
المشروع عه وبذيالطلبة اسماءالمشرف االستاذ اسمالمشروع عىواند

1
رص١ُّ ٚثٕبء ٔظبَ االسشفخ االٌىزش١ٔٚخ 

V.Bثبعزخذاَ ٌغخ اٌجشِغخ 

واثك لفته عبدعلً  . د.م.أ

حٌدر دمحم علً دمحم رضا

, سٚٔك ػٍٟ شش٠ف, ا٠الف ٘بدٞ وبظُ

فبغّٗ ػجذاٌصبحت , ع١ف ِبصْ س٠بض

ص٘شاء ٠بعش ػجذػٍٟ, وبظُ

عّغ ٚرح١ًٍ ٚثٕبء ٔظبَ االسشفخ االٌىزش١ٔٚخ ِٓ اعً رحم١ك دلخ ٚعشػخ 

ػب١ٌخ فٟ اٌٛصٛي اٌٝ اٌىزت اٌشع١ّخ اٌخبصخ ثبٌّؤعغخ ٚرٌه ثبعزخذاَ 

ٌغخ اٌجشِغخ فغٛي ث١غه

2
تصمٌم وبناء دائرة النشرة الضوئٌة مع 

الصافرة فً سٌارات الشرطة
مرٌم لٌس كاظم. م.م

عبٌر ,  ضحى علً أحمد , خدٌجة احمد عبد

حوراء   , فاطمه جبار حسن , فاضل عباس

صباح علً

رص١ُّ دائشح إٌىزش١ٔٚخ رحزٛٞ ػٍٝ دائشح اٌؼذاد ٚ اٌّزثزة ٚ غ١شٖ ِٓ 

اٌشثػ ٌزغخ١شُ٘ فٟ ػ١ٍّخ إظبءح إٌششح اٌعٛئ١خ ٚ إغالق صٛد اٌصفبسح 

.ٚرٌه ٌّؼشفخ اٌفبئذح ِٓ اٌؼذاد ٚ و١ف١خ اعزخذاِٗ

بسمة احمد جلٌل.  م.متصمٌم نظام االنارة فً المنازل الذكٌة3

,  عمار حمٌد كاظم , امٌر عبدالحسٌن جواد

, زٌنب باسم رشٌد , اٌات عبدالكاظم جابر

دمحم جاسم مصحب

رص١ُّ دائشح اٌىزش١ٔٚخ رؼًّ ػٍٝ اداسح ٔظبَ االٔبسح فٟ إٌّبصي ٌزشش١ذ 

اعزٙالن اٌىٙشثبء ٚرٛف١ش ٔظبَ ٠مَٛ ثّؼشفخ ػذد اٌضٚاس داخً إٌّضي

4
تصمٌم نظام لمرالبة خطوط االنتاج فً 

المصانع باستخدام االردوٌنو
مرٌم لٌس كاظم. م.م

 , سحر نعٌم جازي , اخالص مهدي علً

 , ضحى دمحم طعمه , سهاد ابراهٌم مالن

مصطفى حسٌن حبٌب

رص١ُّ ّٔٛرط ثذائٟ ٌزطج١ك ػ١ٍّخ ِشالجخ خطٛغ االٔزبط فٟ اٌّصبٔغ ِٓ 

خالي اعزخذاَ االسد٠ٕٚٛ ٚ حغبط ٚ رٌه ٌّؼشفخ االٔزبط إٌٙبئٟ ٌٍّصٕغ فٟ 

.وً ِشح

5
 تصمٌم منزل ذكً باستخدام برنامج 

Cisco Packet Tracer Blocky
عمار جهاد خلف. م.م

زٌنب  , رلٌة حٌدر علً,  آمنه سالم عبد

راوٌه ,  نبأ احمد خساره , عدنان عبدالكاظم

لاسم ٌاسر

غج١ك رم١ٕخ أزش١ٔذ االش١بء ػٍٝ االعٙضح إٌّض١ٌخ ثبعزخذاَ اٌّحبوبح ػٓ 

