
قسم هندسة الحاسوب

 2017-2016مشاريع تخرج الدراسة الصباحية  

اسماء الطالباسم  المشروعالمشرفيينت

حسن قصي حسنم احمد محمود جاسم.م

سيف سعد حسينم صباح انور عبد الكريم.م

سيف سالم رشيد

نورا سعيد صالح

اطياف ابراهيم مجيد

سجى علي عباس

مريم سامي مسعد

طيبة ضياء هاشمم احمد محمود جاسم.م

وسن وليد محمدم ورقاء شاهر صالح.م

ايالف صاحب وهيب

اسراء زهير سمين

هبة فرج اسماعيلم عبد هللا ثائر عبد الستار.م

مريم كاوة سلمانم ياسر عبد الحليم عبد الكريم.م

اعراف ثامر محسن

هدى محمد صالح. م

م حيدر نجم عبود.م

سفانة حسين عبد

سازكار مولود نادر

سجى مقبل عليوي

اسراء قاسم جليلد علي نصر حميد.م

رباب ثاير احمدد علي جاسم عبود.م

عمر كريم ماهود

شجن بهجت عمران

اسراء خليفة رشيد

اية علي نوري

زينب يحيى زكريا

افراح موفق احمد

زينب حسين محمد

8

9

1

2

3
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مصطفى سعد محمد

Face Detection with Geolocation 

System

OFDM Channel Estimationم حسين يوسف راضي.م

م ظافر طه شهاب.م
Vehicle Registration Plate 

Recognition System

مشروع الحسابات الختامية

مشروع اللجان التحقيقة5

أحمد خضير جميل. م

Designing and implementation 

of 100-tab FIR filter using 

FPGA.

مشروع االستمارة االلكترونية للطلبة 

الراغبين بالسكن في األقسام الداخلية

د سعد محمد صالح.م.أ
مشروع استمارة التخزين االلكتروني 

لمخازن األقسام الداخلية

مشروع التصريح االمني
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1
مشروع االستمارة االلكترونية للطلبة 

الراغبين بالسكن في األقسام الداخلية

انوار ناظم جدوع

عذراء قاسم جعفر

روعة عبد الكريم ولي

احمد مهدي ابراهيم

االء مجبل احمد

عبد العزيز صديق محمد

طه جمال جواد

غفران لؤي عبد الجليلد سعد عبد المجيد سلمان.م

مرتضى حسن عليياسر عامر عباس. د

بشار يوسف عبدهللا

لمى حميد هادي

نادية فيصل عبد الحسين

غصون محمود صكبان
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13

Design and Implementation of a 

Database of Teaching Staff in 

the Department of Computer 

Engineering

م حسين سلطان راضي.م
Product Classification using 

Fuzzy Algorithm.

م احمد صالح حميد.م
A Microcontroller Based Motion 

Detection camera

م رويدة عبدهللا ابراهيم.م
Spokes Application for Deaf 

People


