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 ت اسم المشرف اللقب العلمي اسم المشروع اسماء الطالب الدراسة

  .1 أ.د.ضحى بشير عبد هللا استاذ Adopting Augmented Reality Technology in Education Systems باسل عبدالموجود، عمر ظافر، غانم احمد الصباحية

  .2 أ.م.د. احمد سامي استاذ مساعد  A Comparative Study of Hash Algorithms in Cryptography رحمة صالح، انعام حازم المسائية

  .3 أ.م.د. غيداء عبد العزيز استاذ مساعد Improving the Program Code by Applying Optimization Rules خملين ماجد، هديل تيسير الصباحية

  .4 أ.م.د. فوزية محمود رمو استاذ مساعد ذكائي خبير لتمييز الشخصية نظام عدنان عيادة، عبدالستار خالد الصباحية

  .5 أ.م.د. مفاز محسن خليل استاذ مساعد نظام ارشفة مساعد لعملية تقييم االداء الجامعي اميرة وصفي، دالل ضياء المسائية

  .6 أ.م.د. بيداء ابراهيم خليل استاذ مساعد الحاسوبتصميم وبناء نظام الكتروني الدارة نشاطات قسم علوم  رحمة وكاع، لينة بدري الصباحية

  .7 ميالد جادر سعيدأ.م.  استاذ مساعد Multi level Cryptography technique to provide better security ذو الفقار ازاد، احمد فخري المسائية

العلمية في كلية علوم الحاسوب والرياضياتاالدارة االلكترونية لشعبة الشؤون  مجيد محمد خلف، علي محمد فتحي المسائية   .8 أ.م. سندس خليل ابراهيم استاذ مساعد 

  .9 أ.م. فرح طارق محمد استاذ مساعد Hiding Encrypted Data in Color Image using inverted bit ميس عالء، شهد محمود الصباحية

التدريسيينتصميم نظام الدارة بحوث  نادية حازم، سماء سمير المسائية   .11 د. ياسين حكمت إسماعيل مدرس 

  .11 د. نادية طارق صالح مدرس High-Dimensional Data Viualization نادية ابراهيم، حنان سليمان المسائية

  .12 عبدهللا  د. عمر مؤيد مدرس Object Extraction from Video Segment زينب جمال، مسر باسم المسائية

  .13 د. شيماء مصطفى محي الدين مدرس تصميم وتنفيذ نظام الدارة مذخر لالدوية محمد، محمود يونس عمار صياح، مصطفى المسائية

  .14 د. ايالف اسامة مدرس Generate encrypted key using SBS feature selection algorithm سارة سالم، ايمان عبدهللا المسائية

للمراقبة والسيطرة على اعطاء ادوية االمراض المزمنة للمسنينتطبيق اندرويد  اسراء خليل، اسراء سعود المسائية   .15 د. غسان جاسم محمد مدرس 

  .16 د. هدية صالح عبدهللا مدرس تصميم نظام لبيع وشراء العقارات اشرف رغيد، علي فتحي الصباحية

  .17 فالحد. ندى  مدرس بناء قاعدة بيانات لدار رعاية االيتام ميسر عبدالعزيز، ياسر محمود المسائية

  .18 د. اياد حسين مدرس تطبيق على الهاتف الذكي خاص بادارة استئجار البيوت في مدينة الموصل ايمن خالد، محمد طه الصباحية

 Building a Recommendation System with Machine Learning محمد جميل الصباحية
Algorithms 

 د. بان شريف مصطفى مدرس
19.  

  .21 د. عمار ظاهر مدرس استخدام تقنيات علم البيانات الختيار اللغات البرمجية المناسبة لطلبة قسم علوم الحاسوب حسين، مها علي حسين الصباحية

اقتراح نموذج لتحسين طرق المرور في الساحل االيسر لمدينة الموصل باستخدام مفاهيم  عال عبد الرحيم، ايمان عبد الوهاب الصباحية
 الشبكات المعقدة

 محمد الخشاب باسمد.  مدرس
21.  

