
 
 
 

 اسم االستاذ المشرف اسم بحث التخرج االول اسم الطالب الثاني اسم الطالب الثالث اسم الطالب

 التدقيقي للتشفيرMD5 خوارزمية دراسة تطبيق  شيماء سبهان محمود عاصم صالح محمد 
 ابراهيم قيس اسماعيل.د.م .ا

 حجوزات المرضىتصميم نظام ادارة  غيدان احمد عبد عمر احمد عباس 

 امجد خلف عبد هللا احمد خلف عبد هللا عبدهللا محمود عبد هللا
 ةبة للكتب الرقميبناء مكت

 
 

 ياسين طه طاقة آالءد .م.أ
 

 اسعد خالد اسعد عبد الرحمن شاكر عبدهللا وضاح دحام
 الكشف والتعرف على الوجوه بلغة البايثو ن

 

 كرار حيدر ياسين محمد مروان زهير انمار عرب عبد القادر
 ذمة الكترونية براءةتصميم نظام 

 

 
ايالف عبد الوهاب 

 احمد
 حسين كرم هيثم

 برنامج تدريب الطلبة الختبارات الذكاء
 

 عبدالقادراسراء عبد السالم .م
 

 منتظر شهيد جاسم حسين علي شهاب كاظم عاتي عويد
التشفير باستخدام خوارزمية فينجر على برنامج 

 فيجوال بيسك
 

 محمد قاسم يحيى وسام بسام حازم محمد يوسف حسين
لغة مشروع ادارة شركة سياحية باستخدام 

 فيجوال بيسك
 

 احمد غانم سعيد نجم رحمة سهيل 
 تصميم نظام حجوزات تذاكر الطيران

 

 صان محمود ابراهيمغا.م
 

 محمود خالد عيدان محمد ياسين خضير 
 تصميم برمجيات الدارة مخزن

 

 محمد غانم جاسم مروان غانم جاسم 
 تصميم برمجيات الدارة مطعم

 

 محمدوسام احمد  محمد خلف محمود 
 تشفير افين
 

 جرجيس ثامر عبد الحافظ .د
 

 كرم عبد عواد ديانا احمد ابراهيم وليد خالد احمد
 التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية

 

 سالم ذياب طلب  
تمييز الرسالة النصية بأستخدام خوارزمية تشفير 

 افيني

 سعيد  محمد اسعد محمد 
غسان فاضل موسى 

 الحيدري
 RSA التشفيرخوارزمية 

 

 شيت  عائشه غسان مروة سالم داود 
دراسة مقارنه إليجاد افضل المرشحات لتحديد 

 النقشه في االقمشة
 

 اسراء محمد خضر.د
 

 امنة شهاب احمد اسراء مروان رمضان عبد هللا نزار جاسم
 (برنامج لمتابعة االطفال في الحضانة )

 

 ريا باسل احمد.د
 

 رفاه راجح مصطفى شهاب كرم حكمت خالد غدير حنش
في التصميم قاعدة بيانات  sql server استخدام

 vb.net مديرية كهرباء نينوى وربطها بلغة
 

استبرق عبد الرحيم 
 طه

 مصطفى باسم مصطفى ارواح حسن امين
حقيبه االكترونيه لتعلم الغه االنكليزيه للصف 

 الثالث االبتدائي
 

 فاطمة سمير محمود ريام نشوان عبد هللا يسرى مسعود صديق
 Traffic violation خدمة المخالفات المرورية

service 
 

 يونس فاضل عباس محمد شوكت عثمان محمد صباح هدايت
 تقنية جديدة الخفاء النصوص في الصور

 

 صهيب عبد الجبار.د
 

 زيد عبدالعزيز علي مازن محمد جاسم 
حقيبة تعليمية الكترونية لطالب الصف الثالث 

 بتدائياال
 

 محمد وعد خضر مصعب خضر ادريس 
 كبس الصور باستعمال التحويل المويجي

 

 سلمان ابراهيم متعب محمد رشيد يونس 
 اخفاء معلومات داخل الصور الرقمية

 
 مروان سالم محمود.د

 
عباس محمد يونس 

 عبدهللا
 عبدالرحيم الزم خليل محمد عبد يوسف

 دام االردوينوتصميم برنامج للتنبؤ بالطقس باستخ
 

تصميم تطبيق لنظام تسجيل حضور الطلبة عن  هاني جاسم محمد محمد كريم محسن حسين قاسم اشرف
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 QR طريق رمز
 

 ندى طالل طه عبير احمد خضر االء محمود فتحي
 تصميم نظام الدارة مركز صحي

 

