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 -اسم المشرف  

 تالعرتً
 عرتً -اسم الطالب الكامل اسم المشروع

 زٌنب ناظم احمد Image Steganography انتصار ترجس طالل 1

 كوثر رحٌم كاظم جدٌد\الكترونً الدارج مـدرسـحنظـام  انتصار ترجس طالل 2

 رانٌا محً ناصر استخدام التعلم العمٌق فً تصنٌف الصور انتصار ترجس طالل  3

4 
اٌاد اتراهٌم عتد 

 السادج
 استترق حٌدر جاسم تصمٌم موقع لقسم علوم الحاسوب

5 
اٌاد اتراهٌم عتد 

 السادج
 علً كرٌم حسن نظام ادارج مكتتح

6 
اتراهٌم عتد اٌاد 

 السادج
 زهراء عتد الكرٌم حسٌن نظام ادارج شؤون الموظفٌن

 ريزٌنة عثد االمام خض  A reference in taking care of health: a website اٌمان ثاتخ خالد 7

 مرٌم خٌر هللا كاظم  فً مجال التعلٌم  Augmented Realityتقنٌح الواقع المعزز   اٌمان ثاتخ خالد 8

 اوهام رحمان جتار تصمٌم قاعدج تٌاناخ الدارج  مكتب عقاراخ ثاتخ خالد اٌمان 9

10 
حسام عاكف عتد 

 الملك
Car services ordering mobile application علً غقٌل جارح 

11 
حسام عاكف عتد 

 الملك
Build a Web e-learning platform for School غدٌر حكٌم محمد جواد 

12 
د مصطفى صالح 

 خلٌفح
Design and Implementation of a Data Mining Health  

Prediction system  
 زٌنب تاسل عتدالزهرج

13 
د مصطفى صالح 

 خلٌفح
Mobile wallet with merchant payment using android اٌمان نتٌل ساجخ 

14 
د مصطفى صالح 

 خلٌفح 
"Graphical password to avoid shoulder surfing  محمد هصاري ناصرسعد 

 كرار حٌدر ٌعكوب  دراسح زٌادج سرعح النخ عتر االلٌاف التصرٌح  د.خولح حسٌن علً 15

 د.خولح حسٌن علً 16
applications of artificial intelligence and big data analytics 

in m-health: A health care system perspective  
 أطٌاف خضر حسن 

 سمٌح حاتم محسن فً تشفٌر الصور الرقمٌح  IDEAاستخدام خوارزمٌح  د.خولح حسٌن علً  17

18 
د.محمد عتدالرضا 

 حسٌن
 هادي مٌثم حمٌد موقع لرفع ومتاتعح تحث لمجلح أتحاث التصرج

19 
د.محمد عتدالرضا 

 حسٌن
 عتدالشهٌداٌمان قصً  ترنامج مطاتقح قائمتً أسماء تالعرتً مع مراعاج مختلف االحتماالخ

20 
د.محمد عتدالرضا 

 حسٌن
 دعاء عقٌل حسن دمج المراسالخ مع مرفقاخ مختلفح

 تصمٌم موقع للتسوق االلكترونً د.نجاج حمٌد قاسم 21
حسٌن عتداالمام عتد 

 الخالق

 نعٌم تاسم خشان طرق ونماذج التحسٌن االندماجً د.نجاج حمٌد قاسم 22

 زٌنب ثامر ٌونس ختٌر لتشخٌص تعض األمراض الوتاءٌحتصمٌم نظام  د.نجاج حمٌد قاسم 23

 هاجر الزم قاسم أمنٌح قواعد التٌاناخ د.نجاج حمٌد قاسم 24

 حسٌن عتد علً Medical Images Segmentation using  Otsu Thresholding زكرٌا احمد عرٌتً 25

 ٌاس خضر عدالن ( التٌاناخ Visualizationفً عملٌح اظهار ) D3استخدام اداج  زكرٌا احمد عرٌتً 26

 زٌنب كاظم عتد االمام استخدام الذكاء االصطناعً فً تغٌٌر الوان الصور الملونه زكرٌا احمد عرٌتً 27

 زٌنب حسٌن جاتر مجرن تصمٌم ترنامج ألداره العٌادج الطتٌح زٌد أمٌن عتد الجتار 28
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 زٌنب عتد الحكٌم صالح االلكترونٌح لمشارٌع التخرجنظام األرشفح  زٌد أمٌن عتد الجتار 29

