
                           جامعة الفرات االوسط التقنية               

                         النجف االشرف               / المعهد التقني 

 قسم تقنيات االلكترونية واالتصاالت  

 امر اداري داخلي

  2019/    2018تخرج طلبة قسم تقنيات االلكترونية واالتصاالت  للعام الدراسي  مشاريع 

 طالب المشروع المشرف اسم المشروع ت

 تصميم ساعة الكترونية  -1
 

 نيران صباح كاظم -1 زينب مصطفى 

 كوثر مظفر عبد الجليل -2

 محمد فؤاد نجم -3

 محمد مسافر عبد الحسن -4

 دعاء عبد مسلم -5

 + انور صباح  مراقبة بالكاميرات تصميم نظام  -2
 سندس عبد المنعم 

 احمد يوسف محمد -1

 احسان علي كاظم -2

 ريسان جحيل موحان -3

 مصطفى عزيز شاكر -4

 علي حسن شنان -5

 ابراهيم احمد -6

 تصميم وتنفيذ نظام سيطرة على  -3
 دخول الطالب الى مختبرات 

 (الجزء الميكانيكي ) القسم 

  عادل حميد 

 حسنين مازن -1

 امال عبد الحسن -2

 حنين كاظم -3

 شهد باقر -4

 احمد عبد الكريم عبد -5

 تصميم وتنفيذ نظام سيطرة على  -4
 دخول الطالب الى مختبرات القسم 

 (الجزء الكهربائي وااللكتروني ) 

  عادل حميد

 زهراء نجم -1

 عهود عبد الرضا -2

 حوراء شهيد -3

 حنين عبد الرضا -4

 علي حسن ضياء -5

 كرار حيدر علي -6

 علي ماجد عبيد -1 يوسف جواد  تصنيع بورد لمختبر الرقميات  -5

 قاسم محمد ابو الهيل -2

 مرتضى عبود محيسن -3



 احمد طالب مطر -4

 رائد نعيم سادي -5

 ازهر نعيم اسماعيل -6

 محمد جليل موسى -7

 محمد حاتم عبد الحسين -8

 سارة عواد عبد الحسين -9

 سجى راضي 11

 تصميم وتنفيذ نظام السيطرة على -6
 الطالب الى المعهد دخول 

 (الجزء الميكانيكي ) 

  عادل حميد 

 مرتضى جمال -1

 محمد مجيد كاني -2

 محمد طه سعد -3

 عباس محمود عبد -4

 علي عدنان عبيد -5

 مصطفى مسلم -6

 فتى عمران رشيد -7

 نور الهدى ليث -8

 

 تصميم وتنفيذ نظام السيطرة على -7
 دخول الطالب الى المعهد 

 ( وااللكترونيالجزء الكهربائي ) 

 حسين محمد عبد -1 عادل حميد

 عال محمد رضا -2

 رقية موسى عبد -3

 حسين سليم برهي -4

 اباء حسين -5

 بنين زهير -6

 مسلم عقيل -7

 سارة ثائر -8

 احمد صباح -9

 
8 

 بوابة دخول الطلبة باستخدام 
 الكارت والرمز 

 +عادل حميد 
 انور صباح

 وائل عبد االمير -1

 رضا فالح كويم -2

 علي عبد اللطيف -3

 جواد كاظمزيد  -4

 حسنين علي جابر -5

 علي عباس خليل -6

 محمد كريم محمد -7

 سجاد عبد الزهرة -1 يوسف جواد  تصميم وتنفيذ مجهز قدرة مستمر  -9

 زين العابدين عدنان -2

 شهد كريم -3

 ايمان جبر -4



 علي طالب -5

 تصميم نظام ذراع روبوتي  -10
 باستخدام المتحكم الدقيق

 + مهند عدنان 
 امير حسين 

 محسن عليامير  -1

 ميس سمير صاحب -2

 اسراء عباس عبيد -3

 ازهار ابراهيم عليال -4

 هدير باسم شهيد -5

 

 تصميم نظام تعقب باستخدام  -11
 خوارزميات التحكم 

 
  

 + مهند عدنان 
 امير حسين 

 وارث محمد رضا -1

 مصطفى اياد طالب -2

 كرار احمد طالب -3

 نور عالء حمزة -4

 زينب كاظم كاطع -5

 غفران حيدر رشيد -6

 تصميم وتنفيذ انسان الي  12
 متكامل باستخدام االردوينو

 + مهند عدنان 
 امير حسين 

 محمد علي صادق -1

 مروة تركي حالوي -2

 براء عباس صاحب -3

 تصميم نظام ادارة للقسم  13
 باستخدام البرامجيات 

 حسن عزيز عبد زيد -1 اميرحسين محمد 

 حسين علي عبد االمير -2

 اسالم عادل شهيد -3

 امير حميد علي -1 محمد عبد العباس  نظام تنبيه ذكي تصميم  14

 امير رزاق -2

 رفل عادل -3

 زهراء علي -4

 السيطرة على انارة القسم  15
 باستخدام الخاليا الضوئية 

 رسول علي خضير -1 مكي جبر 

 مصطفى علي محمد -2

 فاطمة محمد عبد هللا -3

 عقيل محمد مسلم -4

 مهدي عباس كريم -5

 للقسم تشغيل االنارة الخلفية  16
 مبني على استشعار الحركة 

 حيدر ميري سلمان -1 حسون سلمان 

 احمد جبار ناجي -2

 حسين رزاق ابراهيم -3

 بنين حسين -4

 حنين جواد -5

 رقية علي سرحان -6

 



17 
 
 
 
 
 
 

18 

 تنفيذ نظام مراقبة لمخزن المعهد
 الرئيسي 

 تنصيب الكامرات
 
 
 
 
 

 تنفيذ نظام مراقبة لمخزن المعهد
 الرئيسي 

 وبرمجةتشغيل 

 انتصار صادق 
 حسون 

 
 
 
 
 
 

 انتصار صادق 
 حسون

 منتظر كريم محمد -1

 كرار حيدر جواد -2

 ضحى ازهر -3

 حسنين حيدر احمد -4

 ميثم ناصر -5

 زينب محمد فراك -6

 
 ادريس هادي حسين -1

 باقر ساجد عبد -2

 منتظر كريم محمد -3

 محمد علي حسين -4

                                                                               

                                                                                                          


