
 
 

2021-2020\قسم السيطرة واالتمتة\مشاريع الطلبة  
 

 ت اسم البحث اسم التدريسي المشرف  اسماء الطلبة 
االمير عبد غسان هللا عبد  
جاسم  حيدر المنتظر نور  

 

حسن  فالح رائد. د. ا  
رؤوف كاظم نبيل. م. ا  

 

Design and implementation of 
Automated Guided Vehicles 

(AGVs) 

 

1 

محمد قاسم محمد  
ناصر  كاظم علي  

 

 مهيدي  علي. د. م. ا
 حمادي 

ياسين  عطا عامر. د. م  

Design and manufacturing of 
electrical kit 

 

2 

هادي  علي هللا عبد  
كاظم سعد اية  

 

عاجل  رشيد احمد.  د. م. ا  
حسين  قاسم اياد. د. م  

Smart control of parking based on 
internet of things 

 

3 

الرضا  عبد محمد زينب رؤوف كاظم نبيل. م. ا   
  الستار عبد مصطفى. م. م

 نوري 

PID base temperature control of 
an incubator 

 

4 

الدين محي رغد ابراهيم  

 
 عبد جابر علي. د. م. ا

 الوهاب 
شبيب  احمد  عمران. م. م  

Design and manufacturing of a 
quadcopter drone 

 

5 

المحسن عبد احمد مصطفى  
هادي  اياد افنان  

 

 عبد جابر علي. د. م. ا
 الوهاب 

 مهيدي  علي. د. م. ا
 حمادي 

 

Design and implementation of an 
effective metal Detector 

 

6 

ضاحي الحسن عبد حسين  
عطيه طه رزاق  

 

 عبد جابر علي. د. م. ا
 الوهاب 

شبيب  احمد  عمران. م. م  

 

Design and manufacturing of a 
low power wind Turbine 

 

7 

مناتي  طالب علي  
ماهود مؤيد حمزة  

 

  الواحد عبد صفاء. د. م
 غضبان 

عاجل  رشيد احمد.  د. م. ا  

 

Line following robot with 
controller 

 

8 

عوده  صالح زينب  
بدري  زهير عهد  

سراب عبد ثائر. د. م  
حسين  قاسم اياد. د. م  

 

Implementation of smart fire alarm 
system for smart home 

 

9 

حكمت  معاذ سما  
علي حسين ايه  

 

سراب عبد ثائر. د. م  
  الواحد عبد صفاء. د. م

 غضبان 

Designing of humidity control 
system for smart Farm 

 

10 

محمد  سامي رنين  
علي حسين لجين  

حسن  أكرم ء شيما. د. م  
ياسين  عطا عامر. د. م  

 

Smart heath care monitoring 
system 

 

11 



 
فالح  صباح هللا عبد  

سند  طه وليد  
 

كامل أحكام آية . م. م  
مجيد جبار أوس. د. م  

 

Wireless temperature monitoring 
on remote seven segment display 

using RF 

 

12 

محمد حازم محمد  
مزهر الرحمن عبد  

 محمود
 

كامل أحكام آية . م. م  
طه عباس نضال. م. ا  

 

Home security using infrared and 
ultrasound 

Sensor 

 

13 

أحمد عادل سجاد  
عماد  مصطفى  

 احمد
 

 الهادي عبد جمانة. م. م
هللا  جار  

مجيد جبار أوس. د. م  

 

Design and implementation of 
plant watering system using 

Arduino 

 

14 

األمير عبد عادل دانية  
سعدون  فاضل مريم  

 

 الهادي عبد جمانة. م. م
هللا  جار  

  الستار عبد مصطفى. م. م
 نوري 

 

Design and Implementation of a 
mini Arduino Weather Station 

(AWS) 

 

15 

يونس  حسين عال  
حسين  بشير ياسر  

 

احمد  محمود نبراس. م. م  
سلمان عمران اقبال. م. م  

 

Control electrical devices on the 
house using 

Bluetooth 

 

16 

مظلوم شاكر محمد  
شنان اسعد علي  

 

احمد  محمود نبراس. م. م  Control servo motors using 
Bluetooth 

 

17 

لقمان  ثائر مالك  
مطلك واثق عمر  

 

سلمان عمران اقبال. م. م  
طه عباس نضال. م. ا  

 

Design and implementation of 
smart home security system 

18 

 
 
 
 


