
  

 جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(

 (7102-7102مشاريع تخرج طلبة قسم علوم الحاسوب للعام الدراسي )

 اسم البحث اسم الطالب ت

1 

 برنامج تعليمي لحل معادالت الدرجة الثالثة )فرق بين مكعبين كرار صالح بيرام كرم

 او مجموع مكعبين( 
 عبودمحمد جابر عبد 

2 
 اسراء مهدي موسى محمد

 برنامج ارشفة اوليات منتسبي قسم علوم الحاسبات
 تقى رياض كريم حسين

3 

 implemented web application to control home ذو الفقار طالل علي حسن

device 

using Arduino use web application to control 

the 

devices using intranet or internet 

 محمد رياض صالح سريح

4 
 حليمة غسان عبد القادر معروف

 توزيع مشاريع التخرج للمرحلة الرابعة على طلبة القسم
 دعاء لطيف جافت نعيم

5 

 برنامج الخفاء بيانات عشوائيا باالعتماد على نحدبد الحواف  مهدي طارق عبد الواحد مسلم

 للصورة
 باقر علي يونس عيسى

6 
محمد   فاضل عادل عبد الكريم

 علي

 الزوايا   اخفاء بيانات في صورة ملونه باالعتماد على نقاط

 .harvis algoالمستخرجه بالـ 

7 

 تفعيل االدارة االلكترونية في شعبة الموارد البشرية لكلية التربية  عمر عادل رشيد احمد

 للعلوم الصرفة ابن الهيثم
 نبا بالسم عبد حسين

8 

 لكلية التربية  تطوير النظام االلكتروني الخاص بشعبة الحسابات محمد هاشم خليل احمد

 للعلوم الصرفة ابن الهيثم 
 سماح محمود عبد الكاظم جباب

9 

 LSBاخفاء نص وبياناته في صورة بعد تشفيرالنص بطريقة  دينا فائز فيصل حنتوش

 الفيجوال بيسك  باستحدام
 جوادسارة نضال حرجان محمد 

10 

 توليد االعداد االولية من ايات العد والحساب في  ايه سعد مالك محمد سبتي

 القران الكريم
 ايناس حسين زغير حسين

11 

 نظام حضور الندوات والدورات العلمية لتدريسي  الهام محمد زامل غانم

 قسم الحاسبات
 زينب سلمان عبد الكريم احمد

12 

الوهاب عبد الرحمن محمد عبد 

 بالل
Design and implementation hybrid 

cipher system علي عبد الباسط فرج بالل 

13 

 تصميم وبناء قاعدة بيانات صورية الساتذة ومنتسبي  يمامه قاسم لفته صنكور

 وطالب القسم
 هبة هيثم محمد عبد الجبار

14 
 علي حيدر فليح مهدي

 الماتالب لحل منظومةتوظيف المصفوفات في برنامج 
 تقى عيسى عبد المنعم عبد الجبار



 معادالت تفاضلية

15 

 استخدام الدوال المكتبية في لغة الماتالب لكتابة برنامج بسام عدنان امويل داود

 لرسم الدوال االسية والدوال الزائدية
 محمود جاسم حمود عبد

16 
 بتول نجم عبيد زغير

 نظام ادارة صيدلية متكامل
 هاله طالل عبد الرزاق زويد

17 
 عال عامر جاسم محمد

 تصميم وتنفيذ تطبيق للهواتف النقالة وظيفته تعليم االوردوينو
 فاطمة عباس حسن جبر

18 

 تصميم وتنفيذ موقع تفاعلي ما بين الطلبة والكادر التدريسي هاشم  زهراء كاظم عباس

 الهيثم االصدار الثاني مشروع المنصة التعليميه لكلية التربية ابن
 سمية علي عالل مزبان

