
قسم هندسة الحاسبات والبرامجيات

2014-2013مشاريع تخرج الدراسة الصباحية 

اسماء الطالبعنوان المشروعالمشرفينت

سعد عبد المجيد. د

زياد عاصي عبيد. ا

مروة عارف خضير. 1سعد عبد المجيد. د

دعاء عادل احمد. 2سعد محمد صالح. د

عبد هللا فاضل حمد. 1

رعد غازي عبد. 2

أيالف جعفر رشيد. 1سعد عبد المجيد. د

سجى عماد محمد. 2زياد عاصي عبيد. ا

سرى فاروق غازي. 1سعد محمد صالح. د

مسار ثاير محمد. 2سعد عبد المجيد. د

مصطفى محمد ستار. 1

ضياء حمزه ماجد. 2

سمر خميس رديف. 1علي جاسم عبود. د

شيرين سعدون علي. 2حسين سلطان يوسف. ا

ميسم مخيبر وهاب. 1

ياسر حسن عبدعلي. 2

شهد محمود مهدي. 1

سارا سلمان حسين. 2

شهد فليح حسن. 1

هنادي احمد خضير. 2

آالء مؤيد سعيد. 1

أسماء حميد هادي. 2

ميس احمد مصطفى. 1سعد عبد المجيد. د

غفران احمد حسين. 2سعد محمد صالح. د

Ultrasonic Application using Robot Kit trainer

Low Complexity CFA Image Compression Algorithm

غسان خزعل علي. م.م
Library Management System: Design and Implementation 

Using ASP.NET

1
Control of Omni-Directional Mobile Robot to avoid The 

Obstacles

IR Remote Controller in Infrared Transducer

غسان خزعل علي. م.م
Design and Implementation of Documents Circulate 

System in the University Using ASP.NET 

Design and Implementation of Disease Detection 

Algorithms using FPGA

Secure Online Student Examination Systemسعد عبد العزيز. م.م

سعد عبد العزيز. م.م
Management of the college Staff Information on The 

Internet

Eye Detection using Artificial Neural Networksبيداء قاسم فليح. م.م

Development of Microprocessor-based Thermistorاحمد خضير جميل. م.م

قصي حميد توفيق. 1

2

3

4

5
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Studying The Photovoltaic Cell and its Application in 

Computer Control
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1
Control of Omni-Directional Mobile Robot to avoid The 

Obstacles
قصي حميد توفيق. 1 رانية حازم علي. 1سعد محمد صالح. د

االء علي حسين.2سعد عبد المجيد. د

نور عماد محمد. 1

مروة خليل عمر. 2

رندة رعد هادي. 1

نسرين محمد باشا. 2

رويدة غضبان داود. 1علي جاسم عبود. د

ريام ثامر سعيد. 2حسين سلطان يوسف. ا

شيالن ولي كريم. 1

محمد سعد عبد العزيز. 2

عبدهللا ذياب خضر. 1علي جاسم عبود. د

محمد كريم عنجاص. 2خضر نجم عبد. م.م

Biometric Recognition at a Distanceعلي جاسم عبود. د

Automatic Cracks Detection in Buildings

Image and Speech Compression Using Slantlet Transformبيداء قاسم فليح. م.م

Design and Implementation of Digital Image Processing 

Algorithms using FPGA

Design of Iraqi Vending Machine using FPGAاحمد خضير جميل. م.م

Space Disturbance Detector Using Ultrasonic Transducer
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