 زينب وليد محمود وسناء علي زكي 
 اكتشاف الكائن االحمر في ملفات الفيديو

 باستخدام ماتالب
 

 يحيى قاسم ابراهيم.د
 

 االء عبد حسن ايه عبدالكريم حسين 
تصميم لعبة االلغاز الثمانية باستخدام محرك 

 Unity2D االلعاب
 

 سارة رائد كوركيس تمارة ادريس ابراهيم 
التنقل في بيئة افتراضية ثالثية االبعاد باستخدام 

 Unreal engine محرك االلعاب
 

 سنا ماهر ياسين سالم اسماعيلطيبة  
برنامج تعلم عمليات االرقام لطلبة المرحلة 

 net.vb االبتدائية بأستخدام
 

 جار هللا زيد فواز. م.م
 مسعود حسن احمد غيث اياد صديق عبد هللا عارف داود 

برنامج للتحكم باجهزة المنزل باستخدام تقنية 
 انترنيت االشياء

 

 ود عطيةايناس عب نورا رافع خيري 
 تصميم نظام حجز لقاح كورونا

 

نور الهدى خليل 
 حسين

 مصطفى حقي اسماعيل اية عبد هللا نجم
 تحسين الصور الرقمية بأستخدام ماتالب

 
 زينة ناطق ارحيم.م

 

 
مصطفى محمد يونس 

 محمد
مصطفى وليد مصطفى 

 احمد
 تصميم نظام الدارة فندق

 
 ميعاد محمد صالح.م

 

 رنا وليد محمد ء ياسين احمددعا غفران سعد غانم
تصميم قاعدة بيانات موزعة باستخدام برنامج 

 مايكروسوفت اكسس
 

 شيماء احمد رزوقي.م. م
 

 سحر عبد الكريم فتحي نسرين حسن محمد قطي حسن شمو
 في اخفاء البيانات QR استخدام رمز

 

 كنار محمد سامي مصطفى.م
 

 يونس احمد عبدهللا ابراهيم عماد فاضل 
م موقع الكتروني مساعد للقبوالت تصمي

 السادس االعدادي المركزية لطلبة
 

 حيدر عدنان ذنون علي يونس حسن طالب حميد حسن
 C# تصميم نظام ادارة فندقي باستخدام لغة

 

 علي حسن علي احمد سالم احمد 
 نظام ادارة قسم علوم الحاسوب باستخدام لغة

Python 
 

 
 سوالف احمد فرج عامر محمودقمر   سنان عادل مولود.م  .م

برنامج تطبيقي لبطاقة اللقاح االلكترونية لطلبة 
 Android جامعة الموصل باستخدام نظام

 

 عائشة راضي سلمان ابراهيم يونس خليل 
 كشف قناع الوجه باستخدام لغة بايثون

 

 امنة محمود خلف زينب محمد ياسين 
Child learning computer 

 

 سعد احمداالء .م.م
 

 حسين حازم محمد ادهم ميسر الياس 
Mall Management 

 

 ياسين محمد احمد محمد طه سالم 
 ادارة كل ما يتعلق بشؤؤن الموظفين

 

 منهل ادريس عبدالعزيز محمد جنار جالل
تصميم نظام خبير لتقييم أسعار الدور في قضاء 

 تلكيف
 محمد عبدالرزاق.د

 

 احمد جعفر اسماعيل مود يونسعبدهللا مح عمر ناظم صالح
تسجيل حضور وانصراف الموظفين عن طريق 

 الباركود
 

 منار عبدالكريم زيدان.م
 امنة خالد محمود انفال خالد محمود فاطمة انمار كشمولة 

قاموس الكتروني لمصطلحات الحاسوب 
 باستخدام لغة الفيجوال بيسك

 

 عبدالمهيمن باسم سالم محمد احمد محمد قاسم 
روع ادارة صيدلية باستخدام لغة الفيجوال مش

 بيسك



 
 
 

 

 رحيق ادريس نجم زهراء حاجم سلطان زينب يوسف ابراهيم
 برنامج ادارة قسم عمليات المستشفى

 

 نغم ثروت سعيد.م
 

 محمد طالل سعدون عمر عبد الستار شكر 
 تمييز االشياء بأستخدام بايثون

 

 صبا انمار شاكر رحمة حسين محمد 
لحروف االنكليزية المكتوبة بخط اليد تمييز ا

 باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية
 

 صايل عبد الرحمن صايل عمر سالم محمد 
 نظام حجز بطاقة موحدة

 

 تصميم وتنفيذ نظام ادارة قواعد بيانات المخازن رنا اكرم عزيز ايات هشام صباح 

 مروة محمد جاسم رحمة فاضل احمد  اوس خزعل. د
يم تطبيق للهواتف النقالة لحجز طاولة في تصم

 مطعم

 ارقم وليد ذنون احمد غزوان ابراهيم 
 تصميم نظام ادارة المدرسة االلكترونية

 

