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سندس عبداالمٌر. م Children Learning System        نظام تعلٌم االطفال                    7زٌد علً عبدالرسول هند عداي عبدالحسن1

عالء الطائً.د.نظام متطور للتعرٌف بكلٌة العلوم واقسامها وتوزٌع الطلبة على األقسام من خالل موقع الكترونً تفاعل30ًرسل ستار جاسم جعفر سعد صبٌح2

خلود ابراهٌم. م.منظام متطور للحصول على وثٌقة التخرج لطالب كلٌة العلوم29حسام حمادي علوان محمد علً احمد 3

ٌاسمٌن مكً.م.متصمٌم صفحة لتعلٌم البرمجة بطرٌقة تفاعلٌة عن طرٌق األلعاب 8محمد اسماعٌل برٌسم  احمد كاظم جالب 4

قبس عبدالزهرة. م.منظام متطور ألدارة التدرٌب المٌدانً الجامع14ًٌاسر عماد محسن  عقٌل علً علً اكبر5

مصطفى ضٌاء.دتصًٍى وتُاء تزَايح دردشح عهى انوٌة40كرار سالم عباسهدٌل احمد محمد 6

عباس اكرم.د39TALK TO YOUR PC OVER WEB using html5- x web kit speech attributeمرٌم صاحب محمد  اسراء سعد عبد االمٌر 7

ٌاسمٌن مكً. م.م(صفحة وٌب و تطبٌق موباٌل )بناء تطبٌق لواجهة تعلٌمٌة وترفٌهٌه لمراحل الطفولة المبكرة 9علً عبد الحسٌن جابررائد قاسم جلٌب8

مصطفى ضٌاء.دتصمٌم موقع الكترونً لمجلة علمٌة بحثٌة3مرتضى محمد هالل علً خلٌل اسماعٌل  9

طًٍزج عثذ انمادر. و.وGISخهك اداج نتًٍٍش اًَاط يماطع انصور انفضائٍه فً  15حسٌن عباس عبد محمد سعدي محً  10

عباس عبدالعزٌز.دManagement system and archive storesنظام ادارة وارشفة  المخازن   34احمد حسن عبد هللا احمد صباح سالم 12

تظاو انكُذي. د37Database system for author publication trackingزٌنه علً شاكر13

كرٌم هاشم.د35Database system for college of science staffاٌة لطٌف جاسم 14

حٌدر حمٌد. م.مRFIDَظاو انتذلٍك  االيًُ نهظٍاراخ تأطتخذاو 5اٌات عبدهللا جبار تماره صادق طعمه15

سٌاد فاروق نطفً. و.وWeb Based Human Resourcesَظاو يتطور خاص تادارج شؤوٌ اطاتذج ويوظفً كهٍح انعهوو 16هاله خلٌل ادهم رغد فؤاد عبد الرزاق 16

يُى عثذ انحظٍٍ. و.و19Jobs scheduling and resources management systemحنان احمد رشم 17

لثض عثذ انشهزج. و.وonlineاداء االيتحاٌ االنكتزوًَ 42رغده حسٌن نوري18
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انور صبحً  عبد الحسٌن.دDesigning aclearance electronic systemنظام الكترونً لبراءة الذمة   44سالم حسن سلمان خضر الٌاس حسن كامل 1

م نور ثامر.م28Drug interactions chemicallyنور محمد طارقحنٌن قاسم عبد محمود2

عالء الطائً. دَظاو ونوج طزٌع وفعال نهثزٌذ االنكتزوًَ تاطتخذاو انًعزف انحٍوي27زٌنب حازم امجدطٌبه ولٌد مجٌد 3

كرٌم قاسم. د2Mobile learning management systemحسام كتاب محٌسن علً سعد عبد المهدي 4

رحاب اتزاهٍى . و.وGenetic algorithm for math problem solvingاطتخذاو انخوارسيٍاخ انجٍٍُح نحم انًعادالخ انزٌاضٍح 18دعاء حسن كرٌم  صابرٌن حمٌد ذباح5

مهند علً. م.م24Web Based E-library systemمصطفى كرٌم شهٌد ٌحٌى سعد عبدالوهاب6

عباس عبدالعزٌز.دAnalyzing and Designing Virus Detection systemتحهٍم وتصًٍى َظاو نهكشف عٍ انفٍزوطاخ33فاتن عبدالحسٌن محمدعذراء عباس علوان7

طُذص عثذ االيٍز . وMRI Image Enhancementاكتشاف الورم فً  صور الرنٌن المغناطٌسً 6رسل محمد خٌريفاطمه جواد حمٌد8

شمس محمود. م.متشفٌر الصورة باستخدام األرقام العشوائٌة38عثمان فاضل جعاتً 9

حٌدر حمٌد. م.مَظاو تحمك انكتزوًَ نهطهثح عُذ دخول انجايعح انًظتُصزٌح 4سرى الزم جابر10

فزح لٍض. د13Track the mouth and the nose regions from the human faceمصطفى طه مطبك اكرم مراد شنان 11

سٌذ عثًاٌ احًذ. و.و11Cuckoo Search Algorithm To Solve Job Shop Scheduling Problemضمٌاء محمد كرٌم 12

رٌاض حاسو . و.و41Image  compressions using Wavelet Transformعلً جبار عزٌز13

منى عبدالحسٌن. م.م20Access control via automatic car plate recognitionفرح فراس حسٌناٌه محمد قاسم14

نرجس مزعل.  م.32Optical character Recognition using Neural Networkرانٌه عبداالمٌر محٌسن ساره عبودي هادي 15

كزٌى هاشى.د36Database system for college of science activitiesحنٌن وهبً عبدالرزاق 16
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كريم قاسم. د3D Movie of Iraqi marshes using MEL & MAYA       1باقر 1


