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 اصواء الطلبت اصن الوشرف عٌىاى الوشروع ت

1 
Design and Implementation for  Stand-Alone Solar Street Lighting 

System With LED 
 رغــد علـً هجــٍد .م.دأ.

 رفل احضاى علً حوادي

 صالم هاشن هٌدٌل هفضً

2 
The Main Feature of Power Electronic Devices in Controlling 

Electrical Machine  
 أ.م.د. دمحم سعدي حسن

 خلٍل عبد الرحوي هزبر دمحم

 علً هصطفى دمحم عبد

3 
Using Monte Carlo Simulation To Calculation Non-uniform Electric 

Fields. 
 أ.م.د. حسن جاسم دمحم 

 خواس عبدهللاعلً خالد 

 علً هحضي شٌٍىر هٌدي

4 
Load Forecasting Taking in Account Meteorological Factors for Diyala 

Government  
 م.د. بالسم دمحم حسٌن

 حسٌن كاظم ناصر حسٌن
 مٌثاق رٌاض محمود جابر

5 Design of HVDC Transmission for Iraqi Power Grid م.د. حاتم غضبان عبود 
 العابدٌن دمحم مطلب ابراهٌم زٌن

 سعد عبد الكرٌم محمود مهدي
 دمحم صباح حسٌن نصرهللا

6 
Development of Power Grid Dynamics and Control Model for 

Educational Purposes 
 م.د. زٌاد عاصً عبٌد

 كاظم رحٌم مظلوم زغٌر
 ولٌد خالد بغٌل نخش

7 Power System Contingency Analysis (N-1, N-2) أ.م. هشام عٌدان حسٌن 
 عمار حسن عبد اللطٌف حمد

 كاظم جابر ٌوسف عباس

8 
Analysis the Performance of Power System Stability Under Small 

Signal Disturbance 
 أ.م. غسان عبدهللا سلمان

 طٌبه عبد المنعم صالح عباس
 مرٌم علً الماس رضا مشهدي

9 Design of (1kW) Sine Wave Inverter م. عمار عٌسى اسماعٌل 
 صمر نهاد عبد العزٌز جبل
 كاظم جمال جاسم حمودي

 هٍش عبد االهٍر حوزة وادي

11 Practical Design of (2kW) Induction Heater م. علً نجم عبدهللا 
 حسٌن محٌبس سعودي عساف

 داود سلمان عبد الحسٌن كوٌطع
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 اصواء الطلبت اصن الوشرف عٌىاى الوشروع ت

11 Stepper Motor Control Based on Arduino Microcontroller م. حٌدر سالم حمٌد 
 حضٍي دمحم جاصن حضىى

 صٍف ٌاصر ٌحٍى صلواى

 هرتضى فٍصل حاشىط فهد

12 Three Phase Induction Control via Direct Torque Control م. لاسم دمحم حسن 
 آٌات رائد دمحم ناصر

 كاظم حسٌن عبد الكرٌم مفتاح

13 
Design and Production of an Intelligent Robot Based on a Closed-Loop 

Control 
 م. دمحم حسن علً

 حسٌن ادم عبد الرحمن رمضان
 اسراء مهدي عبد الحسٌن حسٌن

 دمحم حمزة علً سلمان

14 
Design and Implementation of Electronic Load Controller by Using 

Internet Technology 
 كٌطانم. علً ساجت 

 اسماء ضٌاء ٌعموب ٌوسف
 آٌة دمحم راضً عبدهللا

 اٌالف منصور حسٌن مطر

15 
Evaluation of Load Flow Techniques in Faulty Electrical Power 

Network 
 م.م. اسامة صاحب جعفر

 دمحم صالح سلمان داود
 مؤمل فرحان اسماعٌل ابراهٌم

16 
Design and Implementation for Over and Under Voltage  Protection 

System for Induction Motors Using Arduino Controller 
 م.م. مٌادة صاحب ابراهٌم

 كارزان ماجد حمٌد محمود
 دمحم سعد دمحم توفٌك

17 Practical Testing of Distribution Transformer م.م. رشا ٌاسٌن عبد 
 بهاء جاصن حوىد عبد القادر

 هكً عبدهللا عطٍتًىرس 

18 
Design and Simulation of PV Solar System With MPPT Controller  

Using Matlab\Simulink 
 م.م. زٌنة خمٌس كرجً

 احمد حسن داخل ضاحً
 اسعد رحٌم منصور حسٌن

19 
Design and Implementation of Buck MPPT Converter for PV-

Applications 
 عبدهللام.م. علً احسان 

 ساره حسن علو حسٌن
 سٌف عامر رشٌد خلف
 فالح روكان حسن منٌر

 