 تصميم مفكرة متنقلة للطالب الجامعي كتطبيق يعمل على  محمد جاسم حمادي مهدي 19

 الهواتف الذكية النظمة االندرويد االصدار االول
 مصطفى فهد الياس داود 20

21 
 زينب نادر زاجي علعول

 webdesignتصميم موقع لتعليم وشرح مادة الـ
 سجى سعد يوسف مهدي

22 
 نبأ فرات ابراهيم هاشم

image steganography using corner point 
 كوثر سالم جاسم محمد

23 
 اسراء يعقوب عبد الحسين يعقوب

E-library system 
 علي سامر عباس فاضل

24 

 cpuالـ استخدام خوارزميات الرسم لتمثيل الية جدولة عبد هللا منذر محمود

 diskوالـ 
 علي جالل ابراهيم حسن

25 

 تصميم موقع الكنروني لتوجية وارشاد الطلبة الجدد االء صالح علي اكبر نورمامي

 في كلية التربية ابن الهيثم
 زينب علي حمد عطية

26 

ايالف باقر عبد الوهاب عبد 

 الكريم
design and implementation of a website 

for ibn al-Haitham journal 
ميس عبد الحسين محمد جواد 

 شنين

27 
 ايات اثير عبد الخالق اسماعيل

A medical laboratory management system 
 تمارة خالد محمد علي

28 
 عبد القادر نصير صبحي مهدي

 تصميم موقع لدليل الطالب االلكتروني
 بسمه غريب اسماعيل محمود

29 
 هادي صالحسجى عبد الكريم 

 حقيبة تعليمه لكتاب الرياضيات للصف االول ابتدائي
 فرح حسين صاحب مهدي

30 
 عال عبد الحسن محمد حسين

 تصميم موقع لمكتبة الكترونية شاملة
 محمد طالب عبد حسن

31 
 لياء عالء حسين حميدي

 موقع بحث للفنادق في العراق وقاعات المناسبات في بغداد
 عليعلي محسن رضا 

 عمل قاعدة بيانات لمشاريع مرحلة الرابع مع وجود كلمات ضحى سعد كامل احمد 32

 مفتاحية لالسترجاع 
 غفران خالد حسن ضاحي  

33 
 طيبه رياض موحان حسن

 عيادة طب اسنان متكاملة
 روال زكريا احمد حمودي

 CBIR using histogram and wavelet محمد خالد بشيش حسين 34



 مرتضى محمد سلمان حمدي

35 
 احمد صادق محمد محسن

web site for job work 
 انس ثجيل كريم زنيد

36 
 فاطمه حسين راضي جبر

text encryption using DNA 
 حسين سامان عباس فاضل

37 
 لمى كريم حميد حسن

 تصميم معجم الكتروني للغة العربية
 نور وليد سلمان حسين

38 
 سعدي صالح غادة صالح

 تصميم موقع ثقافي وترفيهي لالطفال عبر االنترنيت
 وسام لواء عبد الغفور محجوب

39 
 محمود جاسم محمد جدوع

 اعداد قاموس للمصطلحات الحاسوبية لمواد علوم الحاسبات
 نور كاظم زيدان خلف

40 

 مأزق نظام استخدام خوارزميات الرسم لتمثيل اليات معالجة وائل يحيى ياسين عمران

 DEAD LOCKالتشغيل 
 رحمة ثامر محمد رضا

41 
 سعد احمد محمد سعيد صالح

 تصميم موقع خاص بعروض السيارات الخاصة بمنطقة معينه
 علي عبد الحسين حسن حسين

42 

 تصميم نظام قبول الطلبة في الدراسة الصباحية والمسائية زهراء اكرم فؤاد حسن

 الهيثمفي كلية التربية ابن  
 ايفان موفق كاظم حسن

43 
 محمد شاكر عبد النافع شاكر قاسم

Designing personal notebook 
 مصطفى حسين شهاب احمد

45 
 ايه نزار ابراهيم محمد

Designing web page for international book fair 
 شهد مخيف كريم مشعل

46 

 Design and development of computer aided مينا عصام حسن حمادي

tutor for teaching basic programming language 
 جيهان جالل صاحب عذاب

47 
 زينب فاضل حسن علوان

Electronic marketing using php 
 سارة حسين علي حسين

48 

 personality prediction system through c.v علي جمال محمد أمين محمد ولي

analysis 
 محمد جعفر جواد محمد

50 
تصميم موقع الكتروني لتعليم اللغه االنكليزيه للصف السادس  حوراء جواد رضو عبد هللا

