توزيع المشاريع على طلبة قسم علوم الحاسوب المرحلة الرابعة للعام الدراسي 2014-2013
الدراسة المسائية
اسم المشرف

اسم المشروع

اسماء الطالب

ت
.1

د.فوزية محمود

تمييز األحرف االنكليزية باستخدام خوارزمية النمل

فاتن ساطع ،فلة فارس

.2

سندس خليل

تخمين وعمل الذرعات الهندسية باستخدام الصور الرقمية

يحيى حسين ،وسام سعد

.3

د.ياسين حكمت

.4

سجى جاسم

طريقة مقترحة للتشفير المعتمد على الـDNA
Suggested method to increasing robustness of LSB image steganography

عثمان خالد ،محمود نذير
عماد محمد ،محمد مصطفى

.5

ماهر احمد

تصميم نظام كفوء للصادرة والواردة

ذر ستار ،حيدر عبد الجبار

.6

وجدان ياسين

تصميم نظام االعارة بالمكتبة

فرات صالح ،محمد صالح

.7

سوزان حسن

بناء نظام يعمل كمشخص طبي ألمراض األطفال

محمد جاسم ،زيد يونس

.8

غادة ذنون

.9

د.اياد حسين

مقارنة بين تحويالت المويجة في اإلخفاء باستخدام LSB
Intercepting input-event of windows application

علي عنتر ،كرم دريد ،عالء مؤيد
نادية حازم

.11

د.فراس احمد

تصميم موقع انترنيت لتدريسي قسم علوم الحاسوب جامعة الموصل

علي احمد ،عبد السالم محمد

.11

ميسون خضر

.12

عائشة صديق

تصميم نظام الصدار البطاقة الشخصية في مديرية االحوال المدنية
Design website builder

محمد سعد الدين ،هشام فراس

.13

ياسر فرج

.14

صديق حسن

تقييم حماية نظام الـ Windows
Network media player

.15

منى جعفر

image clustering based on classification techniques

محمد سعداهلل ،كرم سعد
ياسر محمد ،عمر طه
فدوى محمد ،شمم موفق ،هلبين محمد
رياض فيصل ،اسامة خليل ،جابر مخلص

.16

هبة ادريس

.17

وائل وعداهلل

محمد جاسم ،استبرق عبداهلل

طريقة الطيف المنتشر لالخفاء داخل الوسائط المتعددة
On line college community social network website

رفل رياض ،مروة ليث

.18

هناء محمد

استخدام الخوارزمية الجينية في جدولة المهام

اسراء غانم ،مدى فارس

.19

احمد علي

.21

ربى طالل

تصميم وتمثيل قواعد بيانات موزعة إلغراض براءة الذمة لطلبة كلية علوم الحاسوب والرياضيات
Artificial bee colony algorithm for multidimensional knapsack problem

احمد حسان ،ابراهيم اياد

.21

رضوان بشير

.22

حليمة عيسى

.23

د.كرم حاتم

محمود حازم ،علي شاكر
انس عبد الكريم ،ايهاب يونس

تصميم غرفة محادثة باستخدام نموذج الخادم والزبون ولغة java
String pattern matching algorithm for misuse detection system

يحيى قاسم ،طه ابراهيم

Detection of Trajan horse in personal computer

وسام ادريس ،سليمان باسل

رئاسة القسم