  .22 د.عدي هاشم سعيد الوتار مدرس تصميم وتنفيذ نظام قاعدة بيانات للتبرع بالدم على االجهزة المحمولة  مانع نايف، براء خليل الصباحية

 Developing an Efficient Algorithm for Contrast Enhancement of هند نزار، دينا خالد الصباحية
Color Images 

 زهير قيس االمين د. مدرس
23.  

  .24 د. فارس عادل مدرس Energy- Efficient decision making for workflow execution محمد محمود شاكر، مأمون كنعان المسائية

     a.  
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  .25 د. طرفة ياسين مدرس Diseases Recognition using Machine Learning سنابل ضياء الدين، مريم خالد الصباحية

  .26 د. ريان يوسف يعقوب مدرس نظام الكتروني الدارة شعبة الصادرة والواردة في العمادة محمد سليمان، مشتاق مراد، عبدهللا محمد المسائية

  .27 د. انس عبد المجيد مدرس Remotly Group Study صفا محمود، اسيل سعد الصباحية

 Hybrid Technique for Image Compression Based on Five عالوي حسن، شريف الياس الصباحية
Modulus and Wavelet Transform 

 غادة ذنون مدرس
28.  

  .29 بان غانم مدرس  Boutique Management System رفل صالح، زينب انمار المسائية

، محمد محمود محمد زياد، محمد عبد السالم المسائية
 رشيد

 ميسون خضر حسين مدرس تصميم نظام الدارة دائرة الكمارك في الموصل
31.  

  .31 عائشة صديق شاهين مدرس تصميم موقع الكتروني عالمي للحج عمر محمد يونس، ذوالفقار حازم المسائية

  .32 زينة نبيل مدرس مساعد تشفير البيانات السرية باستخدام مقياس االبعاد الهندسية لليد محمد امين، محمد علي، بهاء الدين نواف الصباحية

  .33 هبة ادريس مدرس مساعد  Automatic vehicle Classification based on Acoustic features صبحي، احمد قيسقاسم  المسائية

  .34 هناء محمد عصمان مدرس مساعد تصميم نظام حاسوبي لتعليم احكام التجويد ساهر ميرزا، اركان سليمان الصباحية

  .35 مغيرة مؤيد عزيز مدرس مساعد Online Cars Storage محمد عيسى، ياسر بشار، ايالف اياد الصباحية

  .36 احمد علي عبدالرحمن مدرس مساعد Designing an online clinic using C# and ASP.net نور زياد، ماريا كاظم الصباحية

  .37 رضوان بشير محمود مدرس مساعد Smart Hat kit for Blind طه زهير احمد، سجى بدر الصباحية

  .38 احمد صالح حسن مدرس مساعد تصميم نظام اداري خاص بقسم علوم الحاسوب عبر اجهزة الموبايل احمدثابت طه، ايمان  المسائية

  .39 زينب خالد يونس مدرس مساعد Build a Professional Website for Educational Learning Institute عبدهللا جاسم، محمود محمد علي الصباحية

  .41 اشرف نبيل محمد مدرس مساعد التحكم بجرس مدرسي عن طريق االردينو بشكل متغير االدخال زينب علي، ناهد بدر الدين الصباحية

  .41 ظفر سامي مدرس مساعد Photo editor software for kids and pupils احمد علي خضر، شهد عبدهللا الصباحية

  .42 نغم عجيل سلطان مدرس مساعد  للصور الرقمية باعتماد تحويالت الكيرلفيتقياس كفاءة التفكيك والتركيب  ، سيف محمد شاكرالحمزة فارس، محمد عماد المسائية

  .43 ايمان صبحي محمد مدرس مساعد دراسة للتعرف على االشخاص عن طريق تمييز الوجوه هاني غانم، علي محمد ولي الصباحية

  .44 سجى يونس مساعدمدرس  تصميم نظام حاسوبي لتكوين صورة موزائيك صفا عبد الغفور، منتهى عبد الصباحية

 Number Detector by using DTMF Codes Monitor for Telephone مروان محمد، اية عبدالعزيز المسائية
Subscriber 

 سنابل احمد مدرس مساعد
45.  

     


