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اسم التدريسي   اسماء الطلبة 

 المشرف

 ت  اسم البحث 

 علي لطيف كاظم 

 حسين احمد حسين 

 م.د. ثائر عبد سرا ب 

 م.م. ضفاف عبد الكريم 

 عبو د 

Age Estimation from Face Images 1 

 محمد اسامة خليل 

 مصطفى عبد الخضر هاشم 

أحكام كامل م. اية   

 م.م. ضفاف عبد الكريم 

 عبو د 

 

Fingerprint comparison software. 

 
2 

 مريم حيدر عبدالواحد 

 ميس مظفر محسر 
 أ.م.د. علي جابر عبد 

 الوهاب 

 م.م. عمران احمد شبيب 

Automated Student attendance 

management system 
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 فاطمة محمد حافظ 

 ابراهيم علي مرتضى 

 

جمانة عبد الهادي م.م.   

 م.م. هديل صادق 

 

Simple programmable robotic arm using 

arduino 
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 حيدر صابر عبدعلي 

 زهراء عدنان فرمان 

 هبه حسين محمد علي 

 

 د. حسين تبينه كاظم 

 م.م. عمران أحمد شبيب 

 

Design and manufacture of automatic 

production line with robotic arm 
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 حسن مؤيد حسن 

 علي اسعد عبدالجبار 

 

 م.د. عامر عطا ياسين 

 
Design and implementation of a 

Microcontroller Based PID controller 
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 أية جميل هاشم 

 غفران مالك جاسم 

 يوسف عباس حسين 

 

 م.م. عمران أحمد شبيب 

 م.م. محمد سمير محسن 

 

Design and manufacture of a laboratory 

device (Maxwell wheel) programmed by 

Arduino. 
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 مها ستار مجيد 

 علي عبدالقادر فياض 

 عبدهللا وسام سمير 

 محمد هيثم احمد 

 

 م.م. مصطفى عبد الستار 

 نوري 

 

Automatic Irrigation System using an 

Arduino 
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 سعاد محمد جواد 

 عال محمد حسن 

 

حسين أ.م.د. اياد قاسم   Design and Implementation of Solar 

Powered Mobile Phone Charging Station 
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 علي اسام ه عبدالزهره 

 تبارك عزيز عباس 

 

 م. اية أحكام كامل 

 م.م. نبراس محمود احمد 

 

Computer control by voice 10 

 سجاد مؤيد عيسى 

 ليث سمير بشير 

 

م.م. مصطفى عبد الستار  

 نوري 
Management power consumption of a 

house using Arduino 
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 فاطمة طارق علي 

 علي خليل رحم 

 م.د. عامر عطا ياسين 

 م.م. اقبال عمران سلمان 

Improving recognition abilities of 

computer vision systems 
12 



 يوسف صباح كامل 

 
  

 علي حسن حيدر 

 بدور علي نعمة 

 

الواحد غضبا  م.د. صفاء عبد 

 ن

 م.م. عمران أحمد شبيب 

Design and manufacture of a laboratory 

device (Whirling speed of the shaft) 

programmed by Arduino. 
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 ختام جبار جوني 

 كنار خالد خلف 

 

 

 أ.م.د. علي جابر عبد الوهاب 

 أ.م نبيل كاظم رؤوف 

 

Energy Harvesting System 
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 حوراء نبيل علي 

 بان حيدر منذر 

 

م.د. صفاء عبد الواحد غضبا  

 ن

 م.م. عمران أحمد شبيب 

control circuit for domestic water pump 
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 احمد باسم محمود 

 مصطفى ثامر كاظم 

 

 Design and implementation of ball and أ.م.د. اياد قاسم حسين 

plate control system using PID controller 
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 محمد عادل محمد 

 عيسى عبد الحميد 

 سيف جاسم عبيد 

 عصام فالح صديق 

 

 .م.د. علي مهيدي حمادي 

 م.م. نبراس محمود احمد 

 

Design and implementation of a 

laboratory device for electrical and 

electronic circuits 
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 زينب عزيز صاحب 

 حسين سامر عبد الرزاق

 

علي جابر عبد الوهاب أ.م.د.   

 م.م. جمانة عبد الهادي 

 

Car plate number verification 
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 نادين محمد حسن 

 ريم مازن محمود 

 

 م.م. جمانة عبد الهادي 

 م. اية أحكام كامل 

 

Home Automation Using Arduino Based 

on IoT 
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 نصر حسن علي 

 عبد العزيز بكر برجاس 

 

 م.م. عمران أحمد شبيب 

 م.م. بلسم قاسم عبد 

 

Design and manufacture of a 

programmed machine CNC with IoT 
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 االء عمار شكر 

 مريم فالح حسين 

 آيات قاسم شياع 

 

 أ.م. نبيل كاظم رؤوف 

 م.م. جمانة عبد الهادي 

 

design and implementation of digital 

Controller based on Arduino 

microcontroller 
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 نبأ حميد ناجي 

 نبأ عبد الخالق ناصر 

 

 .م. نبيل كاظم رؤوف 

 م.م. نبراس محمود احمد 

 

Power electronics kit trainer 
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ر تاعبد الستار محمود عبد الس  

 امنه احمد راجي 

 اركان امين عبد هللا 

 

 .م. نبيل كاظم رؤوف 
 

Implementation of analogue control kit 

trainer 
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