
 P1 رقم المشروع 

 Css & Javafxباستخدام اللغات البرمجية  ظام إدارة سجل قيد الطلبة في المدارس الثانويةن اسم المشروع 

انفال عبد   مروة عبد الكريم د.فرات يونس د.ابراهيم احمد  المشرفين 
 المنعم

 تغريد رياض

 مريم بشار نور خضر نسرين جميل شهد لقمان اية عبدللا  الطالب 

يهدف النظام الى ادارة معلومات الطلبة من حيث اضافة البيانات او حذفها او التعديل عليها  ملخص المشروع 
 وكذلك فرز الطلبة المنقولين مع اضافة الدرجات والتعديل عليها.  

 مدرسة ام الربيعين الجهة المستفيدة 

 

 P2 رقم المشروع 

 WebRTCـ ال اعلى تكنلوجي ءااناء وتصميم تطبيق اللتصالت الفيديوية بنب اسم المشروع 

    اسماء هادي د.نكتل مؤيد د.محمد زكي د. ابراهيم  المشرفين 

 زبيدة جلود نسرين مهدي حمادي عبد العزيز  امنة محفوظ ايمان فاضل  سفانة منذر الطالب 

السياحية حيث تصميم موقع ويب خاص لشركة السياحة والسفريستخدم لحجز وتنظيم الرحالت  ملخص المشروع 
وكافة المعلومات  يوفر معلومات عن االستعالم وتنظيم الرحالت السياحية مع سعر التذكرة

 .تضمن قواعد بيانات الدارة الشبكةوي

 شركة سياحة وسفر الجهة المستفيدة 

 

 P3 رقم المشروع 

 Electronic Fingerprint Attendance Tracking System اسم المشروع 

  مروة هيثم امة انسام اس د.اخالص عبد الجبار  المشرفين 

  بلسم احمد شهد جالل رغدة ازاد  الطالب 

بناء نظام متكامل لغرض سحب تقارير الحضور واحتساب االجازات الزمنية واعداد   ملخص المشروع 
 .االحصائيات الخاصة بالحضور اليومي لموظفي جامعة الموصل

 وحدة البصمة االلكترونية رئاسة الجامعة الجهة المستفيدة 

 

 P4 رقم المشروع 

 الرقميالمدرس  اسم المشروع 

  غادة محمد طاهر مروة مروان د. ندى نعمت د. اسماء ياسين المشرفين 

 دعاء نعمت مردان جردو  ريان علي احمد  بكر سعدي مصطفى كاظم الطالب 

في  نظرا النتشار اجهزة الموبايل الذكية على نطاق واسع واعتماد اغلب الطلبة على الفيدوهات ملخص المشروع 
دراستهم. سيتم تصميم وتفيذ مدرس رقمي عن طريق تطبيق يعمل على نظامي االندرويد 

التطبيق سيكون مخصص لطلبة الصف السادس االعدادي ويمكن تعميمه الى اي  وااليفون.
  مرحلة دراسية مستقبال. 

استخدام التطبيق: سيقوم الطالب بتحميل البرنامج على هاتفه الذكي ثم من خالل التطبيق سيقوم 
بة.  بتصوير سؤال في مادة معينة وارسال السؤال من خالل التطبيق بعد اختيار المادة المطلو

التطبيق سيقوم بتوجيه السؤال اوتوماتيكيا الى الئحة من االساتذة المختصين لكل مادة ثم يقوم 
غرض الجدوى  ول االستاذ اختيار السؤال واالجابة عنه وذلك من خالل تصوير الحل فيديو.

االقتصادية سيقوم الطالب بدفع اشتراك شهري كما ان االستاذ ياخذ مبلغا على كل سؤال يجيب 
   Googleالمدعومة من قبل شركة    Flutterسيتم استخدام منصة  ليه.ع

 طلبة الصف السادس االعدادي والمدرسين في مدرسة عبد العزيز عبد للا الجهة المستفيدة 

 



 P5 رقم المشروع 

 الدوائية الرعاية الصحية: تطبيقات الهواتف الذكية للرعاية  اسم المشروع 

  م.م. ميس الريم  د. صفوان عمر  د. دجان بشير د. لهيب محمد المشرفين 

 اثير علي  احمد عبد الواحد  عز الدين عبد السالم  مؤيد محمد بكر راشد الطالب 

ادت الى   ان التقدم في التقنيات الهاتف المحمول مع ادخال العديد من تطبيقات الهواتف الذكية. ملخص المشروع 
استغالل هذه التطورات في مجال تطبيقات الهواتف الذكية لتحسين ممارسة الرعاية الصيدالنية 

