
وع أسم الم ف الم

1 Study the performance and implemntaion of smart home اقر م  س م.  غام ثائر ع مث 
2 Robust control design for two wheels robot د الحس  د. ع هادي + م.م. عالء ع محمد مهدي اظم محمد 
3 Waste management using IoT د. احمد نضال د محمد عدنان مج تيون ار اش عمار ج
4 Design of Solar Powered Mobile Charger. م م.م. ام ع ك ع حس مكطوف د النا زنة ع
5 Design a renewable energy using PSCAD م.م. ع قاسم سارة سم سا  ع سعد
6 Power management for microgrid power system م.م. ع قاسم امجد محمود هادي ان صفاء احمد اد

7
Design and impelmentation of thermal controller based on 
IoT د المنعم سام ع م.م.  حسام فائز منتظر نجم

8 Two level threephase invertor application د الحس  م.م. حسام ع در رعد ح امنة فاروق
9 GSM Patient Health Monitoring ث محمد رضا م.م. ل بن وسام هادي اظم صاحب ة  رق

10 Self bondolume robot path planning د الحس + د. ع هادي م.م. عالء ع سارة حس  بن خالص

11
Design, Simulation, and implementation of a Multi-Level 
Inverter. ار د. عدنان ص د مسلم محمود عمار ع

12
Solar panels implementation and efficiency study around 
Iraqi cities اس ار ع د. رافد ص د الحسن فليح حسن ع

13 Solar Recycle Bin م.م. عدي خ هللا كرار عبود سجاد مزهر

14
Design and simulation of solid state power 
transformer م.م. عدي خ هللا در حس ح جعفر عادل

15
Resonant Gate-Drive Circuit for High-Switching 
Frequencies. د الرضا د. حر ع در محسن طارش ح محمد رعد غانم

16 Building of educational fiter kit م.م. أم محمد ب د هللا حب ع م نور سل

17
Transformers design and implementation aspects for 
educational purposes م.م. أم محمد محمد جاسم محمد اس د الع مصط رحمن ع

18
ATTENDANCE AND TRACKING FOR STAFF IN UOKUFA 
MAIN CAMPUS د الواحد د. عصام ع فاطمة جواد هدى خلف

19 Object protection by using SURF algorithim د المهدي د. عامر ع همام حامد محمد طالب
20 Digital communication via PC sound card د الحس  م.م. عالء ع در أم ح االء غانم
21 PLC (water desalination cycle) ح جاسم حر  ل طالب د.  أمجد عق محمد فارس

22
Dual-boost DC-DC converter for solar cell applications

د الرضا حسن م.د. حر ع د الحسن ات حس ع ا اس مرت محسن ع
23 3D printer, laser printer د الرضا ث ع م.م. ل د الحمزة سجاد ناجح ع د هللا را  ام ع
24 Wireless electricity methods and their applications اس ار ع م.د. رافد ص ف نور عادل لط د األم شاهر در ع ح
25 Digital communication via PC sound card د الحس  م.م. عالء ع مصط ازهر رسول
26 DC to AC inverter د المنعم سام ع م.م.  احسان نا علوان
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