
امن المنزل من السرقة والحريقEveningاحسان قاسم انصيري باهضامجد عباس احمد. م. أ

نظام تحديد المجرمين عن طريق الصوتEveningاحمد حسين حاتم حسنحسن بخيت جاسم. د. م

الشواغل على جيل الشباب- تاثير االمن والمواقع المتنفلة Eveningاحمد يحيى محمد جميلامجد عباس احمد. م. أ

نظام السقي االوتوماتيكيEveningراسب/ اكرم عيسى يعقوب دخيلحسن بخيت جاسم. د. م

نظام السقي االوتوماتيكيEveningراسب/ اكرم عيسى يعقوب دخيلحسن بخيت جاسم. د. م

مفهوم االسترجاع والكسب في الموسعات المعكوسة والغير المعكوسةEveningباقر حسين هميم الزمحسن بخيت جاسم. د. م

موقع الكتروني لتسجيل حضور الطلبةEveningجواد كاظم جارهللا محمدهادي رحيم علي. د. م

حساس حرارة المنطقة المحيطةEveningحازم حسين عبد الرضا ندىحيدر عايد ناصر. د. م

تنقيب البيانات واستخدامها في تحليل بيانات تويترEveningحسين علي ابراهيمهدى حمدان علي. م.م

نظام الصف الحديث باستخدام المتحكم الدقيق اردوينوEveningحسين علي جبار خلفحيدر عايد ناصر. د. م

معقم لفايروس كوروناEveningحسين علي حسين جالبحيدر عايد ناصر. د. م

سيارة روبوتEveningحسين كريم ذرب اسماعيلحيدر كاظم جاسم. د. م. أ

امنية المنزل الذكي باستخدام اردوينوا ميغاEveningحيدر كاظم حسن عيديصباح عبد العزيز جبر. م. م

تطبيق على شبكة االنترنت للوظائف الشاغرةEveningذوالفقار فراس صالح عطيةصباح عبد العزيز جبر. م. م

مكتبة الكترونية على شبكة االنترنتEveningاستضافة/ رنا شرف سلمان شيال مظفر مجيد جعفر. م. م

مترجم لغة االشارة للصم والبكم باستخدام الكف الذكيEveningضياء الطيف مجيد غافلسيف عامر فاضل. م

GSMنظام امان امن المنزل مع االردوينو Eveningعلي مهدي نوشي قاسمعقيل كامل كاظم. م

 واردوينوESP8266باستخدام  (IOT)نظام لمراقبة حالة المريض باالستناد على مفهوم Eveningاستضافة/غفران علي الهادي حسين علي عقيل كامل كاظم. م

الكمامة الذكيةEveningاستضافة/ فاطمة عبد الحسين عباس حسين لبنى عماد كاظم. م

لبنى عماد كاظم. م

نقل من / فاطمة محسن صباح مسافر

دراسة تحويل صورة ثنائية الى ثالثية االبعادEveningاستضافة/واسط

النافورة الراقصةEveningاستضافة/فاطمه شهاب احمد عيسى لبنى عماد كاظم. م

الكتابة باستخدام تتبع العينEveningكوثر فيصل غازي ورشانسيف عامر فاضل. م

المنزل الذكيEveningاستضافة من ميسان/ كوثر مهدي عيسى فلحيامجد عباس احمد. م. أ

My SQLانشاء قاعدة بيانات مؤمنة باستخدام Eveningمحمد باقر حسين تايه عبدهدى حمدان علي. م.م

تصميم وتنفيذ لوحة الدوائر المنطقيةEveningمحمد عبد شامخمؤيد حنون سلمان. د. م. أ

الفاحص الطبيEveningمحمد علي محمد هبيسيمؤيد حنون سلمان. د. م. أ

Triple DES و DESتشفير وفك تشفير الصور باستخدام Eveningمرتضى ناصر خلف حسننوار بنوان حسن. م

جدولة وحدة المعالجة المركزيةEveningمصطفى حازم حسين ناعورنوار بنوان حسن. م

تصميم وتنفيذ المدقق االمالئي متعدد اللغاتEveningمصطفى حازم محمد حسيننوار بنوان حسن. م

منصة مبنية على االنترنيت إلدارة مدرسةEveningراسب/ مصطفى حيدر عودة عباس هادي رحيم علي. د. م

طائرة بدون طيار الطفاء الحريقEveningمنتظر سلمان حسن حسينعقيل كامل كاظم. م

تصميم وتنفيذ موقع الدارة شؤون الطلبةEveningنوره عبد الخالق فالح ظاهرهادي رحيم علي. د. م

(الممرضة السوداء)على جدران الحماية دراسة حالة هجوم  (DDoS)الحد من هجمات Eveningياسر عبد الكريم جواد كاظمهدى حمدان علي. م.م

تنفيذ ادارة المشروع من بيئة الحوسبة والسحابيةMorningراسب/ احمد محمد عبد الرضا عبودامجد عباس احمد. م. أ

قفل باب امن باستخدام اداة المقاييس الحيويةMorningاساور علي باقر محمودسيف عامر فاضل. م

روبوت مساعدة المطارات باستخدام اردوينواMorningعودة/ اية جبار عبد الحسين قاسمامجد عباس احمد. م. أ