 احمد حسن كاظم مريوش ابتدائي

51 
 مريم كريم حسين محمد

information hiding in edge of image 
 نور احسان علي جواد

52 
 رسل وحيد عبد سلمان

 تصميم موقع ويب للتطبيق العملي لطلبة كليات التربية
 صفاء مجيد شدهان الزم

53 
 صفا رعد ياسين محمود

 6تصميم برنامج الجراء اختبارات الكترونية لمادة الفيجول بيسك 
 مريم احمد كاظم عباس

54 

 تصميم موقع الكتروني لمراقبة وعرض المنتجات الوهمية  حيدر محمد فاضل كاظم

 phpوتمييزها عن الحقيقة باستحدام 
 اوس نبيل خليل محمد

55 
 انمار محمد حسين جودة

 v.B.netوبين  v.b6نظام تعليمي للمقارنه بين 
 دينا عبد هللا داود سلمان

56 
 نور الهدى محمد عبد الرضا مفتن

 العصا الذكية للمكفوفين
 هاجر سمير بدر محمد



57 
 شمرانزينة محمد عبد الحسين 

 نظام التصويت االلكتروني
 سحر محمد عبد الهادي معجون

58 

 معالجة الصور الرقمية باستخدام التحويل الموجي  سالم حامد كاظم كافور

wavelet transform 
 محمدجاسم كاظم تايه

59 

 Design and implementation website for سفيان عالء فاضل حمد

 sport news 
 حسن ثامراحمد عادل 

60 

 Image compression analysis using wavelet حسام حسن هادي حسين

transform 
 حسن عبد الهادي حاتم عارف

61 
 شهد صادق باقر هادي

image noise removing using various techniques 
 رسل محمد حسن احمد

62 
 نائل خضير عباس علوان

devloping chat server by using nod.js 
 محمد علي قاسم مهدي

63 
 سجاد ماجد علي صالح

Developing  an English stemmer 
 حسن حاتم كامل كناوي

64 

 بناء نظام تدريس اللغة االنكليزية للصفوف االولى شجن طارق احمد عدوان

 للمرحلة االبتدائية
 حنين احمد جاسم حمودي

65 
 محمد سالم خليلعبد هللا 

 حقيبة تعليمية لمادة العلوم لمرحلة الرابع ابتدائي
 احمد فياض خزعل خير هللا

66 

 نظام ادارة مكتبة قسم علوم الحاسبات في كلية التربية  رحمه حازم حسين جواد

 للعلوم الصرفة
 زيد حسن حسين عبد السالم

67 
 قيس عبد الرحمن محمد علي

Design of secure compression system 
 ريام عامر محمود مصلح

68 
 نور ابراهيم خليل محسن

smart watering system 
 نور منير نجم عبد

69 

 Design and implementation a car parking مريم عادل محمد علي جواد

 permits system for college of education 
 مكارم باسم محمد حسين

70 
 علي حسون علي محمد

online healthcare system 
 مريم احمد رشيد صالح

71 
 هاجر حسن عبد اللطيف سلمان

car rental Reservation system 
 شهد علي سبتي شنان

72 

 E-Commerce sailing and buying software هيثم محمد عايد مشعل

 product using Wix .com 
 يقين عباس ضاحي سلمان

73 

 محمد صالح عبد سليمان

object detection in static images  مهند عبد الحسن عبد العالي

 عوده

74 
 وليد كريم احمد منصور

 تصميم موقع الكتروني لبيع وشراء البضائع المستخدمه
 علي عباس فاضل محمد

  




