كلية علوم الحاسوب والرياضيات  /قسم علوم الحاسوب
مشاريع تخرج المرحلة الرابعة للد ارسة الصباحية للعام2013 - 2012
اللقب العلمي

اسم المشروع

أسماء الطالب

ت

اسم المشرف

.1

د .احمد سامي نوري

أستاذ مساعد

A Novel Audio Steganography Technique by M16MA

محمد عبد الكريم ،مصطفى باسم ،حنين عبدالغفور

.2

د.خليل ابراهيم السيف

أستاذ مساعد

Hybrid Technique for image compression

سندس محمد ،منيرة يوسف ،نور محمد

.3

د .مها عبد الرحمن

مدرس

تمثيل الصور باستخدام تحوير WH

أنس مقداد ،علي أكرم ،ياسر رياض

.4

د .يسرى فيصل محمد

مدرس

بناء االشكال ثالثية االبعاد

محمد ذنون ،بسمان امر ،ساالر عزالدين

.5

د .يسرى فيصل محمد

مدرس

تمييز االرقام العربية باستخدام الشبكة العصبية

أسماء وليد ،زوزان صديق ،رؤى سالم

د .منال علي

مدرس

.6

د .معن يونس عبدهللا

مدرس

بناء نظام ادارة معلومات الجنة االمتحانية باستخدام لغة فجول فوكس برو

محمد فيصل ،زيد قصي ،خالد محمد

.7

د .بيداء إبراهيم خليل

مدرس

Network intrusion detection by using artificial

شهد خالد جاسم ،نبراس وليد ،الحان ممتاز

intelligence techniques
.8

د .مفاز محسن خليل

مدرس

كشف الكبس العدائي في الملفات التنفيذية

سيف حسين ،غسان يونس ،أحمد محمد

.9

د .هديه صالح عبد هلل

مدرس

كبس الصوت باستخدام الـ Wavelet

مروة صباح ،رنا حسام ،منار نوفل

.11

ماهر أحمد النعمة

مدرس

مقارنة بين طرق كبس الصور

محمد عادل ،أيمن محمود

اللقب العلمي

اسم المشروع

أسماء الطالب

ت

اسم المشرف

.11

سندس خليل إبراهيم

مدرس

تحسين خوارزمية البحث النقطي

رشا وجدي ،آية يحيى ،ابتهال شكيب

.12

علي حسين علي

مدرس

تصميم نظام ادارة قاعدة بيانات لصيدلية باستخدام لغة  C#و SQL

مأمون حمد ،ريان علي ،ماجد حامد

Server
.13

علي حسين علي

مدرس

نظام مراقبة االطفال عند استخدامهم للحاسبة

أحمد ذياب ،عالء طالل ،أحمد طه

.14

حنان زكي حمدي

مدرس

كبس البيانات باستخدام الطرق المدمجة

وليم نعيم ،قبس فتحي ،إيهاب عمر

د .ندى فالح
.15

عامرة استقالل بدران

مدرس

بحث ملفات الشبكة الداخلية باستخدام لغة C#

شهد خالد ،مروة اكرم ،سارة نضال

.16

غادة ذنون يونس

مدرس

New approach for data hiding in video

رؤى عبدالجواد ،بشرى فالح ،هبة زياد

.17

ميالد جادر سعيد

مدرس

Chaotic hash function

سيلدا سهيل ،جيهان نجم ،ربا شمس الدين

.18

علياء موفق عبدالمجيد

مدرس

Chaotic image encryption system using phase magnitude

أحمد سالم ،أحمد غانم ،ابراهيم خليل

.19

سوزان حسن محمد

مدرس

.21

سجى جاسم محمد

مدرس

transformation of pixel subsitination
Compression and decompression for English data using

يوسف مثنى ،أحمد خالد ،رغد خليل

neural netwok
طريقة مقترحة لتحقيق سرية الوسائط المتعددة

رحمة محمد ،ذكرى حامد ،عال عامر

ت

اسم المشرف

اللقب العلمي

اسم المشروع

أسماء الطالب

مدرس

Image Enhancement

نادية عبد الرحمن ،عبير حامد ،مروة قصي

Building and implementation parallel and distributed

أحمد فهر ،محمد جاسم ،صابرين رشيد

.21

هالة نافع

.22

صديق حسن البناء

مدرس مساعد

system
.23

ياسر فرج محمد

مدرس مساعد

Port scan application in android

عمر فارس ،حسنين ثائر ،شهد عمار

.24

بان غانم معيوف

مدرس مساعد

تصميم موقع لإلمتحان االلكتروني

مها عبداهلل ،زهراء عبداهلل ،شهد طه

.25

بان غانم معيوف

مدرس مساعد

تصميم موقع للتعليم االلكتروني

عمرة محمد ،رنا شهاب ،هند مروان

.26

وائل وعدهللا محمود

مدرس مساعد

Design and implementation of optical database under

محمد حكيم ،حسين محمد ،عمر عبداالله

.27

زينة نبيل جميل

مدرس مساعد

android environment by using SQLite
استخدام الشبكات العصبية لتمييز األشخاص باالعتماد على األبعاد الهندسية

سارة يونس ،شهد سعد ،ريام جاسم

لليد واألصبع
.28

ميسون خضر حسين

مدرس مساعد

نظام استمارة تقييم التدريسيين

عبدالسالم هشام ،طيف معن ،ثواب محمد

.29

عائشة صديق شاهين

مدرس مساعد

Teacher Tools

أحمد ميسر ،عبدالناصر صباح ،أبي عادل

.31

عائشة صديق شاهين

مدرس مساعد

Pdf programming with C# ASP.net

زيد نبيل ،مرتضى قاسم ،نبيل رافع ،دلزار عبداهلل

.31

هبة ادريس يونس

مدرس مساعد

تحليل ملف صوتي مركب الى مكوناته

فاطمة عويس ،أسماء زهير ،مروة عبداهلل

اللقب العلمي

اسم المشروع

أسماء الطالب

ت

اسم المشرف

.32

هناء محمد عصمان

مدرس مساعد

استخدام الخوارزمية الجينية لحل مشكلة الثمانية ملكات

هالة محمد ،االء عدنان ،وفاء شكر

.33

رضوان بشير ذنون

مدرس مساعد

Performance evaluation of mobile Ad hoc routing

محمد أحمد ،حوران علي ،مثنى خلف

رئيس قسم علوم الحاسوب
د .ضحى بشير عبد هللا

مسؤولة لجنة مشاريع التخرج
د .مفاز محسن العنزي

