
 2019 -2018لعام الدراسي لقسم هندسة األتصاالت ل طلبة المرحلة الرابعةمشاريع لجان المناقشة االولية ل
 

 الوقت والتاريخ اسماء مجاميع الطلبة لجنة المناقشة المشرف اسم المشروع ت

1.  
Implementation of IOT-based smart 

home system using SMS control. 

د. ليث باقر 

 سلمان

 عماد عباس.د.أ.م

 م. م. ضمياء حسام

 ياسر عامر علي

 حيدر غسان سلمان

 19/02/2019الثالثاء 

صباحا 9:00  

2.  
Microcontroller-based smart home 

control system. 

د. ليث باقر 

 سلمان

 م. م. ايالف صباح

 م. م. محمد علي

 علي وسام عبد الواحد

 مصطفى محمد عباس

 20/02/2019االربعاء 

 حاصبا 9:00

3.  

Design and implementation of antenna 

lab to perform experiments regarding 

antenna characteristics. 

 د. سلمان عبيد

 مبيت

 د. عمانوئيل سليمم.

 م. م. سيف اسعد

 حيدر ابراهيم قاسم

 نوار مازن عبد الكريم

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 9:00

4.  

Constructing a computer program for 

monitoring the propagation 

characteristics of EM waves according 

to their frequency band. 

 د. سلمان عبيد

 مبيت

 د. عمانوئيل سليمم.

 م. م. سيف اسعد

 مصطفى احسان عبد الحميد

 يوسف حسين عبد الجبار

 19/02/2019الثالثاء 

 صباحا 9:00

5.  
A computational analysis of a micro 

strip transmission line. 

د. بسام حنا 

 حبيب

 د. ليث باقرم.

 م. م. نور عايد

 يوسف علي يوسف

 رانية كاظم بالسم

 19/02/2019الثالثاء 

 صباحا 9:00

6.  

A parametric study of a coaxial 

transmission line through computer 

programming. 

د. بسام حنا 

 حبيب

 د. ليث باقرم.

 . م. نور عايدم

 فهد محمد عبد الرضا

 حيدر سمير عبد الخالق

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 9:00

7.  
Laplace transform for communication 

applications. 

د. عماد عباس 

 كوفي

 بسام حناأ.م.د.

 م. م. هند موفق

 زين العابدين علي صالح

 سيف محمد حميد

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 10:00

8.  
Laplace transform and it’s application in 

solving electrical circuits problem. 

د. عماد عباس 

 كوفي

 أ.م.د.عدي عبد الحسين

 م. صالح يحيى

 م. م. احمد سعيد

 سارة ذياب هادي

 حمزة حميد مجيد

 نور حازم

 19/02/2019الثالثاء 

 صباحا 9:00

9.  
Controlling a robot using GSM and an 

android application. 

د. عمانوئيل 

 سليم حنا

 م. م. ايالف صباح

 م. م. محمد علي

 محمد خالد يحيى

 حسين علي عباس

 19/02/2019الثالثاء 

 صباحا 9:00

10.  
GSM based wireless control of electrical 

appliances. 

د. عمانوئيل 

 سليم حنا

 أ.م.د.عدي عبد الحسين

 م. صالح يحيى

 يدم. م. احمد سع

 حسين علي سلمان

 عال خالد حسن

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 9:00



11.  
Study and implementation of electrical 

lifts. 

 م. صالح يحيى

 حسين

 م. م. ايالف صباح

 م. م. محمد علي

 بشير احمد قنبر

 رنا منتظر عادل

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 10:00

12.  
Single – phase smart energy meter using 

Arduino. 

 م. صالح يحيى

 حسين

 د. عمانوئيل سليمم.

 م. م. سيف اسعد

 بسام صباح نوري

 هشام صباح نوري

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 10:00

13.  
Hepatitis disease diagnosis based on K – 

nearest neighbors algorithm. 

م. نجمة عبد 

 حبيب

 عماد عباسأ.م.د.

 م. م. ضمياء حسام

 موفق علي علي

 زيد باسم فالح

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 9:00

14.  
Intelligent algorithm based diagnosis of 

Heart Diseases. 

م. نجمة عبد 

 حبيب

 م. م. ايالف صباح

 م. م. محمد علي

 فرح فريدون حميد

 مريم فائز بشير

 19/02/2019الثالثاء 

 صباحا 10:00

15.  Automatic safety home bell system. 
م. م. ضمياء 

 حسام محمد

 بسام حناأ.م.د.

 م. م. هند موفق

 سارة حازم جواد

 زهراء ابراهيم علي

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 09:00

16.  
Automatic smart parking system using 

internet of things (IOT) 

م. م. ضمياء 

 حسام محمد

 د. ليث باقرم.

