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  دائرة الهندسة الكهربائية   
  2022/2021 ول االالفصل   

  
  مشاريع التخرج 

  3/1/2022 االثنين
  B416قاعة  

    
  

 الموعد  أسماء الطلبة اسم المشرف اسم المشروع  الرقم 

1.  
Design of a prototyping food drying machine  ا   د. س ح

هين ابرهيم شا  

  حمد اغا م
9:00 -9:40  

2.  Automatic sweet forming machine ا ح   عمر سعيد   د. س
  محمد تالحمة 

9:45 -10:25 

3.  Ballistocardiogram  
و    أ.علي ع

  ارأح اب م
  صالح   ل

10:30 -01:11  

4.  Design an off grid solar system for umm alamad 
algharbi village 

11:55- 11:15  عبد الرحمن شواهين   د. ن ق  

5.  Solar power in stadiums 

(solar power shades for dura stadium ) 
  رؤى الفقيات   د. ن ق

  صفاء ابو سالمة
12:00 -12:40  
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  التخرج  مشاريع مقدمات 
  2/1/2022 حداال
  ) B416قاعة ( 

  
  

  
  

  خرج تال اريع مشمقدمات 
  2/1/2022 حداال

  B403قاعة  
    

  
ع المشرومقدمة اسم  الرقم سم المشرفا  عد المو أسماء الطلبة   

1.  Performance Analysis of Various Voltage Stability Indices in 
Distribution System 

   قد.ن
  عبير عقل 

  رانة ابو عجمية
  فاعس ابراهيم

9:00 -9:30  

2.  Energy Management Analyzes of the Korean Building at 
PPU  ة   د. ماه مغال

وف   م ش
ل ع   اونةخل

09:4 -010:1  

3.  
  

A Study and Analyses Beit Ola Station  ة   د. ماه مغال
   م بهاء اب

  يم ن 
10:20 -10:50  

4.  Eye-Movement-Controlled Wheelchair Based on 
EOG for People with Quadriplegia  و   أ.علي ع

  اع  الأن
ن ن    ال ي

1:001 -11:30  

5.  The IoT-Based Heart Disease Monitoring System 
for Pervasive  أ.ا وزوز  

وة ع  ص ع   ع
ة اف   ارج ف

4011: -1012:  

6.  Design and Implementation of a Bacteriological 
Incubator  ي اس   د. رم الق

اشت    اب ال
ا    صفا دع

2012: -12:50  

  
  
  
  
  

وع شرالم مقدمة اسم الرقم سم المشرفا  د وعلما أسماء الطلبة     

1.  Car Suffocation Rescue System *رة هللا ع  أ.ا وزوز    ب
اش    ايهاب ه

9:00 -9:30  
  

2.  Automatic Irrigation System د.ع ال داود  
ه   ع اللهال
و   م اح

09:4 -10:10  
  

3. Alarm System with Distress Messages via Mobile  ة اص   د. غان م
ة  ام   ح ح

  ش سالم
10:20 -10:50  

  

4. Enhancing the quality of store industry thronal using state 
of the art tech  .س خ  د  

قة  قا ع    ر
ع سى دراب   م
اج    مع ال

0011: -11:30  

  

5.  Design and Implement of Automated Wood Edge Gluing 
Machine  د. س خ  

  هم ع ر
ة   ام اب اس

4011: -1012:  
 


