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2015-2014مشاريع تخرج الدراسة الصباحية 

اسماء الطالباسم المشروعاسم المشرفت

زهراء قدوري صالح

مصطفى شكر محمود

حنين عبدالسالم يونس

حيدر حميد رشيد 

ميعاد حسام مهديسعد محمد صالح. د.م

صبا سلمان مهديرويدة عبدهللا ابراهيم. م.م

غادة علي حسين

سجى طه ناجي

خلدون عبد السالم محمد

نور مؤيد محمود

نور حيدر حسين

احمد سمير عباس

مها حسن محمود

 عفراء خليل ابراهيم

زهراء ابراهيم زيدانحسين سلطان راضي. م.م

ورود عدنان ياسينخضر نجم عبد. م.م

سركوت ولي كريم

مصطفى غسان وفيق

رنا خميس رديف

مروة كريم ذياب

صفا علي حسين 

Implementation of digital image processing 

algorithm in verify logic code

Hardware architecture for a discrete Haar wavelet 

transform

Coding of a simple calculator using Java

Conversion and processing of mechanical data by 

using ANN algorithms

Practical analysis, design and implementation of 

student academic record management system 

علي جاسم عبود. د.م

سعد محمد صالح. د.م

د سعد عبد المجيد سلمان.م

د سعد عبد المجيد سلمان.م

أحمد خضيرجميل. م.م

حسين سلطان راضي. م.م
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غسان خزعل علي. م.م

A green cloud-assisted e-healthcare services

Study the Construction , Characteristics and 

Applications of AD590 Temperature Transducer

Study the classification , construction characteristic 

and application of humidity control sensor 

Detection of weak signals by using chaos theory
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علي جاسم عبود. د.م 1A green cloud-assisted e-healthcare services

شذى عادل طه

امال ثاير هادي 

غفران ابراهيم حادج

بكر عبد الجليل عبد الكريم

رفل خزعل طه

همسة قاسم حسين

مروة كريم عابد 

بروسكة احمد محمد

 هديل محمود ياسين

ختام عمران يوسف

 زهراء حافظ فرمان

شيماء خالد فارس

صفا جاسم محمد

اسماء مهدي صالح

 شيماء عبد االمير رحيم

شهد سلمان داودم احمد صالح حميد.م

رؤى ثائر يحيىحسين يوسف راضي. م.م

A steganography algorithm for hiding image in 

image by improved LSB substitution

Develop a mathematical model & software package 

for calculating the transport of oil

Practical analysis, design and implementation of an 

e-voting system 

Design a flat-forum bulletin board on an Intranet 

using LAMP open source software package

حسين يوسف راضي. م.م 14

ظافر طه شهاب. م.م

م عبدهللا ثائر عبد الستار.م

غسان خزعل علي. م.م

هدى محمد صالح. م.م

أحمد صالح حميد. م.م

رويدة عبدهللا ابراهيم. م.م

Studying and Evaluation of PCI Experiments
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VHDL based implementation of digital Sine wave 

generator using CORDIC algorithm

MIMO STBC channel estimation

Security threats  in mobile Ad-hoc networks
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