 م. م. نور عايد

 سنر عمار علي

 كريم قاسممنى 

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 10:00

17.  

Design and implementation of Parking 

Lot system  

based on Arduino. 

د م. م. سيف اسع

 عبد الحسين

 بسام حناأ.م.د.

 م. م. هند موفق

 محمد احمد سلمان

 احمد رمزي عبد الرضا

 20/02/2019 الثالثاء

 صباحا 9:00

18.  
Design and implementation of solar cell 

wireless phone charger. 

د م. م. سيف اسع

 عبد الحسين

 بسام حناأ.م.د.

 م. م. هند موفق

 وسام مجيد حميد

 حيدر علي مهدي

 19/02/2019الثالثاء 

 صباحا 10:00

19.  
Design and implementation of a 

universal remote control. 

م. م. ايالف 

 صباح عباس

 دد. سلمان عبيم.

 م. م. شهد صبيح

 حسن احمد شوقي

 فيصل علي حسين

 19/02/2019الثالثاء 

 صباحا 9:00

20.  
Design and implementation of a distance 

measurement tool. 

م. م. ايالف 

 صباح عباس

 م. نجمة عبد

 م. م. منار عدنان

 هند مصطفى خضير

 محمد ثابت صالح

 19/02/2019الثالثاء 

 صباحا 9:00

21.  

Design and implementation of global 

positioning system (GPS) security 

tracking system. 

م. م. نور عايد 

 حندل

 د. عمانوئيل سليمم.

 م. م. سيف اسعد

 فرح فيصل العيبي

 نور فالح حسن

 19/02/2019الثالثاء 

 صباحا 10:00

22.  

Design and implementation of home 

automation using Bluetooth and 

Arduino. 

م. م. هند موفق 

 طه

 د. سلمان عبيدم.

 م. م. شهد صبيح

 ابراهيم الحكم مؤيد

 ضحى محمد عبد الرحمن

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 10:00



23.  

Design and implementation of secret 

knock detecting door lock using 

Arduino. 

م. م. هند موفق 

 طه

 عماد عباسأ.م.د.

 مياء حسامم. م. ض

 ادريس حسين محمد

 فرح حسنين ماجد

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 10:00

24.  
Design and implementation of voice 

controlled robot using Arduino. 

 م. م. احمد سعيد

 عبيد

 د. سلمان عبيدم.

 م. م. شهد صبيح

 زين العابدين اديب عيسى

 بالل مؤيد حميد

 19/02/2019الثالثاء 

 صباحا 10:00

25.  

Implementation of handwritten 

characters and digits recognition using 

Artificial neural networks. 

 م. م. احمد سعيد

 عبيد

 د. ليث باقرم.

 م. م. نور عايد

 حسام جواد كاظم

 فواز اياد كاظم

 20/02/2019 الثالثاء

 صباحا 10:00

26.  

Design, simulation and implementation 

of VLAN-based hybrid network using 

network simulation tools. 

م. م. منار 

 عدنان نصرت

 عماد عباسأ.م.د.

 م. م. ضمياء حسام

 الء راضيالهمام ع

 احمد زهير نصيف

 19/02/2019الثالثاء 

 صباحا 10:00

27.  

Study and analysis of solid-state 

electronic devices characteristics using 

simulation programs. 

م. م. منار 

 عدنان نصرت

 أ.م.د.عدي عبد الحسين

 م. صالح يحيى

 م. م. احمد سعيد

 ليديا نصير فرج

 تبارك محمد زغير

 19/02/2019الثالثاء 

صباحا 10:00  

28.  
Heart rate monitoring system using 

Arduino. 

م. م. شهد 

 صبيح غنتاب

 م. نجمة عبد

 م. م. منار عدنان

 مصطفى علي حسن

 الحسن رزاق جودة

 19/02/2019الثالثاء 

صباحا 10:00  

29.  

Automatic irrigation and plant watering 

system using Arduino soil moisture 

sensor. 

م. م. شهد 

 صبيح غنتاب

 م. نجمة عبد

 م. م. منار عدنان

 فرح نجاح عيسى

 عسل ياسر رياض

 20/02/2019االربعاء 

صباحا 10:00  

30.  Pc based oscilloscope using mic port. 
م. م. محمد علي 

 سفاح

 د. سلمان عبيدم.

 م. م. شهد صبيح

 حسين محمد حسين

 امنة محمود اسماعيل

 20/02/2019الربعاء ا

 صباحا 9:00

31.  
Accident detection and messaging 

system using Arduino. 

م. م. محمد علي 

 سفاح

 م. نجمة عبد

 م. م. منار عدنان

 هاجر تحسين محسن

 سرمد احمد طه

 20/02/2019االربعاء 

 صباحا 9:00

 

 


