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 التدريسي اسم المشروع اسم ت

1 Design & implementation of drag reduction using PLC محمد علي حميد .م.م /خضير حمد.م.م 

2 Design & implementation of heat exchanger using microcontroller محمد  علي حميد .م.م /خضير حمد.م.م 

3 Access list implementation over Tikrit university network مسارع.د 

4 Dc-motor speed control by using integrate circuits حسن ذياب غانم.م 

5 WiFi control using the ESP6688 (microchip) with Arduino & FIDI chip أ.م د قاسم محمد حسين 

6 Design & analysis heat exchanger tube with different materials  حامد مقداد .م.م 

7 Design & implementation of photovoltaic position tracking controller محمد علي حميد .م.م 

8 PLC based on ladder diagram to control a thermal plant صالح حسن زياد.د 

9 Data transfer capabilities of DAC system using USB protocols حسن زياد.د 

11 Micro stepping unipolar stepper motor using micro-control pc drive circuit د. جمال احمد حميد 

11 Design of street bulb switching circuit ذياب غانم.م 
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