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2019 -2018للعام الدراسي مشاريع تخرج المرحلة الرابعة للدراستين الصباحية والمسائية توزيع    

 ت اسم المشرف العلمي الللقب اسم المشروع اسماء الطالب الدراسة

  .1 أ. د. منار يونس كشمولة استاذ مكاتب مدينة الموصلالعروض السياحية في  عمر احمد طاهر المسائية

 Electronic Management of examination committee for خالد دباس محارب المسائية
Computer Science Department 

 أ.د. ضحى بشير عبد هللا استاذ
2.  

 Monitoring Linux system by extracting log data using اوليفيا خليل اوراها، رقية خليل ابراهيم الصباحية
Apache Hadoop 

 أ.م.د. رواء بطرس بولص استاذ مساعد
3.  

  .4 ميالد جادر سعيدأ.م.  استاذ مساعد Steganography encryption text in chaotic frame of video فرح عادل محمود، مالذ محمود بدر الصباحية

ادارة مخزننظام  محمد اياد احمد، محمد خليل حسن المسائية   .5 أ.م. سندس خليل ابراهيم استاذ مساعد 

  .6 د. عمر عبد المنعم ابراهيم مدرس نظام استقبال وحجز اسبقية المراجعين للمؤسسات عبدالباسط عبدالصمد، كرم نبيل صديق المسائية

  .7 إسماعيلد. ياسين حكمت  مدرس تشفير النصوص المكتوبة باللغة الكردية مؤمن سعد، عمر مزاحم المسائية

  .8 نادية طارق صالحد.  مدرس A software for calculating and drawing moon phases صفاء عبد الرحمن، مها منذر محمد الصباحية

 Using structured learning for identifying patterns of قصي صالح حسن، يونس شاكر محمود المسائية
multimedia system 

 عبدهللا  د. عمر مؤيد مدرس
9.  

  .11 شيماء مصطفى محي الديند.  مدرس تصميم نظام لمتابعة حالة المعامالت في الدوائر الرسمية يونس حسن نايف، محمد ابراهيم احمد المسائية

  .11 ايالف اسامةد.  مدرس Colored image denoising رقية نوفل، ايالف انيس الصباحية

هللاابراهيم خضر زعل، رغد ليث مال  الصباحية  Bit-level encryption of voice using Arnold catmap and 
genetic 

 علياء موفق عبد المجيد مدرس
12.  

  .13 فرح طارق محمد مدرس Hiding encrypted data in image using spatial domain محمد ادريس، مصطفى احمد الصباحية

 New approach for data hiding method by using chaotic امنة نضال شهاب، ضحى طالل صالح المسائية
and EMD for secret message 

 غادة ذنون مدرس
14.  

  .15 بان غانم مدرس تصميم قاعدة بيانات لتسجيل المركبات الحديثة في مديرية مرور نينوى محمد مازن ، احمد عادل الصباحية

  .16 د. غسان جاسم محمد مدرس Remote system control via internet مثنى حسن طه، ابراهيم عبد السالم الصباحية

  .17 د. هدية صالح عبدهللا مدرس Image enhancement by arithmetic and logic operation بركات اياد، مهند صالح المسائية

  .18 ميسون خضر حسين مدرس تصميم نظام الدارة دائرة االحوال المدنية ادريس علي محمد، حسين محمد صالح المسائية

  .19 د. ندى فالح مدرس التشفير و فك التشفير باستخدام مصفوفة المربع السحري حامد فاضل ، حسين احمد مؤيد الصباحية

  .21 عائشة صديق شاهين مدرس تطبيق اندرويد على مناخ مدينة الموصل مصطفى نشوان، اية خالد الصباحية

 على بيانات   Convolutional Neural networkتطبيق خوارزمية  علي سعيد، نور عادل الصباحية
Fashion –MNIST 

 د. بان شريف مصطفى مدرس
21.  

