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 المجموعة
 اسم البحث المقترح اسم مشرف البحث أسماء المجموعة

1 
 نبأ مهدي عبد اإلله

 مريم جمال عبد هللا
 Computer exhibition management system د. فيروز مشتاق جعفر

2 

 كوثر عبد الخالق حمزه

 مجيد حميدفاطمه 

 زهراء جواد  كاظم
 م.عباس فاضل حمزه

An Intelligent Heart Disease Diagnosis System 

using Machine Learning Techniques 

3 

 بنين عادل نعمة

 علياء مهدي خضير

 طيبة حامد كمال الدين
 Speech Recognition using machine learning م.زهراء محمدعلي حاتم

4 

 عباسفاطمة محمد 

 تبارك اكرم علوي

 نور العيون مهدي حسن
 Data Mining Application using Orange Tool د ايناس فاضل عبد هللا

5 
 رقيه فاضل حميد

 تبارك علي ظاهر
 School management system نورا حسام سلطانم. 

6 

 زهراء قاسم عبيد

 مياده حمزه فرحان

 فاطمه احمد خليفه
 An Approach for Non-ideal Iris Segmentation الحسنزينب غايب عبد م.م. 

7 

 امل تركي عليوي

 بشائر مانع عبدالعظيم

 تبارك رائد كاظم
 Hospital Management System اسراء مناف مهديم.م. 

8 

 مروه جليل

 حرير زياد

 زينب عماد
 ايمان عبد العزيز غنيم. 

Underwater Image Enhancement Using an 

Integrated Color Model 

9 

 زينب عبد الكريم رحيم

 زهراء عقيل عبد العالي

 فرقان ثائر جاسم
 / م. عمار خليل

10 
 بنين مهدي ناهي

 شهد عباس
 Face image enhancement using matlab د. محمد حسن عبداالمير

11 

 زهراء مجيد عبدهللا

 مروه حامد عبد السادة

 خلود فالح شغين
 حسين عبد االميراسراء م. 

Designing and building an electronic archiving 

system using the V.B . programming language 

12 

 فاطمه محمد نعمه

 نهله زهير عبدالرزاق

 مريم علي عبدالرضا
 رشا علي دهنم.م. 

Image Compression using DCT and DWT 

Technique 

13 

 بتول عبيس جبار

 منزلنور صبيح 

 فاطمة عالء كاظم
 Student support system هديل نوري سعدد. 

14 

 ايمان محمد حسين

 رحاب سويد

 تبارك عقيل
 Educational bag about cloud computing زهراء منير احمدم.م. 

15 

 عذراء محمد سعيد

 زينب عباس عبيد

 زينب ناظم عبيد
 Automatic Medical Image Segmentation نورا محمد صاحبد. 

16 

 شهالء عصام حسن

 نور حميد

 زينب عادل
 Face recognition based on HOS م. صفاء ظاهر

17 

 نورالهدى مثنى

 االء طالب

 عذراء نعمه
 .Designing a website to search for lost items صالح مهدي مدلول د.



18 

 هاجر عقيل عبد الكريم

 هبة موسى راضي

 ضحى ذياب
 Dynamic ASP.NET Website علي عبدالصاحبم. ليث  م.

19 

 زهراء تاجي سعود

 اميرة عايد علي

 دعاء علي مهدي
 Hiding encrypted data into image by Matlab صفاء جاسم موسى م.

20 

 زينة محمد علي

 غدير حسين

 نسرين حسين مطشر
 handwriting signature verfication system زينب عباس حربي د.

21 

 بسمه احمد صالح

 حوراء صالح

 زكيه عابر
 Calculating Similarity Between Text Documents حوراء علي ظاهرم.م. 
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