Cisco Packet Tracerغش٠ك ثشٔبِظ 

6
رص١ُّ ٚثٕبء ٔظبَ ثطبلخ حغبة سص١ذ 

اٌضثْٛ ٌٍّحبي ٚاالعٛاق اٌزغبس٠خ
دمحم ثجٌل عبدهللا. م.م

حسٌن خضر  , جعفر عالوي عبدالزهره

مصطفى ,  كرار عبد االمٌر طراد , فرحان

ستار عبدالحسٌن كرٌم,  احسان عبدالحسٌن

 (ِٛي)٠زعّٓ اٌّششٚع رص١ُّ ٚأشبء لبػذح ث١بٔبد ٌضثبئٓ اٞ ِحً اٚ عٛق 

رغبسٞ ِٓ اعً حفع ث١بٔبد رغٛلُٙ ػٕذ وً ص٠بسح ٌزٌه اٌّحً ٌحغبة اعّبٌٟ 

اٌّجبٌغ اٌزٟ رغٛق ثٙب اٌضثْٛ ٚثشىً رشاوّٟ ٌىً ص٠بسح رغٛق ٚ ثحغت ٔغجخ رؼذ 

رحفع فٟ ثطبلخ سص١ذٖ  (سص١ذ)ِٓ لجً صبحت اٌّزغش ٠زُ ِٕح اٌضثْٛ ٔمبغ 

رّىٓ اٌضثْٛ ِٓ اٌفٛص ثغبئضح ِٓ لجً صبحت اٌّحً ٌضثبئٕٗ ٚثبٌزبٌٟ عزغبُ٘ ٘زٖ 

اٌجطبلخ ػٍٝ رحف١ض اٌضثبئٓ ٌٍزغٛق اٌّزىشس ِٓ ٔفظ اٌّزغش ٌٍحصٛي ػٍٝ ٔمبغ 

.اوضش ٚاٌفٛص ثجعبئغ اوضش ِٓ خالي سص١ذُ٘ فٟ رٍه اٌجطبلخ

7
رص١ُّ ٚثٕبء ثشٔبِظ ِحبوبح ٌٕظبَ اداسح 

صشف اٌٛصفخ اٌطج١خ ٌٍّشظٝ االٌىزشٟٚٔ
دمحم ثجٌل عبدهللا. م.م

 , غدٌر سوادي مرشوش , سهاد فرحان جبر

 , مرٌم طالب هاشم , فاطمة احمد عباس

زمن دمحم امراد

٠زعّٓ اٌّششٚع رص١ُّ ٚأشبء لبػذح ث١بٔبد ٌٍّشظٝ اٌّشاعؼ١ٓ ٌذٜ أٞ غج١ت 

ٚرىْٛ ٘زٖ اٌمبػذح ِؼ١ٕخ ثج١بٔبد اٌّش٠ط االعبع١خ اٌزٟ ٠حزبعٙب اٌطج١ت ٚوزٌه 

ثج١بٔبد اٌٛصفخ اٌطج١خ ِٓ ح١ش اعُ اٌؼالط ٚو١ّزٗ ٚ اٚلبد رٕبٌٚٗ ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ 

ٌٍّش٠ط اْ ٠صشف ػالعٗ ِٓ أٞ ص١ذ١ٌخ دْٚ اٌحبعخ اٌٝ اٌٛصفخ اٌٛسل١خ اٌزٟ 

٠زُ ٍِئٙب ِٓ لجً االغجبء فٟ اٌؼبدح ٚثزٌه ع١ٛفش اٌجشٔبِظ اِىب١ٔخ لشاءح اٌٛصفخ 

اٌطج١خ ثغٌٙٛخ ٚصشفٙب ِٓ اٞ ص١ذ١ٌخ ٚصب١ٔب عٌٙٛخ اٌٛصً ٌج١بٔبد اٌٛصفخ دْٚ 

اٌحبعخ اٌٝ اٌٛصفخ اٌٛسل١خ ػٍٝ اْ ٠زُ اػزّبد سلُ ٠ٛ٘خ اٌّش٠ط فٟ اٌذخٛي اٌٝ 

صفحخ اٌخبصخ داخً اٌجشٔبِظ ٌٍزؼشف ٚاالغالع ػٍٝ عغٍٗ اٌّشظٟ ٚوزٌه 

.احذس ٚصفخ ٌذ٠خ
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 Monthly)برنامج إدارة االلساط الشهرٌة 