 مصطفى محمد زهير حنين عباس شكر شيماء عمار غانم
 اكتشاف وتتبع وحساب السيارات باستخدام مفهوم

open-cv مع بايثون 
 

 يونس عباس يونس. م .م
 

دة خالد غانمزبي   صميم نظام إدارة مدرسةت اسيل محمد خلف 
رغد حازم حامد.م. م  

 عمشة عبدالجبار احمد االء صالح محمد  
 تصميم نظام إدارة مكتبة الكترونية

 

 آمنة مازن هاشم دنيا إياد عبدهللا فاتنة ثائر زكي
 حوسبة الرياضيات للصف الرابع اعدادي

 ابراهيم عبدالغني ابراهيم. د 
 

 علي ناصر صفر
 مصطفى أنور هاشم

 
 نور قيدار مجيد

حقيبة تعليمية لمادة الرياضيات للصف الثالث 
 متوسط

 رحمة جاسم محمد علي ضحى غالب زينل االء عباس عويد
عمل نظام امتحان الكتروني عن طريق شبكة 

 شبكة االنترنيت داخلية وبدون الحاجة الى
 

حسنين علي طالب. م.م  
صطفىحليمة طاهر م   حسين مقتاد محمود امنه نذير محمد 

 برنامج عيادة طب األسنان
 

 حسن هاشم زكر محمد حسين علي 
 تسجيل حضور الطالب

 

 مروة قحطان اَكديمي هبة ثامر محمود 
اتجاهات كلية التربية للعلوم الصرفة نحو التعليم 

 االلكتروني
 

هالة مؤيد شيت.م. م  
 

ا هللااسماء نجم عط دنيا سالم أحمد   

تقييم كتاب الحاسوب للصف الثاني المتوسط من 
وجهة نظر مدرسي ومدرسات مادة الحاسوب 

 وفق معايير الجودة
 

 محمد امين احمد صالح إدريس صالح شهد حسيب محمد
 نظام تسجيل الطلبة في المدارس

 

 اسماء عبد هللا محمد 
رضوان مروان محمد 

 شيت
 نظام إدارة معهد للتدريس

 

علي عبد الجبارفرح   عبير فتحي علي اخالص جمال جردو 
 ادارة عيادة طبيب اسنان

 

ايمان فتحي احمد.م  
 

 
حسين لقمان علي 

 اصغر
 منال محمد يونس

 مشروع ادارة المخازن
 

 نبأ رفعت الصميدعي رفل راىد الحجازي سنا سرمد الربيعي
 اخفاء نص في صورة رمادية

 

 عماد وعد ارحيل محمد ياسر نجم 
 بطاقة طبية الكترونية

 

 حمزه مقداد محمود محمد عبدالباري محمد 
 تصميم نظام عرض المنتجات عبر االنترنت

 

معن يونس.د  
 

 ايه زيد حمدون مهند ابراهيم عيسى 
 تصميم وحدة تعليمية الكترونية تفاعلية

 

نعيمة عبادي محمد 
 يونس

 نواره هاني صطمي صهباء علي صالح
وني للتسوقتصميم موقع الكتر  

 



 
 
 

 

 
قتيبه رضوان احمد 

 عبدهللا
ية باستخداملساعة رم Arduino سعد عبدالوهاب سلطان عبدالناصر يونس احمد.د   

عبدالرزاق احمد 
 حسين

 تحسين الصور الرقمية باستخدام المرشحات مراد محمد ابراهيم محمد عبدالباسط

هناء فتحي محمود.د  هدية مهند يوسف   
ة باستخدام خوارزمية تقطيع الصور الرقمي

 التجميع بالمتوسطات

 نظام حجز تذاكر الطيران محمد سعد عزالدين صبحي محمد صبحي عبدهللا بشار هاشم

 نظام ارشفة الوثائق الرسمية االء شهاب احمد ريا وعد هللا محمد 

يحيى اسماعيل ابرهيم.م فيننظام دخول وخروج الموظ محمد حسين سعيد مهند عبد هللا احمد    

 نظام محاسبي الدارة سوبر ماركت سفيان علي يونس  

 جرجيس محمد جرجيس حسين قاسم ابراهيم 
تلوين الصور الرمادية باستخدام تقنيات 

colormap 

علي عبد الرزاق خضر.د  
 تصميم موقع الكتروني على منصة كوكل سايت حيدر هاشم جرجيس علي عجيل كدرواجد 

الد حسنسيف خ حمدون دريس عباس   
ادارة وارشفة بحوث طلبة المرحلة الرابعة لكلية 

 التربية

دمصعب احمد محم  حجز تذكرة طيران مصطفى محمد حميد علي حسين خضر 


