توزيع المشاريع على طلبة قسم علوم الحاسوب المرحلة الرابعة للعام الدراسي 2014-2013

الدراسة الصباحية
اسم المشرف

اسم المشروع

اسماء الطالب

التسلسل
.1

د.يسرى فيصل

استخدام البعد الكسوري في رسم االشجار

سفيان اياد  ،يوسف اكرم

.2

د.فوزية محمود

تمييز الخط المستقيم باستخدام الخوارزمية الجينية

سوالف سهيل ،علية توفيق

.3

سندس خليل

استخدام المعالجة الصورية في رصد عدد الكائنات الداخلة الى بناية

مصطفى نبيل ،سامر هديل

.4

د.ياسين حكمت

.5

ميالد جادر

طريقة مقترحة لكبس شريط الـDNA
Developed classic method of encryption with chaotic

اسماء يعرب ،امنة فراس ،اسراء نيازي
رسول محسن ،نوزاد سليمان

.6

سجى جاسم

Chaotic information hiding in audio file using wavelet transform

مصطفى محمد ،عالء خالد

.7

سجى جاسم

Image encryption using biometric key

قاسم ماهر  ،اسامة مبارك

.8

ماهر احمد

Computer aided data structure learning

مصطفى شامل ،محمد منصور

.9

علياء موفق

Cryptography key generation from voice

أبرار هيثم ،مسعود حكمت

.11

فرح طارق

استخدام تحويل جيب التمام المتقطع في اخفاء البيانات

رؤية رعد ،ضحى فارس

.11

سوزان حسن

.12

غادة ذنون

آلة بولتزمان لحل مسائلة البائع المتجول
Data hiding in skin of color image

إبراهيم سالم ،يوسف صبحي
مؤمن فريق ،محمد احمد جازع

.13

د.بيداء ابراهيم

تصميم وبناء نظام خبير لمرشد طبي

ال ار يوئيل ،سرى خيري

.14

بان غانم

.15

د.غسان جاسم

التصيد االلكتروني
Iris segmentaion based on Hough transform

يحيى عزام ،احمد مزاحم
غفران عامر ،ريم طالل

اسم المشرف

اسم المشروع

اسماء الطالب

التسلسل
.16

د.ندى فالح

تمييز االلوان االساسية باستخدام الشبكة العصبية

بسمة ثامر ،مروة فارس

.17

د.هدية صالح

.18

د .اياد حسين

نظام معالجة فيديوية
A client –server model of virtual user- interface for windows applications

حسين علي  ،يوسف اسماعيل
امنة اياد ،رحمة عبد االله

.19

د.فراس احمد

8051 microcontroller application

تمارة عبد الكريم ،غيداء عاطف

.21

د.بان شريف

Building a rule- drevine application to detect shape in c#

محمود حاجي ،رامي اسعد

.21

عائشة صديق

Building android application with HTML,CSS and java script

محمد مؤيد ،عبداهلل محمد

.22

ميسون خضر

تمييز العالمات الموسيقية باستخدام الشبكات العصبية

مصطفى عبداهلل ،زينة حازم

.23

صديق حسن

نظام ادارة المرضى

احمد حسين  ،مهند محمد

.24

زينة نبيل

.25

هبة ادريس

تقطيع الصور وتلوينها باالعتماد على خوارزمية الجين كود
Emotion recognition by speech signal

مثنى معن ،عصام طالب
رحمة رعد ،مريوان مصطفى

.26

وائل وعداهلل

Data transfer by using Bluetooth technique under android environment

نورة صالح ،عائشة فاضل

.27

هناء محمد

استخدام خوارزمية كارنولوف على بيانات الـ NSL-KDD

ماجد جمال ،مصطفى سعد

.28

احمد علي

.29

ربى طالل

تصميم وتمثيل نظام قواعد بيانات موزعة لهوية الطالب بواسطة اوراكل
Artificial bee colony algorithm for Sudoku play

رنا خزعل ،اخالص صالح
منى محمد ،ميسم عبد الرحمن

.31

احمد صالح

عمل نظام بصمة الكترونية لحضور وانصراف الموظفين باستخدام اجهزة النقال الذكية تحت بيئة تطبيقات اندرويد

دالل طالب ،شيماء اسعد

رئاسة القسم

