
امعة الموصل / كلية علوم الحاسوب والرياضيات / قسم علوم الحاسوبج  

2018 -2017تخرج للعام الدراسي المشاريع جدول توزيع طلبة المرحلة الرابعة على   

  اسم المشرف الللقب العلمي اسم المشروع اسماء الطالب الدراسة

  .1 أ. د. منار يونس كشمولة .Prof الصوراالخفاء في  عبدالرحمن عواد تبان+ طارق محمود رضى صباحي

  .2 أ. د. خليل ابراهيم السيف .Personal Identification Based on Skin recognition  Prof كرم ذنون يونس + عبدهللا علي عواد صباحي

 صباحي
 اسراء عادلعال هشام + 

Simulation of parallel simplified DES code breaking using 
VHDL 

Prof.  أ.د. ضحى بشير 
3.  

  .4 د. احمد سامي نوريأ.م. .Steganography in Halftone images Ass. Prof محمد شيت ابراهيم + زينة حسن محمود صباحي

  .5 د. فوزية محمود رموأ.م. .tic tac Ass. Profتمثيل الحاسوبي للعبة  سنان عزيز + منيف خميس مسائي

  .6 محمد فيصل يسرى دأ.م. .Colorization of films Ass. Prof ايه احمد + سارة رياض صباحي

  .7 ميالد جادر سعيدأ.م.  .Biometric hash function Ass. Prof ضحى محمد اقبال + دينا قصي  صباحي

  .8 د. اياد حسين Lecturer تصميم نظام حساب الساعات االضافية لتدريسسي كلية علوم الحاسوب والرياضيات نور علي عبدالسالم + عبير ثامر مسائي

 صباحي
 لمى سهيل + ايناس غانم

Implementation of  various  LSB (1bit, 2bit,3bit) methods in 
video tapes steganography 

Lecturer د. ندى فالح 
9.  

  .11 شريف مصطفىد. بان  Lecturer بناء دالة معرفية لجامعة الموصل ابراهيم عدنان عبداللطيف + اسيل باسل خزعل صباحي

  .11 د. ياسين حكمت إسماعيل proposed method for transposition cipher Lecturer سعود سعد سالم + محمدياسين مسائي

 صباحي
 االء احمد + غفران عبدالكريم مصطفى 

Improving the sharpness of digital images using an 
amended unsharp mask filter 

Lecturer  االمينقيس د. زهير 
12.  

  .13 د.بيداء ابراهيم Lecturer تصميم وبناء نظام ادارة الصيدلية في المستشفيات محمد باسم +ليث محمد ياسين صباحي

  .14 د. غسان جاسم Improving Iris recognition Lecturer ناصر ياسين +بشار احمد مسائي

  .15 هدية صالح د. Lecturer نظام ادارة مخازن شامل عزالدين + محمد عزيز صباحي

  .16 د.عدي هاشم سعيد الوتار Lecturer تصميم نظام ارشفة الفراد كلية علوم الحاسوب ارشد كاظم حمدان + هبة شهاب محمد صباحي

 مسائي
 + غزوان عبد الحق عبدالقادر اسماعيل

Designing a simulation model for shape recognition in 
surveillance system 

Lecturer  .عمر مؤيدد 
17.  

  .18 د. محمد محمود صالح Codes and ciphers using linear transformations Lecturer اشرف خويلد + محمد عبد النافع مسائي

 صباحي
 سارة روني + سارة عامر

Understanding the scientific collaboration among computer 
scince department reaserchers using graph theory 

Lecturer الخشاب محمد د. باسم 
19.  

  .21 شيماء مصطفى محي الدين  Lecturer لمكتبة الكترونيةاتصميم نظام  احمد عبد الخالق + رند ليث مسائي

  .21 نادية طارق صالح Portable Executable File Format Viewer Lecturer وارفين نوزات هدايت + ايمان علي محمد صباحي

  .22 ايالف اسامة Face emotion recognition using eye Lecturer عمر علي نجم سيف هاشم + مسائي

  .23 بان غانم Lecturer الطلبة ومتابعة لغيابات الموبايل على تطبيق بناء هديل حكمت يونس + االء جاسم محمد صباحي

  .24 غادة ذنون New approach for data hiding in rgb image Lecturer ابراهيم فتح هللا + رؤى مهيدي  صباحي

 صباحي
 ادريس محمد احمد + ايمان خالد غازي

 morphologyتمييز اشكال الحروف المطبوعة باستخدام الصفات التشكيلية )
properties) 

Lecturer ايمان عبد العزيز 
25.  