Installments)  للمحالت والموالت

التجارٌة

بسمة احمد جلٌل. م.م

 , لماء داخل كاظم , حوراء مجٌد عبدالزهره

 , رسل شهٌد عبدالكاظم , نبأ مهدي نعمه

ولٌد ماجد عبدهللا

ح١ش ٠مَٛ ,  الداسح االلغبغ اٌشٙش٠خV.B.Netرص١ُّ ثشٔبِظ ثبعزخذاَ  

اٌجشٔبِظ ثّؼشفخ رفبص١ً وً صثْٛ ِضً اٌّجبٌغ اٌّذفٛػخ ٚاٌّزجم١خ ٚاٌغٍؼخ 

اٌزٟ رُ ششاؤ٘ب

9
تصمٌم تطبٌك تعلم اللغة االنكلٌزٌة لالطفال 

بلغة الجافا
مرٌم لٌس كاظم.  م.م

دمحم باسم  , عبدالحمٌد مهدي جاسم

رغد  , دمحم عبدالعظٌم عبدعلً , عبدالرزاق

اثمار دمحم عبدالعباس, دمحم رجه

رص١ُّ ٚ ثشِغخ رطج١ك ػٍٝ اٌىّج١ٛرش ٌزؼٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٌألغفبي ِٓ 

خالي اٌزٛاصً ِغ اٌزطج١ك ثبٌصٛد ٚ اٌصٛسح ٚ ِشب٘ذح اٌف١ذ٠ٛ٘بد 

V.Bاٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّذسعخ فٟ اٌزطج١ك ٚ رٌه ثبعزخذاَ ٌغخ 

لصً عبدهللا عبد. م.متصمٌم و بناء برنامج الدارة مذخر ادوٌة10

 , دمحم جمال ناصر , عالء راجح راهً

,  زهراء رزاق حمٌد , حسن حمٌد حسن

زهراء علً حسٌن

رص١ُّ ثشٔبِظ ٠شًّ ِؼٍِٛبد رخص االد٠ٚخ اٌّزٛفشح فٟ اٌّزخش ٚوزٌه 

ح١ش ٠مَٛ اٌجشٔبِظ , ِؼٍِٛبد اٌضثبئٓ اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ رؼبًِ ِغ اٌّزخش

ثبٌغ١طشح ػٍٝ ػ١ٍّبد ث١غ االد٠ٚخ ػٍٝ اٌّغٙض٠ٓ اٚ اٌص١بدٌخ ٚاػذاد 

اٌفٛار١ش

11

تصمٌم برنامج الدارة درجات الطلبة ضمن 

نظام الممررات لمسم تمنٌات انظمة الحاسوب 

V.Bبلغة 

واثك لفته عبدعلً. د.م.أ

حٌدر دمحم علً دمحم رضا

ابرار  , نور حٌدر عبد , حٌدر اٌاد نعمه

فاطمه  , حسٌن عباس سعد , كاظم ماشً

ثامر دمحم

اداسح وبٍِخ ٌٍطبٌت ِٕز اٌٍحظخ االٌٚٝ ٌٍمجٛي فٟ اٌّؼٙذ ٚحزٝ اٌزخشط 

٠ّٚىٓ ا٠عب االعزفبدح ِٕٗ ثؼذ اٌزخشط فٟ اصذاس اٌٛصبئك

12
تجمٌع كامٌرات مرالبة بالصوت والصورة 

من مخلفات الحاسبات المدٌمة والعاطلة

عالء كامل فلٌح. د.م

خلدون عبد االمٌر

حسن  , حسن رزاق كاظم , أبو الحسن بشٌر

اسراء , لاسم عبدالهادي صافً , عبد مسلم

موسى عبدهللا

نظرا للتوسع الكبٌر فً مجال استخدام كامٌرات المرالبة وبسبب ارتفاع كلفها 

المادٌة ٌمدم المشروع حلول والعٌة لتصنٌع وانتاج كامٌرات جدٌده من الحواسٌب 

المدٌمة


