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 يرهىٌ  د. عهٍ فاضم

انطُطرج االنُح عهً اضرهالن انطالح 

انكهرتائُح نهثُد تاضرخذاو يطُطر اردوَُى 

 (KWh)اعرًادا عهً ضعر انىدذج 

 يصطفً يذًذ جاضى 

 عثذ انردًٍ  خانذدطاو انذٍَ 
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 د. دُذر يذًذ عثذ انرضا

Design and implementation an 

Electronic website for Avicenna 

E-Learning center 

 عهٍ رضا عهٍ جًُم 

 يهذٌ رعذ ازتٍُ 

 فاطًح رَىٌ عثذ 

Design and implementation a 

single band antenna 

 يصطفً ادًذ عُطً

 انطُذ َسار عذَاٌ عثذ

 ادًذ يرعٍ إتراهُى  Stability of Multi-machine System د.عثذ انجثار هادٌ دًادٌ 3

 دطٍُ عهٍ ريضاٌ 

4 

 

 د. عثذ انكرَى ضىادٌ عثذ هللا

 + د. فانخ يهذٌ يىضً

Design, Fabrication and Testing of 

Ultra Wide Band (UWB) Printed 

Antennas for Wireless 

Communication Applications 

 وضاو عثاش عثذ انسهرج 

 ادًذ دُذر جاضى 

 َىار ياجذ ظاهر 
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 د. تاضم هاٍَ جاضى 

Smart Home design and 

implementation using different 

networks 

 خهىد دطٍ تذر 

 ادًذ لاضى دطٍُ 

 عهٍ ضعذ يفهخ 

Four wheels car robot wirelessly 

control with line following and 

obstacle avoidance capability 

 فاطًح ضهًاٌ عثاش 

 يذًذ عهٍ عذَاٌ

 يذًذ صثاح عسَس

Theo Robot Design and 

Implementation with Obstacle 

Avoidance Capability  

 دٍُُ دطٍُ خهف 

 ضارج ذذطٍُ طه

 نُث عاير صثار  

6 

 

 د. فانخ يهذٌ يىضً 

 

Design and Analysis of printed 

Triple-Band Antenna for Mobile 

Communications Applications  

 َىر عثذ انهادٌ يىضً

 آَاخ ذذطٍُ يذًذ 

 فاطًح صفاء عثذ انرزاق 
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 د.عثذ انًطهة ذركٍ رشُذ

Load Balance System Using 

Arduino 

 يذًذ لاضى عثذ انجهُم 

 يرواٌ كايم جثار 

 أَىر ياجذ دًُذ 

 صفاء عثذ انرضىل ذعثاٌ 

Design and Construction of a 

Robotic Hand  

 عهٍ عثذ هللا غٍُ 

 يذًذ َىَص عثذ انرزاق 

 دطٍ ردُى عُذاٌ 

Graphics Display System Using a 

Fallen Water  

 يعُذٌ صثُخ شهذ

 شهذ وئاو يذًذ 

 َىر انهذي اكرو َعًح 
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 Multilevel inverter control by عثذ انعثاشد. عهٍ كاظى  8

multilevel pulse width modulation 

 يصطفً يذطٍ شهُذ

 عهٍ عادل يكطىف 

 Modeling of Linear Induction د. دثُة جاتر َكاد 9

Machines 

 دطٍُ يرداٌ كاظى 

 جاضى يذًذ هادٌ

10 
 Pattern recognition algorithms و. خهىد يىضً عًراٌ

with its application for finger print 

and iris identification 

 ضعذوٌ عمُم دثُة 

 دطٍ يظفر عىض

 جىاٌ جىاد جثار

11 

 

 

 و.و. عثذ انثاضظ عثذ انصًذ

 

Arduino Based Phase Shift Angle 

Analysis Meter 

 اضعذ عهٍ ضهىكٍ

 فاضم عثذ انكرَى يُذَم 

 ادًذ دطُة كاظى 

Fuzzy Control Schemes For Path 

Tracking of Flexible Joint Robot  

 عثاش كاظى عثذ انردًٍ 

 شهذ عهٍ دطٍ
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 . هشاو نطُف ضىادٌد

Design and Implementation of 

Smart Power System  

 يرذضً َاصر يهذٌ 

 عهٍ طعًح يرٌ 

 عثاش ادًذ خسعم 

Design and Implementation of 

Smart Stationary and waste Bin 

for Smart City  

 َعمىب يذًذ عثذ انسهرج 

 يُادج دًىد دطٍُ 

 يًُ عثذ انعثاش جاضة 

 Simlink Model for VR Stepper و.و. ضىير صادة درداٌ 13

Motor 

 َاضٍُ شاكر عهٍ 

 رضا رضًٍ عثذ انرضا 

14 

 

 

 

 

انشهُذ عثذ د.عًار عثذ 

 انذًُذ

Robot Car Remote Control Using 

Bluetooth with Temperature 

Sensor and Ultrasonic Sensor 

 أتى انذطٍ شاكر َاصر 

 زَُة ضايٍ دُرىظ

 أضًاء دطٍُ عثذ انخانك  

Design and Implementation of 

Two Axial Sun Tracker System  

 يالن دطٍُ درٍَ 

 عهٍ َاجٍ صادق 

 يذًذ عثذ انكاظى شاكر 

Arduino Color Sorter Project 

 

 ضارج رَاض طانة 

 تذور يهُذ صثذٍ 

 زهراء فرزدق يذنم

 دُذر دطٍُ عهىاٌ   Cable Section Calculation CSC د. تاضى طانة كاظى 15

 وضاو لاضى عثذ 

16 
 Analysis of Short-Circuit Current د. خانذ يهذٌ عثذ انذطٍ  

in Distribution Network 

 صفا َاضٍُ يذًذ 

 يها عثاش يُصىر 

 دطٍُ طارق دطٍُ

17 
 يُرظر دُذر جاتر   Optimum AVR in Power System د. دايذ وصفٍ شذُرٍ 

 غُث دطٍ هاشى 

 عاطف عًاد غرَة 

18 
 دىراء عهٍ يجُذ   Arduino for Networking و. و. ياجذ عثذ انثالٍ يذًىد 

 ضانٍ عثذ انردًٍ دايذ

19 
 Microwave Sensors for Liquid د. عهٍ أيٍُ عثذ انجثار 

Characteristics 

 صثا عُطً راضٍ

 يرَى جثار عثذ
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