  .26 ميسون خضر Lecturer والمهجرين الهجرة دارةال نظام تصميم + ايه نصار   زينة رستم صباحي

  .27 سجى جاسم محمد Image encryption using system cipher based on random Lecturer اركان عبد االله  + فرح سمير صباحي



byte disturbbing 

  .28 فرح طارق A novel method for hiding encrypted data in image Lecturer صباح خلف سيلمان +يونس حسن صالح صباحي

  .29 د.ياسين حكمت new method for substitution cipher Ass. Lecturer صالح صائب عبدالجبار + محمد صالح قدو صباحي

  .31 رضوان بشير محمود Ass. Lecturer  بناء نظام خادم الرشفة مشاريع قسم الحاسوب في كلية علوم الحاسوب والرياضيات + عماد فتحي احمدشهد خالد صباحي

  .31 هبة ادريس speech signal compression using DCT algorithm Ass. Lecturer رفل اياد احمد + ريم عمار  صباحي

  .32 احمد صالح حسن Ass. Lecturer تصميم نظام تعليم الكتروني خاص بجامعة الموصل معاذ مؤيد حميد + نزهان غانم جارو  مسائي

  .33 هناء محمد عصمان Ass. Lecturer الخوارزمية الجينية في عملية نقل البضائع استخدام زينب اياد نجم + شيماء حسن محمد مسائي

  .34 حليمة عيسى Misuse Intrusion detection in KDD data set using Java Ass. Lecturer حسن وعدهللا محمد + محمد علي عبدهللا مسائي

 صباحي
 انفال محمد خير + امنة محمد خضر

Design and Implementation of A Mobile Expert System For 
Computer Hardware Troubleshooting 

Ass. Lecturer احمد علي عبدالرحمن 
35.  

  .36 ايناس علي جميل Ass. Lecturer تصميم نظام ايرادات الكلية مصطفى اياد + عبد هللا عبد العزيز صباحي

  .37 سميرة عباس Hiding Information in a Cover Based on Entropy Function Ass. Lecturer حسن فارس +عبدالسالم زيدان مسائي

 صباحي
 هدى ثامر عبدهللا + هدى محمد طيب

Directional filter to estimate number of edges in quadratic 
shapes 

Ass. Lecturer منتهى طارق 
38.  

  .39 زيد عبد االله Android based Location Tracking System Ass. Lecturer االء فارس حمدي + هالة عبدالغني  صباحي

  .41 زينة نبيل Ass. Lecturer االخفاء داخل االشكال الدائرية في الصور الرقمية عمر فواز + محمد احمد صباحي

  .41 زينب خالد HTML Ass. Lecturerتصميم تطبيق لتعلم اساسيات برمجة  محمد خيرهللا+ احمد الزم مسائي

  .42 ظفر سامي Ass. Lecturer  تحليل المكونات األساسية تمييز الصور باستخدام خوارزمية محمد شيماء محمد علي +سندس امجد صباحي

  .43 محمد نبيل اشرف fingerprint-based access control system using Arduino Ass. Lecturer مؤمن معتز + ريان اكرم مسائي

  .44 مغيرة مؤيد عزيز Images Search Engine by Using Statistical Parameters Ass. Lecturer عيد كامل ريان سعدي صالح + سيف مسائي

  .45 مغيرة مؤيد عزيز Text Scrambling by using random numbers generations Ass. Lecturer ثجاج ابراهيم +امنةعبدالرزاق صباحي

  .46 نغم عجيل سلطان Modify Ncut algorithm for face segmentation Ass. Lecturer عبير صباح قاسم + انفال فارس ذنون صباحي

 

                                                     د. اياد حسين عبد القادرشيماء مصطفى محي الدين                                                                                          د. 

                                                رئيس القسم                                                                                                            المشاريع    متابعة رئيس لجنة                                         

 

 

 

 

 

  



 جامعة الموصل / كلية علوم الحاسبات والرياضيات / قسم علوم الحاسبات

/ موقع دهوك 2018 -2017مشاريع تخرج المرحلة الرابعة للعام الدراسي   

  اسم المشرف الللقب العلمي اسم المشروع اسماء الطالب

  أ.م. رواء بطرس استاذ مساعد Developing a website for online shopping مهدي عماد ، نور علي

  خليل محسن مفاز.دأ. استاذ مساعد تشفير الصور زياد طارق،  مقداد صالح

  عائشة صديق مدرس IR searching system انمار ياسين، اسامة علي
 ريكر علو، نور سالم

 
Artificial Using Particle Swarm Optimization (PSO)Algorithm for Training 

Neural Networks  ربى طالل مدرس  

 امين محمد ، صابرين خليل
 

Hdoor منى جعفر صديق مدرس مساعد  

 

 

ن عبد القادر                                                    د. شيماء مصطفى محي الدين                                                                                          د. اياد حسي  

                                               شاريع                                                                                                    رئيس القسم          رئيس لجنة متابعة الم                                              

 

 

 


