
 جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(/ قسم علوم الحاسبات

 
  2019-2018ي للعام الدراسي  اسماء مشاريع الرابع صباح

 اسم المشروع  اسم المشرف  الدراسة  اسماء الطلبة  ت

1  

 Bصباحي  قبس عمر حسن محمود 
  ا.م.د.هاني مسلم 

برنامج تعليمي لحل المعادالت مختلفة  
 Bصباحي  محمد هاشم مهدي صالح   االشكال من الدرجة الثانية بمتغير واحد. 

2 

ابراهيم مجيد  رشيد  
 حمود 

ا.م.د.فراس عبد   Aصباحي 
 الحميد 

 تعليمي لتعليم لغة السكراتش نظام 
 Aصباحي  امير سالم هادي علي 

3 

علي  احمد جالل عبدهللا  
 محمد

 Bصباحي 
ا.م.د.االء عبد  

 الحميد 

Ahybrid image encryption 
algorithm بد الخالق  علي قاسم ع

 جعفر 
 Bصباحي 

4 

سحر ظافر محمود عبد  
 الرزاق 

 Bصباحي 

 أ.م.بيداء جعفر 
image steganography using 

swarm algorithm   مريم محمد حسين
 محمد)*( 

 Bصباحي 

5 

اسراء علي عبد  
 االميرعويز 

 Aصباحي 
 تشفير بيانات هجيني تصميم وتنفيذ نظام   د.وسام عبد شكر 

 Aصباحي  محمد بخيت دشر زينب 

6 
 Aصباحي  زهراء بهاء هاشم محمد 

 د.حسين لفته 
معرفة بامراض االطفال من خالل  -1

مريم  طالل حاتم   المعلومات الطبية القياسية لهم 
 عبدالغني 

 Bصباحي 

7 
 Aصباحي  رسل بشير باهض عودة 

زهراء حسين محسن   االثار العراقية /االصدار االول عة وسو م -2 د.حسين لفته 
 فاضل 

 Aصباحي 

8 

زهراء فرحان كاظم  
 مزبان 

 Aصباحي 
 د.سهاد احمد 

حل مسائل التخصيص باستعمال  برنامج  
 الفيجول بيسك 

 Aصباحي  حيدر حازم جاسم عبدهللا 

9 
 A صباحي  كاظم رحيم عباس احمد 

حيدر كاظم محي   بناء نظام محوسب الدارة مدرسة خاصة  د.واثق نجاح 
 ياسين)*( 

 Aصباحي 

10 

ابراهيم اسماعيل احمد  
 وهيب 

 Aصباحي 

 د.فائزة عبد الجبار 
موقع الكتروني الستحصال  تصميم  - 1

المعلومات والوثائق الخاصة بطلبة قسم  
 الحاسبات 

زين العابدين عبد  
العزيزعبد الحميد  

 عبدالعزيز)*( 
 Aصباحي 

11 
 Bصباحي  صفاء مجيد شدهان الزم 

 د.فائزة عبد الجبار 
خوازميات الرسم لتمثيل جدولة  استخدام -2

شهد علي فاضل   diskوالـcpuالـ
 عباس)*( 

 Bصباحي 

12 

ايه عبد االمير حيدر  
 صالح )*( 

 Bصباحي 

 د.فائزة عبد الجبار 
الية  استخدام خوارزميات الرسم لتمثيل -3

رسل محمد محمود داود   ادارة الذاكرة 
 الشريفي 

 Bصباحي 



13 

محمد سؤدد نافع شاكر  
 )*( 

 Bصباحي 

 د.عمر عادل 

1-Design of home water 
monitoring and notification 

system using arduino   محمد عامر كامل رحيم
 )نقل( 

 Bصباحي 

14 
 Bصباحي  شهد رائد تركي عطيه 

 د.علي يحيى 

1-Digital image encryption:A 
steganograpy tool  اخفاء الصور داخل

مالك اسامه داود هوبي   الصور 
 )*( 

 Bصباحي 

15 
 Aصباحي  حنين صادق مزهرعلي 

 د.علي يحيى 
2-personal Hajj E-Guid android 

application ( الحجتطبيق اداء مناسك) 
 Aصباحي  زينب اسعد رضا كرماش 

16 

سرور الكوثرعلي موسى  
 كاظم

 Bصباحي 
 د.عمر زياد 

تصميم وتنفيذ كلمة مرور صورية  
graphical password 

 Bصباحي  هبه غازي العيبي حسون 

17 
 Aصباحي  أيه موفق حسن حسين 

 مشروع نظام النشر االلكتروني  - 1 م.نادية محمد 
 Aصباحي  جنات خالد علوان داود 

18 
 Aصباحي  حنان علي راضي كاظم 

 تصميم وتنفيذ برنامج اللياقة البدنية  - 2 م.نادية محمد 
 Bصباحي  كوثر عالء عبيد نوار 