مفتاح التحويل التلقائيMorningاية داود مخلف سلمانباسم عبد الكريم فرحان. م. م

نظام ادارة مشاريع تخرج الطلبةMorningتبارك حسين رباط حسينعقيل كامل كاظم. م

نظام االمن الذكيMorningتمارة صباح حسن عبودينوار بنوان حسن. م

تصميم وتنفيذ دائرة تحويل االشارة الرقمية الى االشارة التماثلية في نظام الوقت الحقيقيMorningحسام حسن خضير محمدحسن بخيت جاسم. د. م

(االسباب والمعالجات)دراسة الضوضاء في االتصاالت Morningحسين الحسيني يحيى سليمحسن بخيت جاسم. د. م

(ع)تصريح امني لطلبة كلية االمام الكاظم Morningحيدر كريم جباره محمدلبنى عماد كاظم. م



منظومة ري ذكيةMorningدعاء حسين صالح عوادهدى حمدان علي. م.م

مشروع كارت حماية الباب عن طريق االردوينوMorningرجاء حسين شلش لفتةزينب كاظم جبل. م. م

مفتاح التحويل االوتماتيكيMorningرضا راشد زوير صالححيدر عايد ناصر. د. م

اردوينو القائم على نظام كاشف الرادارMorningزهراء محمد عجيل ماشيحيدر عايد ناصر. د. م

نموذج نظام وقت حقيقي مستند على قياس ضغط الهواءMorningزينب محمد رشيد عزيزحيدر عايد ناصر. د. م

معقم الكترونيMorningساره جاسم محمد عبدهللارؤى كامل سعدي. م. م

تطبيق مكتبتي للتسوقMorningراسب/ سجاد محمد عاتي مطشرحيدر كاظم جاسم. د. م. أ

متحسس عدد دقات القلبMorningسجى خليل عبد األمير عبد الرحمانعقيل كامل كاظم. م

نظام توليد الطاقة بخطوات القدمMorningسجى عامر عبد الجبار طاهرسيف عامر فاضل. م

تنفيذ جهاز قياس دقات القلب باستخدام االردوينوMorningشهد فالح حسين بدنرؤى كامل سعدي. م. م

دراسة في اتصاالت تكنولوجيا النانوMorningصابرين جاسب جبر محمدزينب كاظم جبل. م. م

تصميم وتنفيذ بعض دوائر معالجة اشارات نظام القياس باستخدام مكبر التشغيلMorningصالح حمزة عطيةزينب كاظم جبل. م. م

تطبيق متجر حاسوبMorningطيف عبد االمير حسين صالحسيل غني عبد الرزاق. م. م

مكتبة البحوث على شبكة االنترنيتMorningعذراء خليل ابراهيم عبد الرحمنسيل غني عبد الرزاق. م. م

تطبيق ادارة االبراجMorningعال عالء نواف رحيمسيل غني عبد الرزاق. م. م

نظام ادارة صيدليةMorningعلي عقيل عذاب طعمةصباح عبد العزيز جبر. م. م

روبوت تنظيف االرضيةMorningفاطمة حسين علي نصر هللالبنى عماد كاظم. م

السيطرة على قياس مستوى الماءMorningفاطمه موسى جبار جبرلبنى عماد كاظم. م

مكعب ضوئي ثالثي االبعادMorningكاظم ياسر حسين فاضللبنى عماد كاظم. م

نظام ادارة المكتباتMorningكرار جمعه حياوي حسنصباح عبد العزيز جبر. م. م

جهاز كاشف سرعة السيارةMorningكرار حيدر رحيم حيدرعقيل كامل كاظم. م

مؤيد حنون سلمان. د. م. أ

كرار فاضل صابر فهد

مرتضى اسماعيل

مصطفى ماجد عكال

Morning تصميم وتنفيذ صندوقHubالدارة الشبكات 

نظام الكتروني لتسجيل غيابات الطلبةMorningمريم عبد الجبار وعل محسنسيف عامر فاضل. م

برنامج تسجيل الغيابMorningمالك فيصل غازي غضبانمظفر مجيد جعفر. م. م

تشفير وفك التشفير باستخدام لغة بايثونMorningمنير هاشم حوين محسنمظفر مجيد جعفر. م. م

نظام تاجير السيارات عبر االنترنتMorningميار صفاء صاحب عاجبباسم عبد الكريم فرحان. م. م

نظام ادارة الصيدليةMorningنور الهدى عبد المحسن عبد الحمزةنوار بنوان حسن. م

دراسة مفهوم النقل في االتصاالتMorningهالة صالح سالمحسن بخيت جاسم. د. م

مشروع ارسال وارشفة الكتبMorningهدى هاشم صغير فالحنوار بنوان حسن. م

تصميم وتنفيذ نظام ادارة بيانات المريضMorningهديل عبد الوهاب رزاق بريمانهادي رحيم علي. د. م

مشروع تشفير البيانات باستخدام وظيفة التجزئةMorningهند فؤاد كريم رفشهادي رحيم علي. د. م

سيارة عن طريق البلوتوثMorningوسام صباح جاسب عودةهادي رحيم علي. د. م

(C)ولغة البرمجة  (AES)التشفير باستعمال خوارزمية معايير التشفير المتقدمة Morningراسب/ وسام كاظم عبد كاظمهدى حمدان علي. م.م

تصميم وتنفيذ تطبيق وموقع الكتروني لمدرسةMorningياسمين نعمه جابر محمدهدى حمدان علي. م.م


