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حفصة احمد علي. 1

ايمن جليل ابراهيم. 2

مصطفى رشيد عباس. 3

حنين زاهد زامل. 1م خضر نجم عبد.م

اسيل نزار جميل. 2م رويدة عبدهللا ابراهيم.م

عبدهللا ثائر طعمة. 3

حال جالل ابراهيم. 1

شهد كريم محمود. 2

زهراء قاسم علي. 3

ريم علي صادق. 1

رسل مجيد احمد. 2

عبير ياسين يوسف. 3

نورا غني رحمن. 1

طيبة غسان محمد. 2

مروة ابراهيم فارس. 3

فرح نجيب ابراهيم. 1

ديمن خالد نوري. 2

ايالف جاسم محمد. 3

زينب علي احمد. 1

ايات مهدي صالح. 2

سرى محمد خالد. 3

زهراء عدنان غريب. 1د سعد محمد صالح.م

االء ياس شوكت. 2م رويدة عبدهللا ابراهيم.م

اوس محمد حميد. 3

م ظافر طه شهاب.م7
Digital Image Processing Using 

Matlab

8
Development of an Application for 

Android Mobile Phones

م هدى محمد صالح.م5

Secure the Stored Data By 

Preventing the Unauthorized 

Internet Connection Access using 

PHP and Java script

م حسين يوسف راضي.م6
Image Cryptography based Chaotic 

System

د سعد محمد صالح.م3

Database Management System for 

Graduation Projects Archiving using 

MySQL and Java

Design of Eye Detection Systemم احمد صالح حميد.م4

د سعد عبد المجيد.م1

Analysis and Performance 

Evaluation of the Velocity Control of 

DC Motor

2Smart Homes System
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د سعد عبد المجيد.م1

Analysis and Performance 

Evaluation of the Velocity Control of 

DC Motor

هبة اسعد خالد. 1

اية امجد طه. 2

اية محمد كاظم. 1

احمد خضير حيدر. 2

عبير جاسم محمود. 1

زينب خزعل شامل. 2

سجى عبد الحافظ. 1

اسراء غازي مجيد. 2

ضحى جمهور.  1

زهراء حسن ابراهيم. 2

صابرين عبد المجيد. 1

اسيا عدنان حسن. 2

والء قحطان عزيز. 1

زينة سعدون علي. 2
م غسان خزعل علي.م15

Developing of College Contents 

Management System

م ظافر طه شهاب.م13
Decision Making System using 

Analytic Hierarchy Process (AHP)

م غسان خزعل علي.م14
Design and Implementation of E-

Journal Management System

م حسين سلطان راضي.م11

Homogenous 3D Object Positioning 

Through Random Robot Arm 

Movement

م احمد خضير جميل.م12
Design and Analysis of Fixed 8-point 

FFT Core in Verilog HDL

م وئام طلعت علي.م9
Steganography of Data using LSB 

Technique

م سراج منهل حميد.م10

Simulation of  Three Phase 

Induction Machine using 

Matlab/Simulink