19 
 Bصباحي  مروه ياس خضير فهد 

 م. نمار عبد الملك 
برنامج االستبانة االلكترونية لرأي   - 1

 Bصباحي  هند عدنان خضير كمر  باالستاذ  الطالب 

20 

فاطمة عبد الفتاح  
 عبدالجبار طعمه)*( 

 Bصباحي 
 م. نمار عبد الملك 

برنامج لتوثيق محاور استمارة جودة   - 2
 الجامعات وحساب درجة المحاور 

 Bصباحي  ليلى واثق فهدعزيز 

21 
 Aصباحي  افنان عصام ناجي صالح 

 م م. زينب قاس
برنامج تعليمي لخوارزميات مادة رسوم  

رغد محمد مصطفى علي   الحاسوب 
 )فلسطينية( 

 Aصباحي 

22 
 Bصباحي  ساره رافد رشيد خورشيد 

م. اسراء عبد  
 الجبار 

موقع الكتروني لكلية التربية ابن  تصميم  - 1
  صالح خالد عبد المنعم  الهيثم للنشاطات العلمية والثقافية 

 عباس 
 Bصباحي 

23 
زهراء محمد خيري  

 عبدالهادي محمد تقي)*( 
 Aصباحي 

م. اسراء عبد  
 الجبار 

استخدام خوارزميات الرسم في تمثيل   - 2
ومقارنة هياكل البيانات باستخدام اللغات  

ضحى داخل جبار    المرئية 
 عطية)*( 

 Bصباحي 

24 

ناصر علي حسين عبد  
 الواحد )*( 

 Bصباحي 

 ماء عباس شيم.
شعبة الملفات في كلية التربيه للعلوم  دارة  ا

نمارق نوفل مجول صالح   الصرفة ابن الهيثم الكترونيا 
 )ذ( 

 Bصباحي 

25 
 Aصباحي  ايناس خليفه  قاسم مري 

 م.م.لباب احمد 

1-authontication schemes for 
session passwords using color  

images by android 
زينب عبد الجبار حاتم   

 زبن)*( 
 Aصباحي 



26 

استبرق عماد رشيد  
 كناش )أ( 

 Aصباحي 
 العصا الذكية للمكفوفين )االصدار الثاني (  م.م.سميرة شمس 

 Bصباحي  علي عيد عباس مصلح 

27 

علي خالد عبد االمير  
 عباس 

 Bصباحي 
 م.م.احمد رافد 

ادة الشبكات لطلبة  برنامج تعليمي لم -1
 المرحلة الرابعة 

 Bصباحي  علي خالد محمد حسن 

28 
 Aصباحي  بتول سعد سلمان كاطع 

 م.م.احمد رافد 

2-Desgin and implementation 
dynamic website for medical and 

health news  صباحي  حيدر فيصل علي حسنA 

29 
 Bصباحي  محمد عمار حسين عزيز 

 solar tracker system-1 م.م. احمد باسل 
 Bصباحي  طيبه شكرحمادي صالح 

30 
 Bصباحي  غاده عباس زكي فارس 

 healthy nutrition system-2 م.م. احمد باسل 
 Bصباحي  مينا عالء هادي ابراهيم 

31 
  ايات فاضل علي سهيل 

 pharma store system ة عادل م.م. هب
 Bصباحي  فاطمه عدي عيسى طاهر 

32 

غاده نعمه مصطاف  
 غثوان 

 Bصباحي 

 د.سمير سامي 
تصميم منظومة الجيل الرابع لالتصاالت  -1

نجاة كريم عبد العظيم   باستخدام الماتالب 
 حسون 

 Bصباحي 

33 
 Aصباحي  رؤى ابراهيم علي عوسج

 د.سمير سامي 
برمجة الدوائر االلكترونية باستخدام   - 2

 Aصباحي  زهراء جليل علي فنجان  الماتالب 

34 
محمد باقر عالء حسين  

 مهدي)*( 
 Bصباحي 

 د.اريج خضر حسن 
استخدام الحاسوب تقنية توضيحية في حل  

 V.Bمسائل الهندسة باستخدام لغة 
 Bصباحي  ريح معتز حرز زاير م 

35 
 Bصباحي  وفاء سعدون كريم كاظم

 م.م.بان حسن 
تصميم اختبار الكتروني لقياس  مشروع 

التفكير الحاسوبي لدى طلبة قسم علوم  
 Bصباحي  فاطمه قيس ريسان علي  الحاسبات 

 

