
         

 

                                                                                                                                                              الجامعة التمنٌة الشمالٌة                                                                                                     

                                                                                                                                                     المعهد التمنً / الموصل                                                                                                       

                            لسم التمنٌات الكهربائٌة

 "0201 – 0202قائمة بأسماء المشاريع للعام الدراسي "

 لمشروع الهدف من ا اسم المشروع  اسم المشرف  ت
1- 

 ( IoTالمنزل الذكً باستخدام تمنٌة األشٌاء)  فراس سعدالدٌن احمد
استخدام تمنٌات االنترنت بالسٌطرة على األجهزة واإلناراة فً المنازل والمبانً السكنٌة عن طرٌك الموباٌل واالنترنت عالوة 

 على ذلن معرفة درجات الحرارة والرطوبة من خالل أجهزة الموباٌل 

 اعداد بورد خاص بمختبر الدوائر ٌمكن ربط جمٌع تجارب المختبر  علٌه.  تصنٌع بورد خاص لمختبر الدوائر الكهربائٌة شذى ٌوسف اسماعٌل  -0

 استخدام االمٌتر والفولتمٌتر لمٌاس لٌم اكبر من  المدٌات الخاصة  بتصنٌعهم.  توسٌع مدى االمٌتر والفولتمٌتر شذى ٌوسف اسماعٌل  -3

4- 
 شحن البطارٌة االوتوماتٌكً -٢تشغٌل اضاءة باستخدام متحسس الحركة . 1  منذر  زٌن الدٌن دمحم

تعلم الطالب كتابة المشروع . تحوٌل الفكرة النظرٌة إلى عملٌة . التحمك من النتائج العملٌة بشكل ملموس . تطوٌر فكر الطالب  
 على  استحداث  دوائر ومخطط لابلة للتنفٌذ .

 واالحصائٌات التابعة لها لٌاس رطوبه التربه  التعرف على كٌفٌة  لٌاس رطوبه التربه   أزهر ذنون احمد  -5

 التعرف على كٌفٌة ربط المتسعات  على التوالً والتوازي  عمل بورد ٌستخدم فً تجارب الدوائر الكهربائٌة لمختبر الدوائر الكهربائٌة المرحلة االولى  زٌنة طارق عبد الرحمن  -6

 اثبات  لانون اوم عملٌا  عمل بورد ٌستخدم فً تجارب الدوائر الكهربائٌة لمختبر الدوائر الكهربائٌة المرحلة االولى  زٌنة طارق عبد الرحمن  -7

 الطلبة على تصنٌع بورد ٌستفاد منه فً ربط التجارب المختبرٌةتدرٌب  عمل بورد ٌستخدم فً تجارب الدوائر الكهربائٌة لمختبر الدوائر الكهربائٌة المرحلة االولى  وفاء فاضل عبدالواحد  -8

9- 

555جهاز تولٌد الموجات المربعة بؤستخدام دائرة متكاملة نوع                رافد سلٌمان عبدهللا  

 
تنمٌة لدرات الطالب العملٌة بتعلم كٌفٌة ربط الدوائر الكهربائٌة وااللكترونٌة. وذلن باالستفادة من المعلومات النظرٌة التً 

 اعطٌت لهم. فً مراحل الدراسة فً المعهد لتؤهٌلهم. عملٌآ من خالل تجارب المختبر وهذه المشارٌع 

 استخدام تمنٌة حدٌثة بالتحكم باشارات المرور دوٌنو باستخدام االرالتحكم باشارات المرور  معن عبدالرحمن جرجٌس -12

11- 
 Variable  DC and AC Power Supply   ابراهٌم احمد دمحم 

وٌعطً اخراجات متعددة المٌم لتغذٌة االحمال  ACتصمٌم مغٌر متعدد االخراجات ، حٌث ٌُغذى المغٌر من الشبكة بمصدر 
 حسب حاجة المختبر التمام التجارب المختبرٌة. متعدد  DCمتعدد او  ACكمصدر 

10- 
 منظومة الطالة الشمسٌة المتنملة كرم سمٌر لاسم  

استخدام منظومة طالة كهربائٌة نظٌفة متنملة لتزود بالطالة الكهربائٌة  بنوعٌها المستمرة والمتناوبة  وتم استخدام هذه 
 التحتوي على شبكات المنظومة الكهربائٌة   .....الخ  المشارٌع على وجه الخصوص فً المناطك الرٌفٌة التى

 اعداد بوردات خاصة بمختبر الدوائر تنفذ علٌه جمٌع تجارب المختبر تصنٌع بورد خاص لمختبر الدوائر الكهربائٌة زوزان سعدهللا حسٌن -13

 تعلم الطالب على مبدء عمل الخلٌة وكٌفٌة ربطها الخلٌة االضوئٌة (التشغٌل االوتوماتٌكً لالنارة بعد غروب أشعة الشمس )  دمحممال هللا فتحً حسن -14

 التعرف على احدى طرق االخماد المصري للثاٌرستور Commutation Circuit عمر موفك سالم  -15

 بواسطة إستخدام الثاٌرستور  dc motorالتعرف على التحكم  بالحركات  المستمرة     Operating motor by using thyristor حسن محمود جابر  -16

 التعرف على كٌفٌة تغٌٌر اتجاه دوران محرن تٌار مستمر  التحكم باتجاه دوران محرن تٌار مستمر حسن محمود جابر  -17

18- 

 جهاز كاشف الحرٌك ذو ثاٌرستور- رافد سلٌمان عبدهللا

رونٌة فً صناعة دوائر ٌمكن استخدامها. منزلٌآ او تدرٌب الطالب عملٌآ على كٌفٌة استخدام المكونات الكهربائٌة وااللكت
صناعٌآ او استخدامات اخرى. فً الصناعة وذلن باالستفادة. من التجارب المختبرٌة والمواد النظرٌة اثناء فترة الدراسة 

 بالمعهد

 ذو لدرة عالٌة بلمسة بناء دائرة الكترونٌة لتشغٌل مصباح تشغٌل مصباح ذو لدرة عالٌة باللمس داود سالم دمحم سعٌد -19

 تصمٌم وبناء دائرة الكترونٌة  للتحكم فً اتجاه حركة محرن كهربائً  بفولتٌة مستمرة التحكم باتجاه دوران محرن مستمإ داود سالم دمحم سعٌد -02

 PLCتعرٌف الطلبة على أسس برمجة الدوائر الصناعٌة باستخدام المتحكم المنطمً  PLCتشغٌل محرن ثالثً الطور ذو سرعتٌن باستخدام  هند ٌونس سلٌمان  -01

 التعرف على كٌفٌة تسلٌن وتغذٌة وربط االحمال من اكثر من خط  تغذٌة حمل من ثالث خطوط    فٌصل عبد الجبار جاسم  -00

 

 

    أ.م.د أحمد عطٌة علو                                                  
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