
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحةت

1
ح يعتمد عىل مصفوفة الخلط لتقنية تحليل  نظام اخفاء صور مقتر

العنارص المستقلة

ناطق مطشر 

عبدعىلي
2006حاسبات/العلومبابل

2
 و الخوارزمية Huffmanخوارزمية هجينة لضغط البيانات بأستخدام

الجينية
2006حاسبات/العلومبابلازهر رزاق هادي

تصنيف الصور باستخدام تقنيات الحساب المرن3
أنوار جعفر موىس 

ه متر
2006حاسبات/العلومبابل

ي المتقطع4 2006حاسبات/العلومبابلوفاء حسن علوانضغط ملفات الفيديو بأستخدام تقنية تحويل الجيب 

5
معتمدة عىل الوكيل خالل  (استنتاج-استحصال)تصميم منظومة 

الشبكة العنكوبتية

هيفاء طالب 
ن حسير

2006حاسبات/العلومبابل

إخفاء صوت داخل صورة ملونة6
شيماء عبد الحمزه 

محمد
2006حاسبات/العلومبابل

2005حاسبات/العلومالتكنولوجيةإرساء جعفر باقرالعالمة المائية للصورة باستخدام الخشونة والتحوالت المويجية7

2014حاسبات/العلومبغدادضىح عبدهللا عامرتجنب الحواجز للروبوت المتحرك داخىلي8

تحليل تقنيات التنبؤ بفشل الذاكرة الوسيطة9
إدريس محمد 

ن حسير
2005حاسبات/العلومالتكنولوجية

ي10
2005حاسبات/العلومالتكنولوجيةعادل محمدتطبيق تشفتر العالمة المائية باستخدام التشفتر المرئ 

11
تصميم وتنفيذ نظام تعلم عن بعد لمادة معمارية  الحاسبة باستخدام 

نت اإلنتر
2005حاسبات/العلومالتكنولوجيةنهلة منصور

12
الصورة ذات العالمة المائية باستخدام مجال تحويل الجيب تمام 

المتقطع
2005حاسبات/العلومالتكنولوجيةنـزار كمـال خورشيـد

س/ حاسبات / كلية العلوم 



ي الزمنية13 مجيةباستخدام شبكات بتر 2005حاسبات/العلومالتكنولوجيةخالد عالء الدينجدولة وتخطيط المعالجات الت 

14
تطوير واجهة للشبكات عىل قاعدة بيانات عالئقية باستخدام 

صفحات الخادم الفعالة

احمد بهاء الدين 

عبد الوهاب
2005حاسبات/العلومالتكنولوجية

15
GISمن صور  تنفيذ خوارزمية عامة  إلزالة الضوضاء

2011حاسبات/العلومبابلحازم جليل حسن

16
ي تصيب الهواتف 

امج الخبيثة البر حه إلكتشاف بعض الت  طريقة مقتر

الذكية

عالء الدين عباس 

عبد الحسن
2010حاسبات/العلومبابل

17
ي 
ن باستعمال الفضاء اللوئن  وتحويل YIOضغط الصور الكسوري الهجير

جيب التمام المتقطع
ن خليل 2010حاسبات/العلومبابلزينة حسير

ي18
وئن يد االلكتر ي باستخدام بطاقات الت 

االخفاء المعلومائر
هند عبد الرزاق 

خلف
2005حاسبات/العلومالتكنولوجية

ي شبكات التحسس الالسلكي19
ن
بع هدف كفوء للطاقة ف

ّ
بروتوكول تت

مصطفن صادق 

لطيف
2009حاسبات/العلومالبرصة

20
ة باستخدام طريقة   ن الكبتر ايير ي الشر

ن
محاكاة بالحاسوب لجريان الدم ف

العنارص المحددة

ن عبد االمتر  حسنير

صادق
2013حاسبات/العلومالبرصة

وس21 ن جوادامن الملفات ضد عدوى الفتر 2010حاسبات/العلومبابلمحمد حسير

22
ي بيانات نظم المعلومات الجغرافية 

ن
ي الزراعية ف

تصنيف األراضن

باستخدام شبكة عصبية
ي عبود

ر
2010حاسبات/العلومبابلوضاح رزوف

23
ح لخلط اإلشارة الصوتية  باستخدامتقنيات محوالت  نظام مقتر

المويجة

لميس حمود 

محيسن
2005حاسبات/العلومبابل

ي شبكات  االتصاالت24
ن
2003حاسبات/العلومبابلعىلي كاظم إدريسشبكة عصبية للتسيتر الموزع المتأقلم ف

ابطي للسيطرة عىل الخطا25 التر ن متر
تقويم انظمة التر

ضمياء عباس 

حبيب
2003حاسبات/العلومبابل



26
تصميم ومحاكاة حاسوبية لمرمز إشارة كالمية باإلعتماد عىل تقنية 

كيب إثارة التنبؤ الخطي من نوع التحليل بالتر

إيناس حمود 

محيسن
2005حاسبات/العلومبابل

يGISتصميم نظام المعلومات الجغرافية27 ي مجال التخطيط الحرصن
ن
2006حاسبات/العلومبابلآمنة عطية داودف

2007حاسبات/العلومبابلنه وين نجاةنظام الوكيل المساعد  لتقنية اإلخفاء28

29
تصميم حقيبة برمجية لتصنيف كيانات الصور الجوية و صور األقمار 

مجة المرنة ن عىلياالصطناعية باستخدام الت  2005حاسبات/العلومبابلسماهر حسير

الكشف عن الخطوط المستقيمة واألشكال فـــي الصــور الجويــة30
محمد جاجان 

يونس
2002حاسبات/العلومالموصل

31
ي الشبكات العصبية لتصنيف 

ن
ن باستعمال تحويل المويجة ف نظام هجير

الصور
2003حاسبات/العلومبابلصالح مهدي صالح

ن المتكلم32 ي والشبكات العصبية لتميتر استخدام تقنية التحويل المويىح 
عىلي يعقوب 

يوسف
2005حاسبات/العلومبابل

2003حاسبات/العلومبابلهبه محمد جعفرنظام إلخفاء صورة ملونة داخل صورة ملونة33

2005حاسبات/العلومبابلمحمد عبيد مهديضغط  سالسل الحامض النووي باستخدام المطابقة الكلية والتقريبية34

35
ن نماذج مختلفة لطوابتر االنتظار ألغراض نظام أدارة  تحلیل ومقارنة بير

المطارات
ن 2011حاسبات/العلومبابلزینھ صالح حسير

2003حاسبات/العلومبابلهبه محمد جعفرنظام إلخفاء صورة ملونة داخل صورة ملونة36

37

GOSSIPING WITH ROUTE POISONING:NEW ROUTING 

STRATEGY
Ghaihab 

Hassan Addy
2011حاسبات/العلومالبرصة

 Embedded بأستخدام خوارزمية DCTضغط معامالت 38

Zerotree

2006حاسبات/العلومبابلأسعد نوري هاشم



ي تحويل المويجة والمتنبأ39
2006حاسبات/العلومبابلإشـراق مـرزه حسـننظام ضغط الصور باستخدام تقنيبر

تحليل نسيج الصور والمرئية الفضائية باستخدام التقطيع الكشي40
ي 
ر
اكرم عبد الباف

عبد الرحمن
2003حاسبات/العلومالموصل

ن41 هدى حمدان عىلياألرقام الهندية اعتمادا عىل طريقة هيكلية تميتر

الهيئة 

العراقية 

للحاسبات

     حاسبات/العلوم






























