كلية علوم الحاسوب والرياضيات  /قسم علوم الحاسوب
مشاريع تخرج المرحلة الرابعة للدراسة المسائية للعام2013 – 2012
اسم المشرف

اللقب العلمي

اسم المشروع

اسماء الطالب

ت

د .ضحى بشير عبد هللا

أستاذ مساعد

Static scheduling and managing purchasing
request via Internet & mobile depot

قاسم صديق ،أنس احسان ،محمود شاكر

أستاذ مساعد

نظام ادارة ومراقبة وكشف للشبكة

محمود إبراهيم ،عبدالمناف عسكر ،شوان فريد

.3

د .خليل ابراهيم السيف

أستاذ مساعد

.4

د .احمد سامي نوري

أستاذ مساعد

Study the effect of EZT on graph image
compression
دراسة تأثير  EZTعلى كبس الصورة الرمادية
Steganography of Halftone Images

حسان حسيب ،مصطفى علي ،سالم محمد ،عالء مؤيد

.5

د .غيداء عبدالعزيز

أستاذ مساعد

.6

د .مها عبد الرحمن

مدرس

Data mining association rules and market
basket analysis
Arduino-Based ECG heart rate monitor

.7

د .مفاز محسن خليل

مدرس

كشف رسائل السبام باستخدام خوارزمية النمل

عمر نزار ،أياد عماد ،زينب محمد

.8

د .أياد حسين عبد القادر

مدرس

Application on demand for mobile devices

زينة عامر ،دعاء جمال

.9

سندس خليل إبراهيم

مدرس

تحسين خوارزمية الترميز التسلسلي

عبدالصمد عبدالسالم ،حسنين مؤيد ،عالء مؤيد

.11

حنان زكي حمدي
د .ندى فالح

مدرس

نظام تحسين الصور وتحويل الوانها

عدي عادل ،محمد علي ،ضمياء سالم ،عمر طالل

.1
.2

د .منار يونس كشمولة

محمد قاسم ،مصطفى عبدالكريم ،أحمد ضياء
أسماء أحمد ،أفراح يونس ،لبنى عماد
سالم نبيل ،ريان محمد ،أمير ابراهيم

اللقب العلمي

اسم المشروع

اسماء الطالب

ت

اسم المشرف

.11

ميالد جادر سعيد

مدرس

.12

محمد جاجان يونس

مدرس

.13

محمد جاجان يونس

مدرس

Chaotic coordinate in image for
steganography
تصميم نظام آلي للتميز والسيطرة على المعلومات في
مركز أمني
تمييز صوت المتكلم

صفا عبد المحب ،سارة محمد ،نداء زاهد

.14

صديق حسن البناء

مدرس مساعد

Expert System for linux

سعد هاشم ،أحمد ذنون ،عدنان عبدالخالق

.15

منى جعفر صديق

مدرس مساعد

Image compression using embedded zero
wavelet transform

عفراء لؤي ،أحمد ساقي ،نشأت نبيل

.16

هبة ادريس يونس

مدرس مساعد

تغيير خصائص الصوت لمحاكاة صوت آخر (تقليد
األصوات)

إيالف نكتل ،رانية محمد ،مروة مؤيد

.17

وائل وعدهللا محمود

مدرس مساعد

.18

هناء محمد عصمان

مدرس مساعد

التقديم للقبول المركزي وفق االستمارة االلكترونية
باستخدام لغة PHP
استخدام الخوارزمية الجينية في التشفير

عمر سعد ،محمد جاسم ،مهند خالد ،أمين قتيبة

آمنة ريان ،شهد عبد الخالق ،أياد غفور ،إكرام صالح
براء محمد ،زهراء فارس ،نزار عبد الغني ،وسن ماهر

بالل ماجد ،أوميد محمود ،عبدالرزاق عبد الجليل ،عبداهلل
أحمد

رئيس قسم علوم الحاسوب
د .ضحى بشير عبد هللا

مسؤولة لجنة مشاريع التخرج
د .مفاز محسن العنزي

