
 عناوين الرسائل العلمية
  Table1 كجامعة كركو -العلوم المتوفرة في مكتبة كلية 

ID OuthorN BookN DarN ClassNo Notification 

 2016 الحاسبات د.بان نديم ذنون ضغط الصور باستخدام التحويل المكيف المتعدد الحدود شيماء ضياء الدين احمد 1

 delection facial image based on Emotion نجم محمد ة سهيل 2

geometric 

Loay e.george 2016 الحاسبات 

 Amulti _ objective set covers problem for energy دلسوز عبد الكريم 3

efficient target 

Baraa ali attea 2016 الحاسبات 

 2016 الحاسبات غازي د.فيصل Color image segmentation for counting tree رنا فراس نجيب 4

metropolitan ftth network   planning  Automated زهراء مهدي مطرود 5

based on gis 

Dr. falah Hassan  mohod 2014 ابلحاسبات 

 Delection and localization of non_ melanoma skin داليا نبيل عبد هللا 6

cancer 

Dr.loay e.george 2014 الحاسبات 

 2014 الحاسبات Baeeier avoid ance for indoor mobile  robot Dr.loay kadum عبدهللا اميرضحى  7

 Compressive audio blakley secret using  transform زينب طالب درويش 8

coding 

Dr.loay e.george 4`201 الحاسبات 

 hand written segmentation and recognition arabic Dr.ban n.dgannon     dr . imad\ منى خلف ادهم 9

jasim 

 2014 الحاسبات

 Semi_automatic detection of diabetic maculopathy ايمان عبدالعزيز 10

fundus imagesfrom  

. Dr. faisel g. mhammed 2014 الحاسبات 

 2014 الحاسبات management system   informationStudent  Dr.loay e.george دعاء شاكر نجم 11

 An optimized decision tree classification احسان علي كريم 12

algorithm for a data set 

 2014 الحاسبات د. مهدي كزار دعيمي

Selective water marking based  on interframe  زينب جواد احمد 13

coding and mean r 

Dr.loay  e. George 2014 الحاسبات 

 2014 الحاسبات Plam viens recognition and verification system Dr. loay edwar  George أسامة محمد جواد 14

 

. 

.Data encryption using improve  neural  network dr.najlaa  sadig     Dr. ahmed  t سهى عبد هللا رحيم 15  2014 الحاسبات
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m.hussein  

  General classification model using cooperative هناء محمد 16

neural network 

Dr. ban  n. dhannoon 2014 ابلحاسبات 

 An improved  localization algorithm in wireless معد محسن مجول 17

sensor network 

 2014 الحاسبات د.اسماء قاسم شريف

 2013 الحاسبات د. عماد جاسم محمد نظام تتبع الحزم البريدية بالستخدام نظام تحديد الموقع احمد هاشم باقر 18

 2013 الحاسبات Public key infrastructure .dr. loay edwar George عبد الحمزة عباس رحيم 19

in   teansmission  An and to and secure voice اسراء نافع محمد 20

phonesmart 

 

sarab m hameed 

 

 الحاسبات

2013 

 2017 الحاسبات ندى حسين Secure image encryption based on a modified سعاد علي عبيد 166

 2016 الحاسبات لؤي ادور جورج منظومة الثبات هوية المستخدم من اوردة االصبح رؤى عصام فاضل 167

 Designing efficient three pheies brushtess dc دافد على رضا 168

motor control 

Taner altunok 2015 الحاسبات 

 2018 الحاسبات فاطمة عبدالستار ادارة البيانات الوسيطة لنظام خريطة الحد مروة نهاد عبد هللا 169

171      

172      

173      

174      

175      

176      