  .22 الخشاب محمد د. باسم مدرس Using Twitter APIs for investigating social aspects طلحة خليل رحيل، رعد رياض جاسم الصباحية

  .23 ربى طالل ابراهيم مدرس Schoole Management System عبدالرحمن عمر محمود، انمار علي محمد الصباحية

  .24 د.عدي هاشم سعيد الوتار مدرس .Using a DNA segment for AES algorithm in (ECB) mode هالة شهاب محمد، رحمة بشار الصباحية

 A numerical method based encryption algorithm with حسين ابراهيم محمد، ريان سالم جاسم المسائية
steganography 
 

 د. محمد محمود صالح مدرس
25.  



 Anisotropic diffusion based unsharp masking for رحمة عبد الرحمن، ميادة عبد المحسن الصباحية
sharpeness improvement in digital images 

 االمينقيس د. زهير  مدرس
26.  

 Data Science: Promises and Challenges with Case Study محمود عبدهللا احمد، يوسف رعد علوان الصباحية
of Students in Compute Science Department 

 عمار ظاهر مدرس
27.  

  .28 ريان يوسف يعقوب مساعد مدرس تصميم نظام الدارة غيابات الطلبة خالد جمال احسان، احمد ماجد عبد الغني المسائية

  .29 فارس عادل مساعد مدرس Run-time prediction of battery power for electric cars اية عامر، هبة هللا مطهر الصباحية

  .31 منى جعفر صديق مدرس مساعد Text detection in natural images دعاء محمود احمد، زينب مشير الصباحية

 Implementation of symmetric cryptography for efficient عمر رياض رمضان، احمد عبدهللا ابراهيم الصباحية
data encryption using Java 

 حليمة عيسى مدرس مساعد
31.  

  .32 هناء محمد عصمان مدرس مساعد A food expert system instead of medicin  محمد شاكر، عمر مروان، سعد مطهر المسائية

 Iraqi currency recognition system by using image طارق حازم ، محمد محمود محمد الصباحية
processing techniques 

 مغيرة مؤيد عزيز مدرس مساعد
33.  

  .34 احمد علي عبدالرحمن مدرس مساعد Developing an image quality assessement IQA software حمزة غزوان، ضحى وعد سعيد الصباحية

 Mobile modeling of Ad hoc networks: Testing and دالل خلف حسين، فاتن ثائر عبدالوهاب الصباحية
presentation 

 رضوان بشير محمود مدرس مساعد
35.  

  .36 احمد صالح حسن مدرس مساعد بناء نظام لالجهزة الذكية للتعامل مع اجهزة االتصال الوسطية لشركة مايكروتك عبدالقادر عبد االله، دينا دريد الصباحية

  .37 زيد عبد االله مدرس مساعد Build a chatbot App وسام خلف، ليث محمد الصباحية

 A hybrid secured algorithm through a combination of احمد وليد سعيد، اسيل سعد الصباحية
encryption and steganography concepts 

 سميرة عباس مدرس مساعد
38.  

 Designing a crawler program for internet information علي خضر، محمود محمد جارو المسائية
retrieval 

 زينب خالد يونس مدرس مساعد
39.  

  .41 منتهى طارق مدرس مساعد اخفاء المعلومات الشخصية داخل صورة الوجه سيف سعد، عبيدة عامر الصباحية

  .41 محمد نبيل اشرف مدرس مساعد نظام ادارة البحوث العلمية لجامعة الموصل سهى ابراهيم خلف، سارة احمد عبدالرحمن المسائية

  .42 ظفر سامي مدرس مساعد Dental clinic management system using Oracle رافي فرج شمعون، نبيل جليل ابراهيم الصباحية

 Comparison between singular value and wavelet of image حنين محمد زهير، حسن وابل عبدهللا الصباحية
compression 

 نغم عجيل سلطان مدرس مساعد
43.  

نظام السيطرة النوعية الخاص بفحص عيوب نسيج االقمشة باستخدام طرائق  رضوان محمد طه، سراب بسام عباس الصباحية
 معالجة الصور

  .44 ايمان صبحي محمد مدرس مساعد

  .45 سجى يونس مدرس مساعد تمييز المناطق المتصحرة في صور االقمار الصناعية محمد خالد علي، حسين علي خلف الصباحية

 

 

ضحى بشير عبدهللا                                                 د.  أ.                                           شيماء مصطفى محي الدين                                          . م. د  
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