التي تؤدي في النهاية الى تحسين العناية بالمرضى. الهدف من المشروع هو تحديد وتقييم 
  ومراجعة تطبيقات الهواتف الذكية الحالية المتاحة في الرعاية الصيدالنية 

  ستفيدة الجهة الم

 

 P6 رقم المشروع 

 تتبع الخريجين اسم المشروع 

د.محمد عبد   د. دجان بشير المشرفين 
 الغني

   م.م. شامل قيس 

  ياسمين رعد نور قصي شعالن مروان يوسف ياسر الطالب 

ارسال عروض العمل و معرفة  متابعة خريجي الجامعة بعد تخرجهم وتحديث معلوماتهم و  ملخص المشروع 
االختصاصات المتوفرة للشركات والدوائر الحكومية والخاصة ذات الحاجة. و ارسال عروض  

 .التدريبات التي توفرها المنظمات للخريجين ذوي االختصاص

 رئاسة جامعة الموصل  الجهة المستفيدة 

 

 P7 رقم المشروع 

 Medicines warehouse system دويةالادارة مذخرإلرنامج ب اسم المشروع 

د.جمال صالح   المشرفين 
 الدين 

  فردوس عدنان  فاتن عزيز  د.محمد زكي

 سيف داؤد شهد محمد وليد بان حسين مريم عبد الحليم  هوازن مضر  الطالب 

 االنترنتبيع وشراء ادوية ومستلزمات طبية. وتسويق هذه االدوية عن طريق شبكة  ملخص المشروع 

 مذخر ادوية الجود الحديث الجهة المستفيدة 

 

 P8 رقم المشروع 

 University of Mosul News Mobile App  تطبيق اشعارات اخبار الجامعة اسم المشروع 

    د.شذى عبد للا د. عمر احمد الزيدي  المشرفين 

    شهد يوسف هاشم اسامة عبد للا  الطالب 

لمنصات االي او اس واالندرويد لمتابعة اخبار جامعة الموصل من  تصميم وتنفيذ تطبيق  ملخص المشروع 
 الموقع االلكتروني وبامكان المستخدم االشتراك باخبار اقسام من الموقع ككليات او اقسام.

 جامعة الموصل  الجهة المستفيدة 

 

 

 

 

 



 P9 رقم المشروع 

 Breast cancer detection using Artificial Intelligence اسم المشروع 

د.ابراهيم احمد   المشرفين 
 صالح 

    بيداء سليمان

    رنين لؤي شهد فوزي الطالب 

يهدف البحث الى كشف سرطان الثدي الذي يصيب عدد كبير من النساء ويتضمن البحث على   ملخص المشروع 
االولية للصورة ، ومن ثم اعتماد طرق ذكائية اكتساب الصور ومن ثم اجراء عملية المعالجة 

 امثلية للكشف عن وجود المرص او عدم وجوده.

 مستشفى الخنساء الجهة المستفيدة 

 

 P10 رقم المشروع 

 Arduino-based Swimmer Reaction Tester using WIFI and blynk اسم المشروع 
application  

    اسيل وليد د. رياض زغلول  المشرفين 

    مؤمن علي يحيى مازن محمد اسماعيل الطالب 

انشاء نظام لقياس وقت ردة فعل انطالق السباح في مضمار السباحة )الوقت ما بين سماع  ملخص المشروع 
 Arduinoباستخدام  (قفزة السباح  االطالقةصوت 

 كلية التربية الرياضية  الجهة المستفيدة 

 

 P11 رقم المشروع 

 Electronic badge system for the University of Mosul اسم المشروع 

     عبدللا هاني المشرفين 

     حسين احمد ابراهيم  الطالب 

بشعبة الباجات في جامعة الموصل للحد   يهدف هذا المشروع الى تصميم موقع الكتروني خاص المشروع ملخص 
بالدخول الى  من مراجعة الموظفين والطلبة للشعبة لغرض اصدار وتجديد الباجات الخاصة 

الحرم الجامعي. سيوفر هذا الموقع بيئة عمل صديقة تسهل عمل الموظفين وتوفر قاعدة بيانات 
 لجميع السيارات المتواجدة في الحرم الجامعي شاملة

 جامعة الموصل  الجهة المستفيدة 

 


