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A performance Based Comparative Encryption Technique For Image and Video



CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM USAGE IN



Face Extraction And Recognition Technique Using Principal Component



Advance Algorithmic Approach to Quality Analysis of Indian Basmatic Rice Using

For Mobile Computing
IRAQ

Analysis(PCA) Algorithm :AN Attendance System
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Applying First Order Filter into Digital Images 
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المؤتمرات والندوات العممية
 مؤتمر ،مكان االنعقاد ،السنة

 تطبيقات عموم االحصاء والرياضيات والحاسوب تجسيد حقيقي لمتكامل المعرفي،مركز نون لمبحوث والدراسات
المتخصصة7389،

 الندوة التعريفية بتطبيق مدارس االوائل ،في مجموعة مدارس االوائل7389،

 وحدات التوليد الكيربائية في العراق بين الواقع والطموح ،كمية اليندسة الميكانيكيةو7389

 مؤتمر العموم االنسانية والصرفة رؤية نحو التربية والتعميم المعاصر  ،مكان االنعقاد دىوك ،السنة7389
 الواقع المعززواالفتراضي وعالقتو مع العالم الحقيقي،المنتدى العممي واالدبي7388،
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 شكر وتقدير من السيد العميد بمناسبة اليوم العالمي لمسمع ومكافحة التدخين
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االول
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