 حكٌمح ٌعقوب ٌوسف نظام امتحاناخ الكترونً زٌد أمٌن عتد الجتار 30

31 
سجى ناجح 
 عتدالحمٌد

Ant vision simulation احالم عتدالحكٌم  رؤٌه النمل محاكاج 

32 
سجى ناجح 
 عتدالحمٌد

 سعد ناصر هاجر (Artifichal Lifeالحٌاج االصطناعٌح )  

33 
سجى ناجح 
 عتدالحمٌد

 فٌصل سمٌر طالب  الٌد الصناعٌح 

 نعمح ماجد نعمح ترمجح وتصمٌم تطتٌق ألدارج المهام صالح فلٌح صالح 34

 زهراء رسن رداد Class attendance monitoring app صالح فلٌح صالح 35

 ثامر جترهٌفاء  Web-based intranet e-mail system صالح فلٌح صالح 36

 زٌنب قاسم خلف Using Python libraries to process digital images ظافر غنً حونً 37

 ظافر غنً حونً 38
Predict housing and predicting diabetes using  machine 

learning in spyder environment 
 اسراء مهند احمد

 وسن موفق درول مزعل وإدارج تٌاناخ للمواد الغذائٌح عتر األنترنختصمٌم تطتٌق موتاٌل لتخزٌن  علً عادل ٌاسٌن 39

 دعاء سمٌر زهراو تصمٌم تطتٌق طتً لمتاتعح األشخاص المصاتٌن تاالمراض المزمنح علً عادل ٌاسٌن 40

 حوراء حٌدر خضٌر التطور الحاصل فً مجال االحتساب الغٌمً و تطتٌقاخ الهاتف الذكً علً عادل ٌاسٌن 41

 سارج ٌعرب عتدالرضا مشروع إدارج مطعم عمار اسعد محمد 42

 مرٌم حكمخ جارح POنظام نقاط التٌــع  عمار اسعد محمد  43

 شفق حامد محمد  نظام ادارج مدرسح عمار اسعد محمد  44

 وصال داوود سلمان  نظام شركح الطٌران  م . رنا جاسم محمد 45

 احمد فاخر عاجل  تحسٌن التتاٌن فً الصور  م . رنا جاسم محمد  46

47 
مشتاق عتد المطلب 

 حسون
 خالد تدر فارس اتراج شتكاخ االتصاالخ واثارها الصحٌح

48 
مشتاق عتد المطلب 

 حسون
 حمد عٍسىفاء اٍه حلهاخ ونرالنتول اكوتروتدام لمتعلقح تأستخل المشاكا

49 
مشتاق عتد المطلب 

 حسون 
 نورا شوقً لوٌس نظام ادارج صٌدلٌح

 مرٌم عتاب جالب نظام ادارج عٌادج طتٌب والوصفح الطتٌح المطتوعح هند مسلم جاسم 50

 سارج شوقً لوٌس نظام افراد تدرٌسً جامعح التصرج هند مسلم جاسم 51

 سكٌنح عتدالخالق عتداالمٌر نظام تنك معلوماخ تدرٌسً كلٌح الترتٌح للعلوم الصرفح هند مسلم جاسم 52

53 
وجدان ٌاسٌن عتد 

 الكرٌم
 حٌدر كاظم محمد تصمٌم تطتٌق موتاٌل لنظام المكتتح االلكترونٌح

54 
وجدان ٌاسٌن عتد 

 الكرٌم
 رفاد فوزي عتد ازالح التشوهاخ من الصورج الرقمٌح

55 
وجدان ٌاسٌن عتد 

 الكرٌم
 مرٌم رداد تخٌم  تصمٌم تطتٌق موتاٌل الدارج التعلٌم االلكترونً فً المدرسح

 تتول ماجد محمد Using Python libraries to process digital images ظافر غنً حونً 56

 نور مشتاق هاشم التحكم تالمروحح تاستخدام اردوٌنون عقٌل قاسم لعٌتً 57

58 
حسام عاكف عتد 

 الملك
design reports web page that can access SQL server 

database 
 علً صادق هادي

 عقٌل قاسم لعٌتً 59
االلكترونٌح فً التحصٌل الدراسً لطلتح قسم  google classroomفاعلٌح منصح 

 علوم الحاستاخ فً كلٌح الترتٌح للعلوم الصرفح
 فهد تداح 

 مصطفى خرٌج  مشروع نظام سقً النتاتاخ االوتماتٌكٌح تاالدوٌنو عقٌل قاسم لعٌتً 60

                                                                                                                                                                