 2019- 2018اسماء مشاريع الرابع مسائي للعام الدراسي 

 اسم المشروع  اسم المشرف  الدراسة  اسماء الطلبة  ت

1 
فيصل عصام عدنان خليل  

 الحلي 
 م.د. محمد كمال  مسائي 

مشروع المنصة التعليمية لكلية ابن   - 1
الهيثم :تصميم وتنفيذ موقع ويب تفاعلي   

الطلبة والكادر االكاديمي )االصدار  بين 
 الثالث( 

2 
 سائي م ايه سمير احمد جودي )*( 

 
 م.د. محمد كمال 

تصميم نظام داخلي لمشاركة الملفات بين  -2
فاطمه عبد الكريم قاسم    طلبة وتدريسي وفنيي قسم علوم الحاسبات 

 حمودي 
 مسائي 

3 

مهدي  دعاء عقيل اياد 
 الشماسي 

 مسائي 

 برنامج متابعة شؤون الطلبة  ا.م.د.خالد عبود 
سارة خير هللا دهش حسن  

 المصطفى 
 ي مسائ



4 
 مسائي  اريج قاسم فياض عبد هللا 

ديمه سيف كامل محسن   برنامج تعليمي لحل معادلة خطية بمتغيرين.  ا.م.د.هاني مسلم 
 المجمعي )*( 

 مسائي 

5 

احمد جمال طاهر علي  
 تميمي

ا.م.د.فراس عبد   مسائي 
 الحميد 

 محاضرات تفاعلية باستعمال السكراتش 
 مسائي  عبد هللا نبيل احمد سامح

6 
 مسائي  حنان نبيل نجم عبد الحسين 

ا.م.د.االء عبد  
 الحميد 

Four level image encryption using 
scrambling and key based 

method   ضحى عصام محمود علوان
 الشيخلي)*( 

 مسائي 

7 

دعاء محمد رشيد سبع  
 زاوي )*( الع

 مسائي 

 smart four wheel drive-2 أ.م.بيداء جعفر 
محمد اركان خضير خميس  

 الزيدي 
 مسائي 

8 

امير احمد عباس فاضل  
 العزاوي 

 مسائي 
 د.حسين لفته 

اخفاء النصوص في صورة رقمية ملونة  -3
 في الفضاء اللوني االحمر 

 مسائي  سجاد باسم جبار جوده 

9 

دنيا غالم صياد حسن  
 الخزعلي 

 مسائي 

 د.احمد صبيح 
 Blood bankالتبرع بالدم  نظام -1

management system   نور حسين هادي احمد
 البياتي 

 مسائي 

10 

ايه عبد االمير حيدر صالح  
 )*( 

 
د.فائزة عبد  

 الجبار 
استخدام خوارزميات الرسم لتمثيل الية  -3

رسل محمد محمود داود   الذاكرة ادارة 
 الشريفي 

 

11 

سرمد ياسين حسن علوان  
 )*( 

 مسائي 
 د.عمر عادل 

2-Desgin of an arduino-based 
home fire alarm system   مثنى اسماعيل ابراهيم علي

 )ذش()*( 
 مسائي 

12 

ايه ضياء صبري جهاد  
 التميمي 

 مسائي 

 د.علي يحيى 
3-shop store  management 

systemوئام صفاء غازي عاصي   المحالت التجارية  نظام مبيعات
 العامري 

 مسائي 

13 

حسين علي عبد االمير  
 اسماعيل 

 مسائي 
 م.نادية محمد 

مشروع نظام ادارة شركات تأجير    - 3
نمارق محمد محسن جواد   سيارات 

 الوردي )أ( 
 مسائي 

14 

ليث حسن ناصر معله  
 الكعبي 

 مسائي 
م. نمار عبد  

 الملك 

3-student planner application 
program   علي عبد الحسين حسن

 ( 2حسين )
 مسائي 

15 

رسول محمد عالوي عبد  
 الحسين 

 مسائي 
م.امنة عبد  

 الرزاق 
1-SQl injection 

علي يوسف مهاوي عبد  
 الحسين )*( 

 مسائي 

16 
 مسائي  احمد جعفر حسن عباس 

 م.م. لهيب كريم 
1- Design and implementation 

cipher system using stack 
 مسائي  ( 2محمود جاسم حمود عبد) 



