض جعين-2

 محمد ماهر سعدي -0

 حسن علي صابر -3

 

 

 

 

22 Enhancement Medical image 

processing for coronavirus(covid-

19) 

 شهد شهاب احمد-2 علي نافع.م.م 

 ام البنين طالب غالي-0
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22 Design and implementation of 

Checkup system for infected 

passengers 

 

 الست ريم جمال 

 رواء عبدالرضا .م.م

 علي عصام شريف -2

 منتظر حسين حميد -0

 محمد عزيز فرحان -3

 

 

 

 محمود فرحان مصلح.د.ا

 اسيل حميد.د

 عمر نمير.م.ا

 عمار عالء.م.م

 علي نافع. م.م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Robotic per for elderly هديل شاكر. م.م 

 

 امنيه عالء محمد-2

 داليا ضياء احمد-0

 عبد الصاحب ادريس-3

 ريان مصطفى سلمان -4

23 Robot for COVID-19 throat swab 

collecting 

 

 هديل شاكر .م.م

 

 

 زهراء جواد-2

 ايه محمد-0

 بان تركي-3

 بارق صبحي -4

24 Design and implementation    

Frequency Modulation  Training 

board 

 حمود شهاب. د

 

 

 طه عامر فاضل-2

 فاضل عبد الرسول-0

 ايمن حامد حميد-3

 ياس عبدهللا موسى -4

 حسن رائد -5

25  

Design and implementation of 

Security systems for smart home 

Base on GSM technology           

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد جودة. د

 استاذ عمر ابراهيم

 

 عبد الواحدنور حيدر -2

 محمد حسين ياسين-0

شمس نبيل عبد -3

 الحسين

 رغد احمد عطيه -4
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26           

Design Ultra wide band patch 

antenna by using cst 

 

 

 

 حامد محمد. د

 شيرين عبد الكاظم

 

 

 حامد يونس حامد-2

 مصطفى سلمان جبير -0

 كرم صالح مهدي -3

 

 

 

 

 

 إبراهيم شجاع دمحم. د.م.ا

 حمود شهاب.د

 لؤي الصفار.د

 رواء داود.م.م

 

27 C-notify: Real-time notification 

Platform 

 

 اسامه عباس . د

 

 

 عبد القهار احمد حبيب-2

 احمد علي صادق-0

 علي مشكور صالح-3

 

28 Remote detecting system for 

Contamination using wireless 

sensors   

 رواء عبدالرضا .م.م 

 ريم جمال  .م    

 حسن عادل-2

 خالد وليد  -0

29 Design A Dual Linear Polarized 

Antenna for 5G Sub-Band Based 

on CST  

 

 محمود فرحان. د. أ

 

 بنين قاسم عبد االمير -2

 عذراء عالء ارميض -0

 منار حسين خضير -3

  

 

                                                                                         

 

 

 محمد إبراهيم شجاع  .د.م.أ                                                                                                                                                                                              

      رئيس قسم هندسة تقنيات الحاسوب   
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