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ميس محمود خلفد سعد قاسم فليح.م

 سعدون سعد نصارد علي نصر حميد.م

ايات ضرار محمدد علي نصر حميد.م

 امير عبد المنعم خضيرحسين فالح مهدي. د

محمد حمزه جوادد ياسر عامر.م

 حنين طالب عبد االميرحسين فالح مهدي. د

صفا حازم علواند ياسر عامر.م

 مريم عدنان فاضلاحمد صالح حميد. م

وجدان حميد طه

 ايات غالب ناصر

افاق حسين حسون

 مريم باسم قدور

سيناء كريم فليح

 والء محمود عبد النبي

مروان حسن صالحاحمد صالح حميد. م

 شهد احمد جبارد ياسر عامر عباس.م

حنين عصام عاشور

 ضفاف قحطان رزيج

بان عبد الصمد مهدي

 نمارق سعود علي

تبارك خالد عبد هللا

 احمد رشيد مجيد

د يسرى احمد فاضل.م

بيداء قاسم فليح. د

هدى محمد صالح. م

احمد محمود جاسم.  م

م حسين يوسف راضي.م

م وئام طلعت علي.م

10E-Irrigation Using Wireless Sensor Networks

11
Image Cryptography Based on Multiple 

Chaotic Maps 

7
Tea-Pad: Design and Programming Tea 

Machine by using Raspberry Pi

8
Design and Implementation of a Library 

Database 

9
Design and Simulation of Local Area Network 

Using CISCO Packet Tracer

4
Hardware Implementation for mCrypt 

Algorithm  using VHDL

5Image Enhancement Using Fuzzy Logic

6
Computer Model for Facial Expressions 

Analysis

1
Face Recognition Based on Principle 

Component Analysis

2
Interne-Of-Things (IOT) for Agricultural 

Application

3
Design and Implementation a Fire alarm 

System
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1
Face Recognition Based on Principle 

Component Analysis

هاجر هيثم صالح

 بيداء وليد ناجي

سمر خليل ابراهيم

 زينب علي عبد الباقي

ياسمين طالل جبار

 ناديه محمد غالب

محمد محمود صالح

 معالم عبد الرحمن كاظم

زينب محمد عباس

 رجاء عبد المنعم عبد هللا

م رغدة سالم علي.م 16Power Point Remote Control

م .م+ م رويدة عبدهللا ابراهيم .م

عبدهللا ثائر عبدالستار

14
Kidney Stone Detection and Analysis Based 

on Digital Image Processing Technique

15
Building Professional Website with 

Dreamweaver

م ورقاء شاهر صالح.م

م ياسر عبدالحليم عبدالكريم.م

12
Protect Legal Document Image from 

Counterfeiting using Forensic

13
Implementation Inventory Management 

System (IMS) using Oracle Database
م  ظافر طه شهاب.م