17 

حيان هيثم مهدي حسن  
 الجبوري 

 مسائي 
 م.م.احمد رافد 

3-image enhancment using 
intensity transformation function   حيدر عامر كامل سلمان

 التميمي 
 مسائي 

18 

رقيه عدنان سوز علي  
 رحيم الفيلي 

 مسائي 
 obstacle avoiding robot-3 م.م. احمد باسل 

 مسائي  مريم عمار عبد الخالق علي 

19 

مصطفى محمد سلمان  
 محمد العيثاوي 

 مسائي 

 م.م. زينب حازم 
ليمي لمقرر قواعد اللغة  تصميم نظام تع -1

 العربية للصف الرابع االبتدائي 
يوسف جاسم محمد ابراهيم  

 الجبوري 
 مسائي 

20 

زينب ياسر مصطفى حسين  
 الفتال 

 مسائي 
نظام ادارة ألوامر األدارية للجنة  - 2 

 متحانية اال
 مسائي  ود طارق جاسم هوبي 

21 
 مسائي  يد احمد جمانه حسام حم

 restaurant ordering system -2 م.م. هبة عادل 
 مسائي  رفل طارق عمر خضير 

22 

تبارك محمود عبد الستار  
 سلمان 

 مسائي 

 د.رافد بحر احمد 
برنامج تعليمي محوسب باستخدام  بناء  - 1

رونق سامي محي كاظم   لغة فيجول بيسك مادة الرياضيات 
 العامري 

 مسائي 

23 
 مسائي  ساره صالح قاسم يحيى 

د.منتهى مطشر  
 عبد الصاحب 

اختيار محوسب لقياس السرعة بناء 
االدراكية لدى طلبة الجامعة باستخدام لغة  

V.B . 
زهراء ليث حاكم محمد  

 الياسري 
 مسائي 

24 

عبد هللا علي حسن عسكر  
 )ذش( 

 مسائي 
 د.لينا فؤاد 

تصميم برنامج الدارة الصف للطالب المطبق  
علي عبد الزهره غضبان   V.Bباستعمال لغة 

 جبر
 مسائي 

25 

فاطمه علي سبع خماس  
 الربيعي 

 مسائي 
م.م.ميسم رعد  

 يوسف 

تصميم برنامج تعليمي عن النباتات   - 1
 . v.bالطبية باستعمال لغة  

عمر محمد زيدان نايف  
 المشهداني 

 مسائي 

26 
م.م.ميسم رعد   مسائي  ( 2بسام عدنان امويل داود) 

 يوسف 

اعداد دروس تفاعلية لمادة الحاسوب   - 2
 . V.Bللصف الرابع االعدادي باستعمال لغة 

 مسائي  مهند احمد حسن محمود 

27 

حنين ماهر داود عبد  
 الرزاق الراوي 

م.م.لندا طالب   مسائي 
 امين 

ة عن دول العالم لطلبة  تعليميحقيبة  - 2
 V.Bالمرحلة االبتدائية باعتماد لغة 

 مسائي  فاطمه قاسم هاشم كاظم 

28 

هاله خالد مجيد حميد  
 الجبوري 

 مسائي 
م.م.لندا طالب  

 امين 

برنامج تعليمي باستعمال الحاسوب   - 1
لعرض الوسائل االيضاحية في مادة العلوم  
للصف السادس ابتدائي لعالج صعوبات  

 لمها تع
هاله قاهر رشيد عبد الجبار  

 المشهداني 
 مسائي 

29 

زهراء عصام عبد الرسول  
 عبد الجليل 

 مسائي 
 م.م.بان حسن 

حقيبة تعليمية لتدريس مادة التحليل   - 2
يوسف فائز مطلك خنجر   العددي النظري 

 الوائلي 
 مسائي 

 


