
قسم هندسة الحاسوب

2019-2018مشاريع تخرج الدراسة المسائية 

اسم الطالباسم المشروعاسم المشرفت

علي نصيف جاسمد علي نصر حميد.م

حيدر صالح مهديم حسين يوسف راضي.م

زينة علي لطيف

احمد سامي علواند علي نصر حميد.م

لميس رياض ذيابم حسين يوسف راضي.م

سرى عماد طالب

افرح اياد يوسف

فاتن عبدالمهدي هاشم

علي صاطع حسب هللا

حسام خليل ابراهيم

زينب شعبان رجب

وائل قيس لطيف

نبأ سالم عدناند ياسر عامر عباس.م

علي عبدالحافظ هادياحمد صالح حميد. م

احمد مصطفى داود

محمد عامر محمود

رقية عبدالواحد جاسم

سرمد رحومي محمود

محمد مظفر صديق

مصطفى ياسين ذياب

طارق نبيل ابراهيم

سجى علي ناصر

نسرين نصيف جاسم

الزبير ابراهيم حسين

محمد لطيف مجيد

سارة عدنان عبدالكريم

كوثر عبدالجبار هاشم

سارة عباس محمد

رانيا عباس شهاب

10

Enhancement of BCI 

Performance using Artificial 

Neural Networks (ANN)

حسين سلطان راضي. م

8

Implementation of Sum the 

Absolute Difference  (SAD) on 

FPGA

احمد خضير جميل. م

9Linux Electronic Book هدى محمد صالح. م

6
A Systematic Mapping Study on 

Handwritten  Signature Analysis
د سعد قاسم فليح.م

7
Implementation of Differential 

Equation Solution on FPGA.
احمد خضير جميل. م

د علي جاسم عبود.م

4
Medical Image Segmentation for 

Telemedicine Application
د علي جاسم عبود.م

5

Design and  Implementation of 

Spider Robot for Intelligent 

Sensing  

1
Real Time Car Tracking with 

GPS

2
Smart Eye to Save People in 

Disaster Environment

3
Integrity Verification of Medical 
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1
Real Time Car Tracking with 

GPS

حسين جبار لفته

علي عبدهللا صالح

زينب خليل ابراهيم

فرح حازم خالد

سجى هادي كامل

زينب عبدالحسين احمد

دعاء داود سلمانم عبدهللا ثائر عبدالستار.م

سجى اسماعيل زكريام رويدة عبدهللا ابراهيم.م

عماد نادر عبد جبارة

ضرغام عبدالواحدصالحد ياسر عامر عباس.م

اية كريم رزوقيم ياسر امين احمد.م

رنا محمد كاظم

احمد اسعد اسماعيلاحمد صالح حميد. م

عمار حامد عبدم رويدة عبدهللا ابراهيم.م

سجاد كاظم خضير

15
Design and Implementation of 

Smart Poultry Farm System

12Nose and Eyes Detection م زبيدة هاتف ناجي.م

13
Developing an Intelligent Traffic 

System

مشروع قاعدة بيانات طلبة كلية الهندسة14

11

Implementation School 

Management using Oracle 

Database

م  ظافر طه شهاب.م


