
الطالباتالمشرفالمشروعت

1Video Compression Techniquesحوراء صباح خميساياد عبدالقهار. د.أ

شهد إيهاب حمدي

هبة فاضل موسى

2CPU Scheduling Algorthms Comparisionاسراء حسين سالم اياد عبدالقهار. د.أ

أسماء صادق سويدان

نور احمد خزعل 

اديان قاسم عبدالنبيعفاف بديع القدو. د. م. أتسجيل حضور الطلبة باستخدام الباركود3

اسماء مؤيد حميد

زينب عبدالصاحب كامل

بان عادل حميدعفاف بديع القدو. د. م. أنظام تعقب المراسالت اإلدارية الكترونيا4

حنين رضا عون

خلود علي كاظم

5Data Hiding in Videoبان برزان صخيلمنى مجيد لفته. د. م. أ

زهراء عبد الكريم محسن

سبأ محمد خلف

6 Multi-level Image Securityجميلة ناصر سرحانمنى مجيد لفته. د. م. أ

رسل جمال عباس

زينب علي كاظم

7Mobile Application for Primary 

education using Flutter and Dart 

Programming Language

اية عدنان عالويرشا حسين علي. د. م

هبة هلل محسن فنر

وسن داود سالم

8Recognition of Car Plate Numbersامل عامر كريمرشا حسين علي. د. م

زينب عبد االمير جامغ

زينب نجم عبدهللا

9Buliding College Site for E-Learningاسماء نصيف جاسمافراح لؤي. د

زهراء محسن عبد الزهرة

سعاد حسين عالوي

انشاء بيئة تفاعلية لخادم المعلومات الجغرافية 10

SQL Serverباستخدام 

طيبة أحمد عباسكرم جاسم محمد. د

عال باسل محمد

مريم محمد مجيد
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11Mathemetical Model Solution by Nature 

Inspired Algorithm

سارة طالب كاطععامر عبد خلف. م.أ

ضحى حسين علي

ميس زهير كريم

12Losless Text Image Comression using 2-

D Run Length and Huffman Encoding

زينب فاضل زايرايمان محمد جعفر. م.أ

سرور زيدان خضير

مروة هادي مهدي

13Image Steganography using DCTلبنى طالل جمعةايمان محمد جعفر. م.أ

مريم سعد رياض

نور صدام سلمان

تصميم حقيبة تعليمية لمادة الرياضيات للمرحلة االولى 14

القسام الحاسبات

دانية عماد عبد الكريمصبا مجيد. م. أ

دعاء ستار محمد

دعاء سعدون عبيد

15Educational Data Mining Application for 

Estimating Student Performance

ابتهال عادل قاسمأسماء عبدالرزاق. م. أ

ريام احمد عبدهللا

عطارد محمد علوان

اية محمد علي مجلي    ايناس مظفر. مMS-Accessحقيبة تعليمة لمادة 16

شهد زامل فيصل

نبأ مصطفى صدوان

اية احمد هادي جوادايناس مظفر. متصميم وتنفيذ نظام االرشفة االلكتروني17

حنين محمود داود سليمان

طيبة عمر كريم حمد

حوراء لفتة حسينايمان اسماعيل. متصميم حقيبة تعليمية لمادة االحياء للمرحلة المتوسطة18

زينب علي حسين

سرى عزيز جاسب

رقية حسن عليايمان اسماعيل. متصميم نظام الكتروني الدارة مدرسة19

زينة عبد جبار حسين

سجى طالب عبدالجليل

20Document Scanner using Open CVحوراء حسن عليمريم ياسين. م

حوراء علي فرحان

رواء طه شعالن

زبيدة رياض حسين

21Color Detection for Images by Virtual 

Point Technique

مروة ابراهيم محمدمريم ياسين. م

نور الهدى جواد كاظم

هبة رحيم عبد الواحد



22Edge Detection in Imageتهاني ماجد علينشوان السالم علي. م

هند عامر إسماعيل

يقين رعد حسن

23

24Design and Implement Graduation 

Project Management

حنين اركان بنوانايناس إسماعيل. م. م

سمر جاسم محمد

شيماء سلمان فخري

25Educational Bag for Web site Designزهراء عبدالحميد حامدايناس إسماعيل. م. م

عذراء عاشور رحيم

مروة عامر جبار

هدى علي عبيد


